
V 

\  x, 

i 
tvo/^ l 

"Mnet winkei

h e ^ H | ^ ^ n e e l en alle zelfst^ 

25 oR^^ensdag 26 Febru^ 

MAANDAG 
zich te verzamelen bij hi . ^ 

bedrijven, om daarna 

bedrijfsgi 
op te trekken r; 
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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

VEILING 17/21 MAART 
bezichtiging ook op Internet 

Uit de collectie van Swieten de Blom punt- en kleinrondstempels welke op 21 
maart geveild worden. 

wwwwww^nwww 
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MAAAAAMM«* 
kavel 5194 

Laren op nr. 38 
kavel 5209 

Montfoort op nr. 34 
kavel 5217 

Bruinisse op nr. 41 
kavel 5218 

Egmond op nr. 33 
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kavel 5221 
Lichtenvoorde op 

nr. 28 

kavel 5738 
Baarn (Soestdijk) 

kavel 5757 
Haarlem R.P.S.P. 

MttÉMiaHHiÉ*«MMi 
kavel 5828 

Amsterdam 12 
kavel 5851 

Rotterdam 3 
(stempel tot op 

heden onbekend) 

kavel 5870 
Kamp bij Rijen 

Ook in deze veiling opgenomen veel rariteiten Nederland en koloniën en 
collecties van de hele wereld o.a. Engelse koloniën, USA en Motieven. 

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

Kijl<dagen 10 en 12 t/m 15 maart 

www.npv.nl (alle foto's in kleur) vanaf ca. 13 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


OPRUI 
azomer-Wonderdoos van ƒ 2 4 ^ ^ 

Ontzettend leuke Wonderdoos voor weinig geld 
met een enorme verscheidenheid aan postzegels van de gehele wereld. 

Zomer-Wonderdoos van ƒ 495,= vo 
Best gekochte en gewaardeerde Wonderdoos uit 2000 

met een mooie balans aan filatelistisch materiaal 
van onder meer Nederland, Overzee en Europa. 

Rigoureuze-Wonderdoos van ƒ 995,= voor ƒ 495.= 
Fameuze Wonderdoos met een enorme berg authentiek filatelistisch speurwerk 

van Nederland en Overzeese Rijksdelen, West-Europa en andere aantrekkelijke landen. 

Deze prachtige Wonderdoos bevat uitsluitend 
origineel gebruikt en ongebruikte, postfrisse postzegels. 

Levering zolang de voorraad strekt! 

Bestel mee! Luxe Phila® Insteekalbums & Insteekkaarten 
100'/ Vakmanschap! Phila" Insteekalbums zijn 
vlakliggend. dubbel in linnen gebonden, hebben 
allemaal dubbele schutbladen en zijn uitgevoerd 
in de standaard formaten. 

:PHILAPOSt 
. BERKEL E N R O D E N R I J S J 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

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

010-511 8321 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

AFHALEN up arspraak: Ranonkelweg 4 

E-MAILEN info@phJlapost.nl 

Alle albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Vlakliggend Normaal Nu per stuki 
□ X A4B/16 8 bladen/U zijden J - - ^ f 7.50 
□ X A 4  U / 3 2 16 hladen;32 zijden J-'K^ f 12.50 
□ X A424/48 24 bladen/48 zijden J ^ rS f f 17.50 
n X A432/64 32 hladen;64 zijden J-irSf f 22.50 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
n X A 4  8 n 6  T O bladen/16 zijden J^TSf f 7.50 
□ X A416/32T 16 bladen/32 zijden J ^ H H f f 12.50 
D X A424/48T 24 bladen/48 zijden J^JfS lT f 17.50 
D X A432/64T 32 bladen/64 zijden J,Jff^ f 22.50 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
D . . . .X A48/16ZB 8 bladen/16 zijden J X r S T f 10.= 
□ X A416/32ZB 16 bladen/32 zijden > « :S f f 15.= 
□ X A424/48ZB 24 bladen/48 zijden ^  ï T ï T f 20,= 
D X A432/64ZB 32 bladen/64 zijden ^  a ^ S T f 25,= 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
□ X 100 Mini 100 X 73 mm ^  T S T f 7.50 
D X 100 Semi 147 x 84 mm doosje , i  K : S 3 ' f 10,= 
D X 100 Midi 157 X 109 mm doosje J,-fn^ f 15.= 
D X 100 Maxi 209 X 149 mm >  i r S f f 20,= 

mEmsss^mssm. 
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', Wonderdoos' en ISf 
Wereld postkantoor zijn geregistreerde 1*1 ■' 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid 
van de Vakvereniging N VPH 

mailto:info@phJlapost.nl


DdMFIL 
HET GROOTSTE ASSORTIMENT 

THEMATISCHE CATALOGI IN DE WERELD 

osSäEt 

Disney NIEUW 
512 pag. full colour 

n. 79,

Scouting NIEUW 
553 pag. full colour 

n. 79,50 

Vogels ed. 2000 
740 pag. zwart/wit 

fl, 62,50 

• * * • 
• EUROPOST "DE DIEZE" groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

* * * ^ 

Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
5211 N L ' s Hertogenbosch fax 0736147589 
EMai l : europost@euronet .nI 

YVERT & TELLIER 
De wereldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI  NERGENS GOEDKOPER 

Zojuist verschenen 
Deel 1, Frankrijk in kleur 
Adviesprijs 3 9 ^ 
Deel 1 Bis, Andorra, Monaco, etc. in kleur 
Adviesprijs ^ 

Deel 3/1, WestEuropa AG in kleur 
AdviesprijsJ?8 ̂

Europostprijs 31fn 

Europostprijs 20pi] 

Europostprijs 62,50 

f, .ws> 

■A 
Deel 3/1 in kleur  prijzen in euro 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid In kleur (ed. '99) 
Adviespnjs JögCi 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs 6 ? ^ 
Deel 5/1, Overzee ABraziliè (ed. '98) Adviesprijs é«ÖIl 
Deel 5/2, Overeee BrunelC (ed. '98) Adviesprijs é f tdn 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de V.S. (ed. '99). Adviesprijs 65<Cl 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho (ed. 2000) 
Adviesprijs MSi2 
Deel 6/2, Overzee: Libanon  Nieuw Zeeland (ed. 2000) 
Adviesprijs é < a 
Deel 7, Overzee 0Z in 2 delen (ed. '98) 
Adviespnjs \3/Slll 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld In kleur; 
Adviespnjs 3 S d ] 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld In kleur. 
Adviesprijs 3ÄÖI1 
Deel 3/2, is uitgesteld tot september 2001. 
Deel 4, tot nader order uitgesteld. 

Europostprys 551111 

Europostprys 52,50 
Europostprijs 52,50 
Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 99X1 

Europostprijs 29,50 

Europostprys 29,50 

Europa Cept NIEUW 
595 pag. full colour 

n. 85,

Verder verkrijgbaar van DOMFIL 

O.S. Org. Steden ed. 2000 n. 45,

AmericaUPAEP ed. '99 11. 22,50 
Vissen/Zeezoogdieren '97 II. 49,50 
Preh.dieren/reptielen '97 fl. 28,75 
Vlinders/Insecten '97 fl. 37,75 
Wereldnatuurfonds '96 fl. 33,50 
Sport, 1715 pag. '95 fl. 89,

DC^MFIL 
HET GROOTSTE ASSORTIMENT 

THEMATISCHE CATALOGI IN DE WEREI 

Auto's NIEUW 
553 pag. full colour 

^ ^ fl. 75,

Katten ed. 2000 
282 pag. full colour 

fl. 45,

sms 

MUSHROOMS 

FUN 

Paddestoelen ed. 2000 
258 pag. full colour 

fl. 35,

Le veringsvoor 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 co lour 

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.nI


Postzegelhandel k. D C M H G R T O G 

G o r i n c h e m s e s t r a a t 10 A 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse comp le te 
j aa rgangen 
zeer scherpe prijzen" 

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

Prijs 
7,80 
6,55 

23,30 
11,35 
21,50 
20,25 
23,35 
42,25 
35,25 
49,55 
47,50 
38,50 
47,50 
41,75 
56,25 
5 6 , -
72,50 
6 8 , -
57,— 
7 6 , -
64,— 
91,50 

122,— 
1 3 5 , -

4231 BH M e e r k e r k - Te l . / fo 

N e d e r l a n d 
AUTOMAATBOEKJES 
postfris 

Nr 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6 A 
6B 
6 C 
ÓD 
6E 
6EF 
6FFP 
ÓFFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
8B 
8 C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 

Prijs 
1 0 , -
10,-1 
4 , -
4 ,— 
4,-
3 , -
6,— 

1 9 5 — 
5 0 , -
50,— 
12,50 
3,50 
7,50 

35,— 
5 , -
5,— 
7,50 

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

210,— 
1 5 0 , -

9E 
9F 
g G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9HF 

Ä |Yl€€RkeRk 
X 0 1 8 3 - 3 5 2 1 6 9 o f 0347 

120,— 
140,— 
37,50 
17,50 
13,75 
8 5 , -

1 0 5 , -
2 1 0 , -
140,— 

7,50 

lOA 
lOAF 
lOBF 
H A F 
I IBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

Zie voor automaatboekjes met telblok 
Filatelie jan 

Meder land 
EERSTE DAG 

2001 p a g 

s n v e l o p p e n CFDC/s") 

unoescnreven 
comp le te 
aa rgangen 

Jaar 

963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
070 

Prijs 

145,50 
55,— 
17,50 
9,95 

25,— 
17,50 
3 2 , -
2 9 7 5 

11 

1971 
1072 
1973 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Zie voor beschreven of b lanco FDC 
nummer E6£ Filatelie jan 2001, p a g 

EjST 
- 320943 P o s t b a n k 4269335 - KvK D o r d r e c h t 70087 

12,50 
16,25 
23,75 
22 50 
2 5 , -
17,501 
25,— 
1 0 , -
1 0 , -
6,— 

2 5 — 
37,50 
23,75 
22,50 
22,50 
3 6 , -
3 2 , -
22,— 
27,50 
34,50 
4 4 , - 1 
52,501 
52,501 
6 0 , - 1 
67,50 
87.50 

120, 
voor 
I I 

-

Zie voor prijslijsten Neder land Postfris of 
Israel d e Filatelie van december 2000 (met 
veel aanb ied ingen " ) 

Bestellingen zenden naar 

P o s t z e g e l h a n d e l K. d e n H e r t o g 
Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel / fax 0183-352169 of 0347-320943 

Bestellingen boven d e fl 75 - w/orden f ranco 
toegezonden Verzending geschiedt na ont
vangst bed rag o p postbank 42 69 335 of na 
ontvangst girobetaalkaart of eurocheque 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 
d a g e n Levering zolang d e voor raad strekt 

Winkel open o p donde rdag 9 00 12 30 
13 30 - 18 00 Op andere d a g e n regelmat ig 
open even bellen vantevoren 

D o n d e r d a g 1 m a a r t zijn v/ij d e g e h e l e 
d a g ges lo ten 

wlCl 

i Sandafayi 
mp Explosi 

re 
Uil 

The World's Biggest Mail Bid 
Company every week brings 
you 1000's of Worldwide 
Collections, Box Lots 
and Cartons including Great 
Britain and Commonwealth. 
Bid On-line or by Mail -
you never know what you 
might find! 

saiidafiayre.com 
Sandafayre, NL68, Knutsford, Cheshire, UK, WA16 8XN. 

Tel: +44 (0)1565 653214 Fax: +44 (0)1565 651637 
E-mail: stamp@sandafayre.coin 

Web: www.sandafayre.com 

Not online yet ' then complete this coupon for your FREE Catalogue 

Name 

Address 

Country 

Area of Special Interest 
NL68 

http://saiidafiayre.com
mailto:stamp@sandafayre.coin
http://www.sandafayre.com


WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

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

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

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) 

10) 

11) 
12) 

13) 

14) 

15) 

17) 

18) 

20) 

21) 

22) 
23) 
24) 

25) 

26) 

27) 
28) 

4 5 5 , -

650, -

875 , -

1.000, -

5 .000 , -

5.200,-

NEDERLAND STADSPOSTEN: grote collectie, zeer 
gevarieerd incl vele echt gelopen stukken f 
NEDERLAND Importa Ie dagbladen verzameling 
compleet nrs 1 tot en met 216 (2 maart 1999) f 
NEDERLAND FDC-collectie incl meelopers, bijzonder
heden, doubletten etc w i vele betere soorten uit de 50er 
jaren, cat w ruim f 10 500,— merendeels luxe onbeschreven' 
Koopje f 
NEDERLAND kindvelletjes periode 1965/1973 incl 
vluchtelingenblokjes (1966) postfris engros in div aantallen 
(catw f 7 315,-) Nu f 
NEDERLAND automaatboekjes vanaf 1964 engrospost, 
zeer gevarieerd, absoluut onuitge zocht op varianten, 
telblokjes ed Alleen geteld op postkantoorprijs f 5 270,— 
Interessante avonturen-prachtkoop, beslist pnma winst
mogelijkheden, ook voor specialist veel zoekw/erk' f 
NEDERLAND va ca 1937/1998 (xx) verzameling postfns 
zonder plakker in 6 luxe Davo-Chnstal albums t w 1 t/m 4, 
autom boekjes en deel S Zeer mooie koopi f 
NEDERLAND penode 1852/1998 (O/xx/x) grote, zeer 
veelzijdige avonturenpartij, collecties, abums, dozen, zakjes, 
restanten, old-timers etc , etc Zeer veelzijdig incl veel postfris 
Geschikt voor vele doeleinden handel, wederverkoop, 
rondzendmg, incl veel hoogwaardig materiaal en talloze 
complete series, prima kwaliteit, gemiddelde afval met 
meer dan 5% (cat w ruim boven de f 100 000,—) 
Koopjei f 
AFRIKAANSE LANDEN: grote avonturenpartij incl veel 
klassiek, vele landen goed vertegenwoordigd, geschikt voor 
vele doeleinden o a handel, rondzendverkeer studie, 
opzet en/of uitbreiding eigen collectie etc , etc Zeer 
interessante koop' f 
ALBANIË: partij om uit te zoeken, zeer gevarieerd f 
ALBANIË ca 1913/1980 gigantisch grote partij/collectie, 
zeer veelzijdig waarin veel belangrijk materiaal, dozen, zakjes, 
collecties, restanten, bneven, kaarten etc , etc 
Fundgrube! 
ALGERIJE penode 1924/ca 1990 partij 
ANGOLA periode 1870/ca 1980 avonturenpartij waarin 
beter matenaal, zeer veelzijdig en zeer interessant incl 
veel prima materiaal 
ARABISCHE WERELD: grote partij om uit te zoeken, 
gevarieerd in veel mooi klassiek en veel beter materiaal 
"rijp en groen" (vele duizenden zegels incl topnummers, 
veel uitzoekplezierO f 
AUSTRALIË 1913/ca 1980 collectie/partij waarin veel 
topmatenaal overw postfris resp ongestempeld f 
AUSTRALISCHE GEBIEDEN (klassiek) grote avonturen
partij, zeer veelzijdig en interessant f 
BEIEREN ca 1849/1920 grote, belangrijke avonturenpartij 
incl postgeschiedenis etc , smikkelen en smullen voor 
specialist, incl topmatenaal f 
BELGIË penode ca 1945/1995 (xx) grote collectie/partij 
in vrijwel alleen complete postfnsse series f 
BELGIË: grote partij, zeer veelzijdig incl talloze complete 
series, beslist pnma winstmogelijkheden, div kwaliteiten 
Koopjei f 
BELGIË 1849/ca 1950 belangrijke collectie/partij oven« 
klassiek, ware schatkamer voor specialist stempels, 
precancels etc , etc Uniek in deze enorme hoeveelheid 
en absoluut "ongeplukt" Koopje' f 
BERLIJN (West) penode 1948/ca 1990 leuke avonturen
partij, incl veel prima matenaal, koopjei f 
BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (©xx/x/) grote avontu 
renpartij, zeer veelzijdig waarin talloze specialiteiten, fout-
drukken, plaatfouten etc , etc Voor specialist opperst 
sorteergenofi f 
BOLIVIA: partij/verzameling f 
BOSNIË etc leuke avonturen-partij f 
BULGARIJE: avonturenpartij waann o a veel mooi voor
oorlogs matenaal f 1.000,— 
CANADA: gigantische avonturenpartij incl veel oude, 
poststukken, veel postfns etc Fundgrube' f 1.500,— 
CANADA ca 1859/1990 grote partij om uit te zoeken 
waarin o a talloze complete postfnsse senes, mooi klassiek, 
bneven kaarten, postgeschiedenis etc , etc Fundgrube' f 5.000,— 
CHILI: leuke collectie/partij om uit te zoeken f 850,— 
CUBA ca 1899/ca 1980 gigantische verzameling/partij 

f 

8 .500 , -

1 .500, -
4 5 0 , -

7 .500 , -
2 5 0 , -

9 5 0 , -

1.950,-

3 .150 , -

5 .200 , -

3 .500 , -

1.850,-

3 .500 , -

6 .500 , -

6 5 0 , -

2 .500 , -
2 .500 , -
1.000,-

29) 
30) 
31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

48) 
49) 

50) 

51) 

incl doubletten, poststukken, kaarten, brieven etc Zeer 
veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij 
waarin zoveel interessant en opwindend materiaal ca 
f 7 000,— moeten kosten in alle redelijkheid 
Nu in de voordeelaanbieding f 2.500,— 
CYPRUS 1880/ca 1980 avonturenpartij f 1.500,— 
DAHOMEY: leuke avonturenpartij f 350,— 
DANZIG (Freie Stadt) 1920/1939 collectie incl doubletten 

f 1.100,-
DANZIG (Freie Stadt) penode 1920/1939 leuke uitzoekpartij, 
zeer gevarieerd, incl vele betere nummers, spotkoopje, 
zeer en zeer interessant geheel f 2.500,— 
D.D.R. ca 1949/1990 ( 0 /x/xx) geweldig leuke partij om 
uit te zoeken' f 350,— 
D.D.R. 1949/1990 gigantische partij/speciaalcollectie incl 
veel zeldzaam en exclusief materiaal ook voorlopers, 
postgeschiedenis, rariteiten, ZKD etc , etc Smikkelen en 
smullen voor specialist Koopje, enorm hoge cat w ' 
"once in a lifetime"' f 5.300,— 
DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waarin veel 
topmatenaal waar qua franje en sjeuigheid heel heel veel 
aanzit f 7.000,— 
DOMINICA (Engels) collectie incl doubletten waann vele 
complete senes f 575,— 
DUITSE RIJK ca 1872/1945 grote avonturenpartij "rijp en 
groen" f 1.550,— 
DUITSE RIJK 1872/ca 1945 veelzijdige, prachtige collectie/ 
partij om uit te zoeken en mee te avonturen, incl topmatenaal, 
koopje' f 3.000,— 
DUITSLAND ca 1870/1997 incl gebieden enorme partij 
zakjes, restanten, brieven etc incl zeer veel postfris, 
veelzijdig en interessant, immense cat w , veel avontuur, 
koopje' f 600,— 
DUITSLAND Bund 1949/ca 1980 ongebr/gebr collectie 
incl topmatenaal, doubletten etc , etc f 1.250,— 
DUITSLAND en Gebieden grote, zeer veelzijdige avonturen
partij incl brieven, kaarten postgeschiedenis, speciaal-
collecties, talloze complete postfnsse series stockboeken, 
collecties, prachtig klassiek, rijp en groen Fundgrube' (in 
albums dozen, zakjes etc , totaal 15 draag tassen met 
fantastisch mooi matenaal') f 18.000,— 
ENGELAND 08.1850/1990: geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos incl boekjes, hoge 
en hogere waarden, vele complete senes, postgeschiedenis 
etc , etc Koopje' f 1.000,— 
ENGELAND 1840/ca 1930 (O) gespecialiseerde verzameling, 
diverse kwaliteiten, waann veel plaatnummer en stempel-
avontuur, prachtig opgezet in album f 1.500,— 
ENGELAND 1840/ca 1985 immense partij in 2 uitpuilende 
koffers incl veel topmatenaal, zeer veelzijdig, ook bneven, 
kaarten, postal history etc , etc 'n ware hoorn des overvloeds' 
Spotkoopje' f 6.000,-
ENGELAND 1840/ca 1960 gigantische avonturen-partij met 
onuitgezocht incl talloze interessante stempels, plaatletters-
en nummers etc , etc (uitpuilende koffer vol hoogwaardig 
en hoogst interessant filatelistisch materiaal) f 15.000,— 
ENGELSE KOLONIEN & GEBIEDEN insteekboek met 
postfris, resp ongebr materiaal incl vele complete series 
Bahama's, Kenia, Nyassaland etc , etc (Yvfrs 23 340, — , 
waarvan een deel dubieus matenaal) f 1.050,— 
ENGELSE KOLONIEN en Gebieden gigantische verzameling/ 
partij incl doubletten Zeer veelzijdige prachtkoop vol 
avontuur M i zou deze partij waarin zoveel interessant en 
opwindend materiaal in alle redelijkheid ca f 11 000,— 
moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding f 2.550,— 
FRANKRIJK: grote avonturen-partij f 900,— 
FRANKRIJK: grote avonturen-partij om uit te zoeken incl 
klassiek, postgeschiedenis, alsmede vele bijzonderheden/ 
curiositeiten Voor specialist smikkelen en smullen van zoveel 
schitterend filatelistisch matenaal incl ook vele toppertjes 
en talloze goede zegels en senes Fundgrube' f 3.500,— 
FRANSE KOL & Geb ca 1860/1980 gigantische grote 
en gezellige avonturenpartij w i talloze betere nummers, 
complete series, brieven etc , zeer veelzijdig en interessant, 
geschikt voor vele doeleinden' Voordelig' f 2.000,— 
FRANSE KOLONIEN en Gebieden fantastisch mooie 
grote partij, zeer gevaneerd incl topmatenaal f 5.000,— 



52) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere 
verzamelingen, gevarieerd, vrijwel alleen courant en goed 
verkoopbaar materiaal, geschikt voor vele doeleinden 
opzet wereldverz , postzegelhandel, rondzendverkeer, 
ruilmateriaal, studie etc , etc Verk w per collectie/boek/album 
ruim f 10 000, — , cat w hier natuurlijk een veelvoud van' 
(vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld met 
meer dan ca 5%) Spotkoopje' f 5.000,— 

53) REP. HONDURAS ca 1890/1990 veel zijdige, zeer interessante 
avonturenpartij f 1.350,— 

54) HONGARIJE en gebieden 1871/ca 1980 zeer interessante 
partij incl doubletten oud materiaal "rijp en groen", 
zeer veelzijdig' f 2.500,— 

55) IERLAND 1922/ca 1980 mooie verzameling incl 
topmateriaal f 1.850,— 

56) INDIA: avonturenpartij, zeer veelzijdig incl veel klassiek (Eng ) 
f 1.800,-

57) IRAN/Perzië: avonturen-partij f 1.000,— 
58) ITALIË en gebieden gigantische verzameling/partij incl 

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

59) JOEGOSLAVIË 1918/ca 1980 collectie/partij, gigantisch 
geheel f 10.000,-

60) KAAP DE GOEDE HOOP (klassiek) mooie collectie incl 
beroemde "Kaapse driehoeken" div kwaliteiten ENORM 
hoge cat w ' f 1.250,— 

61) KAAP DE GOEDE HOOP (klassiek) schitterende verzameling 
incl topmatenaali f 2.500,— 

62) LEVANT periode rond 1900 grote avonturenpartij, zeer 
veelzijdig en interessant (zien = kopen, ware "schatkamer") 

f 5.000,-
63) MONGOLIË etc geweldig leuke en interessante partij, zeer 

gevarieerd en veelzijdig incl talloze bloes en post-frisse 
complete series, ook zeer veel motieven, enorm hoge cat w ' 
Spotkoopje' f 375,— 

64) OOSTENRIJK: grote veelzijdige avonturenpartij, incl veel 
topmateriaal o a Rennerblokken en Wipa-blok en tentoon-
stellings collecties etc incl talloze z g "snoepjes" Zien is 
geloven, zoveel moois' f 35.000,— 

65) ORANJEVRIJSTAAT etc ca 1868/1908 verzameling/partij 
waarin veel schitterend materiaal f 2.400,— 

66) POLEN 1918/1938 overw ongestempeld charmante, goed 
gevulde verzameling op Yvert-albumbladen incl bezettings-
gebieden, blok 1 t/m 8 etc , etc f 2.550,— 

67) PORTUGAL (O/x/xx) avonturenpartij incl beter matenaal, 
zeer veelzijdig en interessant' f 475,— 

68) PORTUGESE KOLONIEN en Gebieden collectie/partij in 
een rijke variatie, incl topmateriaal, zeer veelzijdig, eigenlijk 
zou deze partij f 7 500,—moeten kosten Nu f 3.000,— 

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

70) RUSLAND: grote partij om uit te zoeken incl heel veel 
pnma matenaal ENORM hoge cat w ' Koopje' f 5.000,— 

71) SAAR 1920/1959 uitzoekpartij incl vele complete post-
frisse series, mooi oud matenaal etc , etc Ook veel plezier 
voor specialist, oudere opdrukken, z g "kehrdrucke" etc , etc 

f 2.550,-
72) SAARGEBIED penode 1920/1959 gigantische avonturenpartij 

waarin o a vele postfrisse complete series van voor de oorlog' 
f 7.500,-

73) SKANDINAVIE ca 1870/1990 geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos, incl postgeschiedenis, 
specialiteiten etc , etc Koopje' f 600,— 

74) TSJECHOSLOWAKIJE en gebieden penode 1918/ca 
1980 veelzijdige collectie/partij incl doubletten, ook vervalsingen, 
oud matenaal "njp en groen", uitpuilende koffer vol waarin 
heel veel zeldzaam, schaars en bijzonder matenaal 
Spotkoopje' f 2.550,-

75) TUNESIË: gigantische partij/verzameling waarin zeer 

76) 

77) 

78) 

79) 

80) 

81) 

82) 
83) 

84) 

85) 

87) 

90) 

91) 

92) 
93) 

94) 

95) 

96) 

97) 

f 3.200,-

f 3.000,-

f 1.650,-

f 8.000,-

veel goed en beter matenaal incl veel klassiek Fund
grube van de eerste orde' 
TURKIJE: postfnscollectie uitsluitend foutdrukken en 
ranteiten, mol vele ruim 300 verschillenden) 
VATICAAN periode 1929/ca 1990 grote collectie/partij 
in albums en insteekboeke waarin veel prima materiaal 
overwegend postfris 
VATICAAN 1929/ca 1980 enorme collectie/partij incl 
o a Yv nrs 60/65 (professonum) etc , etc 
VER. EUROPA: zeer veelzijdige, interessante avonturenpartij 
waann o a vele complete series, curiositeiten, vele blokken 
etc , etc Vele avonden sorteren, uitzoeken en gemeten' 
Spotkoopje' f 3.500,— 
VER. NATIES N.Y. 1951/1970 (xx) 100% complete 
luxe postfris verzameling op luxe "Leuchtturm"-bladen, 
vanzelfsprekend incl het goede blok 1, alsmede nog 
vele extra's en cunositeiten f 1.300, — 
VER. STATEN VAN AMERIKA partij/collectie Fundgrube' 

f 3.500,-
ZUID AFRIKA en gebieden grote avonturenpartij f 1.000,— 
ZUID- en Midden Amerika: grote avonturenpartij incl 
mooi klassiek f 450,— 
ZWITSERLAND: grote avonturenpartij incl 
klassiek f 15.000,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FIUMELISTISGH 

550, -
OUDE AANDELEN: collectie/partij, gevarieerd incl 
vele mooie decoratieve stukken (ruim 400 stuks) 
OUDE AANDELEN vanaf ca 1880 zeer interessante 
collectie, zeer gevaneerd incl doubletten, waann veel 
prachtig matenaal o a U S A , Nederland, Frankrijk 
etc , ruim 2500 stuks, vnjwel alleen zeldzame, schaarse 
en zeer decoratieve stukken, 'n droom van een collectie' f 7.500,— 
AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND, incl bneven 
en kaarten met aantekenstrookjes grote doos "rijp en 
groen", ook oud en ouder matenaal, veelzijdig en zeer 
interessant' 
BETAAL- EN RECLAME PENNINGEN (overw Nederland) 
grote collectie incl doubletten, zeer veelzijdig en interessant 
(ruim 2000 stuks')' f 
CONNY FROBOESS: grote thema verzameling ansicht
kaarten, foto's en curiosa etc f 
FILMSTERREN: alsmede muziek en showbiz in de ruimste 
zin des woords afgebeeld op o a prentbriefkaarten, 
incl mooi klassiek o a Garbo, Dietrich, lucifersmerken, 
kauwgomplaatjes etc ,etc (ruim 1000 stuks, zeer gevaneerd) 

f 
JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten incl Israel, 
joden in Nrd -Afrika, synagogen etc , etc f 
JUSTITIE/politie etc. themaverzameling f 
KON. HUIS NEDERLAND grote verzameling oude ansicht
kaarten etc waann vele van de jaren ca 1898/1930 f 
LUCIFERSMERKEN penode ca 1900/1970 grote doos 
met vele duizenden stuks, leuk om uit te zoeken, diverse 
kwaliteiten f 
LUCIFERSMERKEN: enorme doos met onuitge zocht 
materiaal, zeer interessant en veelzijdig o a veel motieven 
(vele duizenden stuks) f 
MUNTEN Curacao/Ned Antillen leuke partij om uit te 
zoeken incl zilveren en gouden munten f 
MUNTENVERZAMELING Nederland en ook wat buiten
land 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 Totaal ca 15000 
munten, vanzelfsprekend ook veel massagoed, van 'n 
halve cent tot 50 guldenstukken Redelijkerwijs zou de 
verkoopw o i op ca f 32 000,—moeten liggen Nu f 6.850,-

f 1.850,-

1.850,-

850 , -

3 9 5 , -

850, -
450, -

850, -

250, -

500, -

1.050,-

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 
Postbanknummcr: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 

Een zaak van vertrouwen 



!! AANKOOP !! 
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 , parti jen telefoonkaarten etc. 
Heeft U iets aan te bieden, neem dan eens vrijblijvend contact met 
ons op: 

" 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 030-2413470 Fax 030-2892620 (Jĵ j 

www.filatelie.net 

*** VERKOOP *** 
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 partijen die 
wij nieuw binnen hebben gekregen onder het genot van een kopje 
koffie inkijken en aankopen. De actuele prijslijst staat ook op 

L internet: www.filatelie.net. 

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

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

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

^mma. 

http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
mailto:info@smitsphilately.nl
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Ierland 
Postfris 
13'/15 
ir
is 
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 

)STÏ ZEi 

ƒ 420,-
ƒ 18,50 
ƒ 28,50 
ƒ 225,-
ƒ 195,-
ƒ 28,50 
ƒ 2,75 
ƒ 1,50 
ƒ 9 50 
ƒ 8 75 
ƒ 2,25 
ƒ 5 1 0 -
f 775 
ƒ 1050 
ƒ 8,50 
ƒ 1,25 
ƒ190,-
ƒ 47,50 
ƒ 2,25 
ƒ 5,-
ƒ 1,50 
ƒ 1,50 
ƒ 11,75 
ƒ 7,50 
ƒ 8,50 
ƒ 3,50 
ƒ 10,75 
ƒ 4,25 
ƒ 26,50 
ƒ 3,75 
ƒ 27,50 
ƒ 58,50 
ƒ 12,50 
ƒ 21,50 
ƒ 15,-
ƒ 15,50 
ƒ 10-
ƒ 41,50 
ƒ 20,-
ƒ 16,50 
ƒ 20,-
ƒ 8 25 
ƒ 20,-
ƒ 225 
ƒ 18,50 
ƒ 7,25 
ƒ 7,25 
ƒ 5,50 

155/56 
157/58 
159/60 
161/62 
163/64 
165/66 
167/68 
169/70 
171/72 
173/74 
175/76 
177/84 

51 

In paren ƒ 
211/26 
246/49 

ƒ 
/ In paren ƒ 

252/66 
278/79 
300/02 
304/05 
318723 
487/92 
LP1/7 
Blokken 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9/10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
Port 
1/4 
5/10 
11/14 
15/21 
22/24 

EL HANDI EL HET TREFPUNT 
Nummering volgens Yvert et Tell ier. 

3,-
4,50 
5,75 
2,-
7,25 
6,50 
7,25 
3,50 
6,50 
6,50 
6 50 
8,25 

17,50 
41,50 

7 25 
14,25 
45,-

8,25 
9,75 
4,75 

23,50 
26,50 
28,50 

20-
11,50 
5,25 
7,50 
5,75 
6,50 
6,50 
5,75 
8,25 
5,75 
7,25 
4,75 
4,50 
3,-
6,-
5,75 
5,25 
3,-
5,50 
4,25 

ƒ 170,-
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

53,50 
26 50 

5,75 
1150 

25/31 ƒ 2,50 
32/34 ƒ 9 50 
35/45 ƒ 8 50 
De met genoemde 
nr's indien in 
voorraad 11 et per 
y ï f rs 

Liechtenstein 
Posttris. 
1/3 ƒ 450,-
ongetanö 
40/42 ƒ 9,50 
45/51 ƒ 157,50 
52/59 ƒ 475,-
61'/62' ƒ 23,50 
63/71 ƒ 360,-
72/74 ƒ 130,-
75/77 ƒ 47,50 
78/81 ƒ 155,-
82/89 ƒ 660,-
90/93 ƒ 4150 
94/07 ƒ 960 -
111/13 ƒ 6 0 0 -
114/16 ƒ125,-
117 ƒ 1 4 0 -
128 ƒ465,-
129 ƒ 85,-
141/52 ƒ 61,50 
152' ƒ 4,75 
153 ƒ 14,50 
155/57 ƒ 5,50 
158 ƒ 24,50 
159/60 ƒ 21,50 
215/17 ƒ 3,50 
218 ƒ 18,50 
223 ƒ 12,50 
224/26 ƒ 10,75 
228/30 ƒ 14,25 
231 ƒ 6,-
232/40 ƒ 42,50 
242 ƒ 3,50 
250 ƒ 25,-
251/62 ƒ120,-
263/65 ƒ 25,-
271 ƒ 21,50 
273/76 ƒ 76 50 
277/80 ƒ 35,-
281/83 ƒ 60,-
284/87 ƒ 39,50 

288/90 ƒ 24,50 
291/93 ƒ 38,50 
294/95 ƒ 155,-
296/99 ƒ 39,50 
300/03 ƒ 18,50 
308 ƒ 3,-
309/12 ƒ 1550 
315/18 ƒ 35,-
319/21 ƒ 15,50 
322/23 ƒ 2,75 
In paar ƒ 3,-
324/26 ƒ 15,50 
327/30 ƒ 18,50 
336/38 ƒ 9,50 
339/41 ƒ 15,-
3 4 2 ' / 4 Ï : ƒ 21,50 
350/52 ƒ 11,50 
355 ƒ 125,-
356/58 ƒ 30,-
359/63 ƒ 11,50 
LP 1/6 ƒ310,-
7/8 ƒ310,-
9/13 ƒ310,-
14 ƒ 65,-
24/33 ƒ 62,50 
34/37 ƒ 15,-
Blokken 
8 ƒ 105,-
9 ƒ 8,75 
10 ƒ 3,75 
11 ƒ 4,50 
13 ƒ 3,-
14 ƒ 4,25 
15 ƒ 4,50 
16 ƒ 5,-
17 ƒ 5,75 
18 ƒ 5,75 
Dienst 
17/19 ƒ 70-
35/44 ƒ 6,50 
45/46 ƒ 9,-
57/68 ƒ 8,75 
Port 
13/20 f 61,50 
21/28 ƒ 28,50 
alle met genoemde 
nr's vanaf nr 364 
11 ctperyvtrs 

Luxemburg 
Postfris. 
74/85 f 430,-
95/09 ƒ 36,50 
135/36 ƒ 8,50 
137/39 ƒ 1,50 
146/49 ƒ 2 25 
160/63 ƒ 1,50 
182/86 ƒ 1,50 
192/96 ƒ 1,25 
226/30 ƒ 33,50 
234/38 ƒ 75,-
239/43 ƒ 80,-
244/48 ƒ105,-
249/50 ƒ 39,50 
252/57 ƒ115,-
258 ƒ 21,50 
259/73 ƒ915,-
274 ƒ 11,50 
275 ƒ 3,50 
276/81 ƒ 92,50 
294/99 ƒ 15,50 
300/05 ƒ 47,50 
306/11 ƒ 20,-
324/29 ƒ 35,-
333 ƒ 2,50 
356/59 ƒ 1,-
360/66 ƒ 1,25 
377/81 ƒ 2,50 
384/87 ƒ 1,-
392/97 ƒ 40,-
402/05 ƒ 11,50 
406/09 ƒ 24,50 
413/24 ƒ 33 50 
425/28 ƒ 23,50 
429/32 ƒ 20,-
433/38 ƒ 70,-
439/42 ƒ 25,-
443/48 ƒ105,-
449/52 ƒ 23,50 
453/54 ƒ 58,50 
454' ƒ 75,-
455/60 ƒ 46,50 
465/70 ƒ 15,-
471 ƒ 4,75 
472 ƒ 3,50 
473/74 ƒ 8,-
483 ƒ 11,50 
490/93 ƒ 8,50 
496/99 ƒ 10,-

506/07 ƒ 3,25 
511/13 ƒ 57,50 
514/16 ƒ 165,-
518/19 ƒ 4,50 
526/27 ƒ 2,25 
528/30 ƒ 6,50 
531/33 ƒ 50,-
534/39 ƒ 9,-
544V47 ƒ 8,50 
vanaf nr 494 
indien voorradig 
11 ctperyv frs 
LP7/15 ƒ 725 
16/20 ƒ 77,50 
Blokken 
4 ƒ 1,75 
8 ƒ 4,25 
9 ƒ 5,75 
10 ƒ 5,75 
11 ƒ 2,25 
12 ƒ 4,50 
13 ƒ 2,75 
14 ƒ 3,25 
15 ƒ 5,75 
16 ƒ 7,25 
Port 
8/9 ƒ 16,50 
KL Munten 
Goud 
1875 ƒ10-ƒ 150,-
1876ƒ1a-ƒ150,-
1877 ƒ10-ƒ 150,-
1879 ƒ10-ƒ 150,-
1889ƒ10-ƒ155,-
1897ƒ1a-ƒ175-
1912 ƒ10-ƒ 150,-
1917 ƒ10-ƒ150,-
Dukaat 
1985 ƒ110,-
Engeland 
George V1931 
Goud 1 pond ƒ210,-

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

HANDELSONDERNEMING l l ' i IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FIU-SAFE K(S)1) 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland ^^^ 
Oude Bredaseweg 6c- NL 4854 BR Bavel - 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 

DAVO ■ HARTBERGER  HAWID  IHPORTA  KABE  LEUCHTTURM  LINDNER  IflICHEL  SAFE ■ SCHAUBEK ■ UNIE ■ WERT 

SCHAUBEK sterk in kwal i te i t 
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. 

BRM^ÖENSÏJRG 

PÖSTZEGELKLUIZEN 
Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje inpandige 

schanieren 

goed
keurings
plaatje 

M4 Kluis f64^
E> Afmeting hxhxd :.„!• 

lSOx40x3Scm ' 
E> Gewicht ca. 75 kilo 
[x> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
[x> 4 zware schoten 

4 punt deur
vergrendeling S> Binnenkluts 

I [x> 3 verankeringsgaten 
Qy, E) J legschapjes 

veiligheidsslot E> Antiekzilver gemoffeld 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 
in 
achterwand 

M4 DP Kluis 
f1199,

m> Als M4 
|x> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4i02 
|x> Gewicht ca. 140 kg 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

Documentkluizeh 
braak en brandwerend 

Standaard met basic. 
Elektronisch 

veiligheidsslot. 

folder 
aan met 

Informatie! i 

\E> Afmeting hxbxd 100x50x40cm 
(huitenwerks) 

E) Kleur licht grijs 
[x> Gewicht ca. 85 kilo 
B> Braak en brandwerend > . r f ' 
S> Indicatie waardeberging \ ) \ _ ' I 

ca. f20.000, ^ ' 

B> Kluisslot met 
dubbele baard sleutel (2 stuks) 

B> Extra bepantsering 
[x> 4 zware schoten 
|x> Separaat binnenvak 

SM1 f1399,

KIES VOOR SCHAUBEK! 

HUNTER, 
Klu izen en brandkas ten 
Kelvinstraat 19, 7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541522315 
Fax 0541522190 
vanaf 17.00 uur: 0623375319 
Internet: www.kluis.com 
Openingstijden van maandag t /m 
vrijdag 08.30 t /m 17.00 uur 

http://www.kluis.com


NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven ƒ 100,-

1 
2 
3 
1/3 gave 
1/3 zf r 
4 
5 
6 
6 z f r 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 z f r 
13 
14 
14 z f r 
16 
16 z f r 
17 
18 
18 z f r 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z f r 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47B 
48 
48 z f r 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z f r 
102/03 
104 
105 
105 z f r 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zf r 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 

30,— 1 
28,— 

145,— 
randen 

110,— 
18,— 
9,— 

90,— 
50,— 

2,50 
3,50 

38,— 
27,— 

120,— 
170,— 

95,— 
5,— 

80,— 
48,— 
80,— 
45,— 
19,— 
80,— 
44,— 
22,50 

2,— 
3 — 
7,50 
7,50 

55,— 
6,— 

12,50 
40,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
20,— 
95,— 

175,— 
210,— 
175,— 
650,— 
3 7 5 , -
150,— 

44,— 
1 1 0 , -

1 ,— 
6,— 
7,50 

9 9 5 , -
~.— 

19,— 
66,— 

6,— 
9,25 
7,50 

12,50 
12,50 
36,— 
2 1 , — 
45,— 
40,— 

995,— 
675,— 

10,— 
175,— 
130,— 

^s,— 
325,— 

3 — 
3 — 
3 — 

11 — 
7,50 

10,— 
270,— 

240,— 
2 — 

20,— 
45,— 
44,00 

175,— 
136/38 Tent 1 

Stempel 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 

356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402 B 
4038 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 
508/12 

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 

8,— 
70,— 
15,— 

6,— 
28,— 
18,— 
10,— 

175,— 
30,— 
10,— 
45,— 
84,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

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

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 

5,— 
3,— 

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

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

15,— 
35,— 
35,— 

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

4,— 
10,— 
2,50 
2,— 

12,— 
90,— 

130,— 
15,50 

2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 
5,— 
4,— 
4,— 
3,50 
4,— 

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

7,50 
10,— 
2,50 
6,— 
5,— 

18,— 
6,60 
4,— 
6,— 

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

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

22,50 
2,50 

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

3,— 
10,— 
12,— 
3 , -
9,— 

14,— 
14,— 
10,— 
14,— 
8,— 
4,— 

13,— 
14,— 
9,50 
6,— 
6,— 

12,— 
6,— 
8,— 

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

35,— 
5,— 
9,50 

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

7,50 
los 

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

125,— 
15,— 
36,— 
60,— 
35,— 
15,— 
7,50 

12,— 
14,— 
60,— 

Rolt series 
1/18 
19/31 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

475,— 
140,— 
295,— 
105,— 
155,— 

75,— 
2 4 , -
24,— 
28,— 
44,— 
44,— 
38,— 

Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec 
priislijst gratis op 
aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
31/43 
42 los 
43 los 
44/60 
67/68a 
67b (o) 
68b (0) 
69/79 
80/106 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+29-1-30 
fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
4 z f r 
5 
6 
7 z f r 
8 
9 
10 
11 
12 

16,— 
20,— 
44,— 

140,— 
45,— 
32,— 

77,50 
50,— 
44,— 

175,— 
175,— 

60,— 
98,— 
25,— 
32,50 

125,00 
425,— 

9,50 
17,50 

4,— 
1,50 

15,50 
3,— 

110,— 
145,-

315,— 
60,— 
47,50 
47,50 

6,— 
18,— 
12,50 

1 5 , -

55,— 
60,— 
10,— 

2 2 0 , -

45!— 
15,— 

275,— 
25,— 
25,— 
4 0 , -
40,— 

425,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Brandkast 
1/7 (0) 
stempel ni 

66,— 
175,— 

98,— 

-,— 5t 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
Internering 
1 
2(x) 

4 5 0 , -
75,— 
95,— 
15,— 
5 0 , -
75,— 
75,— 

1 9 5 , -
7 5 , -

Nieuw franco. 
levenng vanaf 
f 300,- netto 

Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld, tenzij z f r=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klem gebrek, (o) =gebruikt maar stempel met controleerbaar, 
duurdere soorten desgewenst met foto-Cert van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, echter franco levering vanaf ƒ 3 0 0 , - opdracht . 

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

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN ABSOLUTE TOPPRIJZEN 

VERZAMELINGEN EUROPA 
'CEPT' POSTFRIS 
1956 Ä 1992 

{compleet incl blokken, excl vellen') 

FL. 5250,-
(Ca. 50% van de Zonnebloem catalogus) 

WIJ kopen ook incomplete verzamelingen, jaargangen, partijen, 
winkelvoorraden, engrosposten etc. zowel series als blokken! 

GELIEVE AAN TE BIEDEN AAN: 

■yf^ yf^ EMail: europost@euronet.nl 

• EURQPQST"DEDiËZF" groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

^ ^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
^ J L , 5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
^ ^ B.G.G. 0653 172 658 

Gelieve vooraf een afspraak te maken! 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: kienhorst r 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 0 7 6  5200105 
Email: 
kienhorst.breda@freelernl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinde@wanadoo.r 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 

f posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

mailto:europost@euronet.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM


POSTZEGELVEILING 

RIJNMOND 
Onze 45-ste veiling 

vindt plaats op 17 maart a.s. 
in De Doelen Rotterdam. 

Itescr 

WM^ 

Onder de hamer komen o.a.: 
- Interessant deel 1 e emissie met vele stempels genoteerd R. of RR. 
- Mooi gedeelte Engelse koloniën w.o. betere losse nummers, collecties modern en klassiek. 
- Goed aanbod Japan klassiek met vele zeldzaamheden. 
- Kleinere en middelgrote intact gelaten nalatenschappen en collecties van diverse landen. 

Vraag gratis catalogus 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam 
Tel.: 010-2130986, Fax 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 

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

Aanvullende bladen 
Nr 7872 (EDB's) 

per 10 stuks ƒ10,-
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks ƒ12 
Nr. 7874 (PZM's; 

per 10 stuks ƒ12,-

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

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

" i * MV^^"^ 

\feiling nr. 69 
wordt gehouden op 

zaterdag 
27 JANUARI 2001 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en All<maar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

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

mailto:rynmond@xs4all.nl
file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl


INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 5 februari haar 105e ve i l i ng 
RUIM 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 

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

 WestEuropa. 

 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

 Collecties en partijen. 

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

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

AANBIEDING FEBRUARI 2001 
NEDERLAND 

POSTFRIS 
38,50 
11,00 
17,50 
28,00 
28,00 

POSTFRIS POSTFRIS 
8283 
106 
125 
126 
127 
203207 
236237 
238239 
269 
274277 
305309 
356373 
474489 
490494 
550555 
556560 
592595 
596600 

75,00 
695,00 
113,00 
47,00 

135,00 
49,60 

165,00 
165,00 

8,00 
63,00 
63,00 
69,00 
12,25 

612616 
617640 
641645 
649653 
655659 
676680 
683687 
688692 
695699 
702706 
707711 
715719 
722726 
738742 
747751 
752756 
759763 
786790 

16,25 
45,50 
25,50 
13,10 
18,50 
13,00 
12,00 
13,50 
7,70 

14,25 
15,75 
8,75 

14,50 
13,50 
14,75 
7,50 
5,25 
6,00 

amphilex 
vellen 

886888 89,00 
899 6,00 
901905 2,50 
917 7,50 
937 8,25 
975977 1,80 
1052 in paar 14,00 

BOEKJE: 
8c 45,0) 
9b 210,0') 

GESTEMPELD
luchtpost 
68 11,00 
1213 265,00 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland 
postfrisplakkergestempeld

Op onze geheel vernieuwde internetpagina: WWW.postzegelhoes.nl 
vindt u vele postzegelaanbiedingen en toebehoren. 

in ternet : v\/v\/w.postzegelhoes.nl 
emailadres: info@postzegelhoes.nl 

Tel.: 
Fax: 

Privé 

077 
077 
077 

351 26 98 1 
354 72 42 
465 37 64 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland en overzee, postfrisplakker

gestempeld Winkel op maandag gesloten

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

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

M V » « « ^ P « « V ^ ^ 

■M 

Vraag GRATIS toezending van: 
* onze maandelijkse verkoopcatalogus. 

Spanje: 
Prijslijsten in nrs. Sc. Yv. Mi. & Ed. op onze website 

Bezoek ons op: 
www.filateliallach.com 

FILATELIALLACH, s.1. 
Gesticht in 1915 
Diagonal, 489 

08029 BARCELONA (Spanje) 
Tel. 34.39.410.50.00  Fax 34.93.419.47.28 

Email: fillach@filateliallach.com 

Ik verzamel: 
Naam: 
.Yo.ü?di£ adres: 

CÖRRËSPÖNDENTÏË IN iÏET FRANS, DUÏTS(5F ENGELS 

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

Onze 86e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 24 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v deurwaarder J. Venema. 
In onze 86e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
87e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 22 februari van 13.0018.00 
vrijdag 23 februari van 13.0021.00 
zaterdag 24 februari van 08.0012.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
19 mei a.s.. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen; tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Http://www.ibw.nl/pzvfriesland 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

http://WWW.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.filateliallach.com
mailto:fillach@filateliallach.com
mailto:pzvfries@xs4all.nl
Http://www.ibw.nl/pzvfriesland


Jaargang 79 februari 2001  nr 892 

Het maandblad Filatelie waarin opge 
nomen De Philatelist is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 

"' "̂ """ Inhoud 
In zijn  buiten de ver ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ I H I H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
antwoordelijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de Uit dc WCrcld Van dc filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten r\Silr\c\ 
Verenigingen opgenomen *." " . i V * "1 i 9*^' 9 9 

Verzamelgebied Nederland 
Filatelie verschijnt in de eerste helft TOO 

van de maand (niet in augustus) , 'T 1 " V "1 1. 
Nieuw op het postkantoor 

Hoofdredacteur 1 0 2 
Kiwe"r'2"276THu.zen Handel in Nederland: Mondial Postzegelveilingen 
Telefoon 035 52 54 391 I O 4 / I O 5 
Telefax 0355240926 Zeestraat 82, Den Haag 
E mail philatelie@tip nl ^ r 
Website www philatelie demon nl ^^^ 

Automaatstroken 
Advertentieverkoop jnRIrnn 
Brouwer Media bv " j i u o ; i u y 
Postbus 345 374oAHBaarn Vcremgingsadressen 
JeaninedeTroye I I l / l I 2 / l I 2 
Telefoon 0355488771 Piïariiimip 
Telefax 0355432777 fuantique 

113 
Abonnementen en POStWaardcStukken 
en bezorgkiacnten . 
Brouwer Media bv 1 1 4 ' ^ ^ 5 
Mevr Renate van Bolderen B O c k c n p l a n k 
Postbus 30225 6803 AE Arnhem , , < c i ^ _ _ 
Telefoon 026 3231123 " ••••, •, i l U / 1 1 / 
Email rvboideren(iBbrouwer nl Z c s t i g j a a r F e b r u a r i s t a k i n g 

^. ii8/iig 
Adreswijzigingen 1 r\ t 
Adreswijzigingen opgeven aan de L e z e r s p O S C 
secretaris van de vereniging of afde I 2 2 / 1 2 3 
Iingwaarvanu lid bent P O S t Z e g e l b O e k j e S 
Als u individueel abonnee bent ö J 
(u betaalt het blad jaarlijks recht 1 2 4 / 1 2 ^ 
streeks aan de Stichting) zendt u uw Postverbindingen met Nederlands West en OostIndie 
adreswijziging aan de administratie T  i Ö / T i n / T T ,  . / T  . T 
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LidASCAT 

Zestig jaar geleden legden werknemers m 
Amsterdam en wijde omgeving het werk 
neer om te protesteren tegen de 
onmenselijke behandehng die de joden 
ondergingen Jeffrey Groeneveld kijkt 
terug op deze heroïsche daad van verzet, 
die tientallen mensen het leven kostte. 
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GEEN BERICHT, 
SLECHT BERICHT 

Postzaken, een blad van 
PTT Post voor de zakelij
ke markt, bevat soms aar
dige berichten. Zo stond 
er in het novembernum
mer onder het kopje 
'Weetje' een artikeltje dat 
verhaalt van een arme 
dame, Mrs. MacAllister, 
die halverwege de acht
tiende eeuw op de Hebri
den woonde. 
Deze mevrouw MacAllis
ter ontving maandelijks 
een brief van haar broer 
maar weigerde steevast 
het port van die brief (dat 
destijds nog door de ont
vanger van de post moest 
worden verrekend) te be

talen. De brieven gingen 
daarom weer in omge
keerde richting terug, 
naar de broer. 
Een meelevende besteller 
kon het op een gegeven 
moment niet langer aan
zien en bood aan het 
briefport van weer zo'n 
broederlijk schrijven voor 
de vrouw te voldoen. 
'Niet nodig,' zei me
vrouw MacAllister. 'Er 
staat niets in die brieven; 
de enveloppen zijn leeg. 
Maar op deze manier 
weet ik dat het goed gaat 
met mijn broer. En mijn 
broer weet  als hij weer 
een brief retour ontvangt 
 dat ik ook nog leef' 
Postzaken voegt er aan 
toe: 'Zeker en goedkoop'. 

LEUK STRIPALBUM VOOR JEUGDIGE 
VERZAMELAARS: STAM & PILOU 

De Directie Postzegels en 
Filatelie van de Belgische 
posterijen doet zijn uiter
ste best om de jeugd te 
interesseren voor het ver
zamelen van postzegels. 
Zo werd in januari 2000 
inmiddels dus ruim een 
jaar geleden  een filate
lieclub voor kinderen, 
Stampilou, opgericht. 
Het idee sloeg kennelijk 
aan, want inmiddels zijn 
al 4.600 jongeren lid ge
worden van deze club van 
De Post. 
Onlangs gaf De Post sa
men met Belgische uitge
verij De Standaard een 
stripalbum uit dat duide

lijk verwijst naar de 
jeugdpostzegelclub: de 
helden Stam en Pilou be
leven daarin niet alleen 
een spannend avontuur, 
maar achterin het album 
zijn ook wetenswaardig
heden te vinden over het 
verzamelen van postze
gels. Voor dit laatste on
derdeel van het album 
wordt Pons ingescha
keld, een gepensioneerde 
postbesteller, 'voltijds 
opa van Stam en Pilou en 
fervent postzegelverza
melaar'. 
Het album (titel: 'De Su
per Speurneuzen') is ge
tekend en geschreven 

door De Marck en De 
Wulf Hetzelfde tweetal 
is inmiddels al druk be
zig met het samenstellen 
van een tweede album, 
dat tegelijk met de spe
ciale 'Stampilou'zegels 
die later dit jaar uitko
men zal verschijnen. 

GEMAK VOOR DE KLANTEN VAN ROYAL MAIL; 
PEEL AND STICKZEGELS VAN WALSALL 
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'Peel & Stick'postzê els:...meer gemak uoor de klont.. 

'Meer gemak voor de 
klant' is een wens die de 
Engelse posterijen zo 
snel mogelijk vervuld 
willen zien. Dit verklaart 
waarom drukkerij Wal
sall van Royal Mail op
dracht kreeg om zoge
noemde Peel & Stickze
gels te vervaardigen. Het 
gaat om vellen van hon
derd frankeerzegels en 
boekjes van 6 of 12 ze
gels. Een noviteit is dat 
genoemde drukker nu 
ook zelfklevende gele
genheidszegels voor de 
Engelse PTT heeft mogen 
drukken: het boekje Cats 
& Dofls, dat wordt be
schreven in de rubriek 
'Thematisch panorama'. 
Walsall (een drukkerij die 

niet alleen voor de Engel
se PTT werkt, maar onder 
andere ook voor de Finse 
en de Nederlandse poste
rijen) heeft onlangs veel 
geld geïnvesteerd in ap
paratuur die geschikt is 
voor het produceren van 
zelfklevende zegels. 'We 
zijn nu 's werelds best 
geoutilleerde drukkerij 
voor zelfklevend zegel
materiaal,' zegt John La
vender, marketingma
nagervan Walsall. 
De Engelse drukker kan 
bogen op meer dan een 
kwart eeuw ervaring met 
zelfklevende zegels; in 
1964 liepen bij Walsall de 
eerste Peel & Stickzegels 
van de persen, bestemd 
voor Sierra Leone. 

t AUTEUR 'SPROOKJES' 
'^- BLEEF ONVERMELD 

In de bijlage die in het ja
nuarinummervan 'Filate
lie' aan de vijftigste ver
jaardag van het postze
geljeugdblad De Post

hoorn werd gewijd heb
ben we helaas verzuimd 
te vermelden wie de au
teur was van het artikel 
over sprookjes. 
De schrijver van die bij
drage is drs. H.C. Stoop 
uit Haarlem. 

STADSPOSTDIENST 
BELEDIGT SURINAME 

Eind vorig jaar brachten 
de kranten een opmerke
lijk berichtje: een stads
postemissie bleek de 
woede te hebben gewekt 
van de ambassadeur van 
Suriname in Nederland, 
Evert Azimullah. De ge
wraakte zegels werden 
geproduceerd door 
Streekpost Pannekoek uit 
het Overijsselse Leusen. 
Pannekoek bracht een 
uitgifte op de markt naar 
aanleidingvan het jubi
leum 'Suriname 25 jaar 
bananenrepubliek'. Azi
mullah vindt de zegels 
kwetsend, smakeloos en 
banaal. 'De ontwerper 
heeft duidelijk de bedoe
ling gehad om te beledi
gen,'zegt hij. 
Pannekoek was in de ja
ren zeventig in Suriname 
actief voor het Neder

landse leger. Hij zegt 
twee redenen te hebben 
voor de uitgifte van de 
'bananenrepubliek'ze
gels: 'Ten eerste wilde ik 
wat pr voor mijn bedrijf
en dat is wel gelukt, ge
loof ik. En ten tweede 
wilde ik de huidige situ
atie in Suriname onder de 
aandacht brengen.' De 
stadspostdirecteur zegt 
sinds de jaren zeventig 
'te balanceren tussen 
zorg over en hoop voor 
Suriname', maar nu, na 
25 jaar, de hoop te heb
ben verloren. De emissie 
heeft overigens niet al
leen het ongenoegen van 
de Surinaamse ambassa
deur opgeroepen  de 
overkoepelende Stads
postunie heeft de zegels 
bestempeld als 'strijdig 
met algemeen gangbare 
normen van fatsoen en 
respect voor een bevrien
de natie.' 

Deze stadspostzegcis ujckten de ujoedc uan de Surinaamse ambassadeur. 

DIEVEN SLOEGEN TOE 
IN BREDA 

In de nacht van 20 op 21 
januari is ingebroken bij 
een verzamelaar uit Bre
da. De dieven namen een 
brandkast mee met daar
in een verzameling Ne
derland. De collectie be
vatte onder meer zegels 
uit de periode 1852 tot en 
met 1991 en eerstedag

enveloppen vanaf NVPH
nummer i. 
Als u meent over inlich
tingen te beschikkingen 
die kunnen leiden tot het 
aanhouden van de daders 
of tot het terugbezorgen 
van de collectie wordt u 
verzocht contact op te ne
men met de gedupeerde 
verzamelaar. Zijn tele
foonnummer is 076
5653374

OP HET VERKEERDE 
SPOOR GEZET 

De naam van Sam Mala
mud, eigenaar van IGPC 
(de afkorting staat voor 
InterGouernmental Philate
lic Corporation), heeft in de 
filatelistische pers geen 
al te beste klank. 
Malamud is verantwoor
delijk voor veel emissies 
die in het op de zegels 
vermelde land nog nooit 
zijn gesignaleerd; ze 
gaan meestal recht
streeks van de drukker 
naar de handel. 
Dat er bij de op volle toe
ren draaiende IGPCor
ganisatie wel eens iets 

mis gaat ligt dan ook 
voor de hand. Onlangs 
was daarvan weer eens 
een voorbeeld te zien. 
Op een zegel van Guyana 
van 80 d. uit de reeks 
Trains ojthe World is een 
elektrische locomotief 
van de Rhötische Bahn af
gebeeld. 
Het hart van de nogal 
chauvinistisch ingestelde 
redactieleden van de Ber
ner Briefmarken Zeitung 
sprong op bij de aanblik 
van dit eerbetoon aan de 
Zwitserse spoorwegen. 
Tot ze het Inschrift onder 
de zegelafbeelding lazen: 
daar werd Duitsland ge
noemd als het land waar 
de Rhatische Bahn zijn 
spoor zou trekken... 



FILADIENST IS 
VERHUISD 

De filatelistische dienst 
van de Belgische posterij
en (kortweg 'Filadienst') 
is verhuisd van het Brus
selse Muntcentrum naar 
kantoren bij de Zegel
drukkerij in Mechelen. 
Het nieuwe adres van de 
Filadienst is: 
Directie Postzegels en Fi
latelie, Egide Walschaert-
straat I, B-2800 Meche
len. 

RESTITUTIE VAN DUBBEL BETAALD 
ABONNEMENTSGELD 'FILATELIE' 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende hetgehele 
jaar 2000 lid waren van 
meer dan één bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitu
tie van het teveel betaalde 

abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
iggg ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2000 au
tomatisch op hun girore
kening gestort. Deze 

Filatelie 

abonnees behoeven hun 
restitutie dus niet apart 
aan te vragen! 
De overschrijvingsop
drachten worden in de 
loop van de komende 
maand bij de giro ingele
verd.Lezers die vorig jaar 
geen restitutie ontvin
gen, maar daar nu wel 
voor in aanmerking den
ken te komen kunnen het 
volgende doen: 
Stuur vóór 1 mei 2001 een 
briefkaart aan de pen
ningmeester van Filate

lie. Zijn adres is: 
H.P.G. van der Lienden 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht. 
Vermeld op uw brief
kaart: 
a. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehele jaar 2000 lid bent 
geweest. Let op: alleen 
verenigingen die bij Fila
telie zijn aangesloten ko
men in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

BRITISH LIBRARY: 
COLLECTIE RIJKER 

De Singaporese filatelist 
Vikram Chand heeft de 
British Library dubbel blij 
gemaakt. Niet alleen 
heeft hij het museum 
dankzij een forse gift in 
staat gesteld om een 
fonds te stichten voor fi-
latelistisch onderzoek op 
het gebied van de klassie
ke filatelie, maar hij heeft 
ook zijn kostbare Mauri-
tius-coUectie aan de Li
brary in bruikleen gege

ven. Chand lichtte een en 
ander als volgt toe: 'Ik 
heb het geluk gehad dat 
ik in staat was om zo'n 

mooie verzameling van 
klassieke zegels van 
Mauritius bij elkaar te 
brengen. Omdat het om 
zeldzame en soms zelfs 
unieke zegels gaat kon 
niet iedereen zulk mate
riaal onder ogen krijgen. 
Ik vind dat ik niet alleen 
verplicht ben om mijn 
bezit te delen met andere 
filatelisten, maar ook om 
er voor te zorgen dat mijn 
verzameling zo goed mo
gelijk geconserveerd 
blijft - en dat kan in de 
British Library. 

NIET IEDEREEN IN ENGELAND WEET 
WAT 'PHILATELIC' BETEKENT 

De advertentie-afdeling 
van het Engelse handela-
renblad The Philatelic Ex
porter kreeg onlangs een 
vreemd telefoontje. Een 
enigszins onzeker klin
kende dame zei graag een 
advertentie met foto voor 
een Atomic Lady in het 
blad te willen plaatsen; 
mocht ze daarvoor een 
model opsturen? 
Lichtelijk verbijsterd 
vroeg de dienstdoende 
medewerker welke voor
delen een filatelist van 
een Atomic Lady zou mo

gen verwachten. De dame 
in kwestie onthulde daar
op dat ze als 'gastvrouw' 
en 'masseuse' erotische 
diensten verleende. 
Dit vergrootte de verbijs
tering van de medewer
ker alleen nog maar - hoe 
kwam de dame er eigen
lijk bij contact te zoeken 
met een filatelistisch 
blad? 
De verklaring was sim
pel: de Atomic Lady had 
gebruik gemaakt van de 
telefonische zoekdienst 
Scoot, die op haar vraag in 

welk medium ze het beste 
kon adverteren had ver
wezen naar The Phallic 
Exporter ('de fallische 
exporteur'). 
Na enige wederzijdse be
leefdheden werd het 
gesprek - waarvan in een 
recent nummer van The 
Philatelic Exporter verslag 
wordt gedaan - beëin
digd. De redactie besluit 
het bericht met de mede
deling: 'Het telefoon
nummer van de Atomic 
Lady is op aanvraag be
schikbaar; stuur ons in 
dat geval een onbedrukte, 
aan uzelf geadresseerde 
envelop.' 

TSJECHIË GEEFT SPECIALE BRIEFKAART UIT 
VOOR VERJAARDAG EIGEN INTERNETSITE 

Het Internet begint gelei
delijk aan zijn sporen op 
de filatelie te drukken. 
Op 28 juni van het vorig 
jaar gaf de Tsjechische 
post een speciale brief
kaart uit ter gelegenheid 
van de eerste verjaardag 
van zijn eigen website. 
Het gaat om het on line 
magazine 'Japhila', dat 
voor computergebruikers 
te vinden is op het adres 
u)u;u)japhila.cz 
Op deze site van de Tsje
chische PTT worden be
richten geplaatst over 
nieuwe postzegels, over 
poststempels die door de 
postadministratie wor

den gebruikt en andere 
filatelistische informatie. 
Het gaat om een meerta

lige site: behalve in het 
Tsjechisch en Engels 
worden de gegevens ook 
nog in het Duits, Frans 
en Slowaaks gepresen
teerd. 

Het ujcreldomspannende Internet: ...nu ook op postiuaardcstukken.. 

GESLAAGDE DOEDAG 
IN KATWIJK 

Op woensdag 27 decem
ber jl. werd in Katwijk 
voor de derde maal de zo
genoemde 'Doedag' ge
organiseerd van de 
jeugdpostzegelclubs 'De 
Katwijkse Postzegel
vrienden' en 'Onder de 
Loep' uit Rijnsburg. In 
wijkgebouw De Mijlpaal 
verzamelden zich jonge 
filatelisten uit het gehele 
land om een dag lang 
deel te nemen aan allerlei 
activiteiten. 
Per traditie werd het och
tendgedeelte gebruikt 
om nieuwjaarskaarten te 
maken voor zieke kinde
ren en ouderen. De kaar
ten worden elk jaar per
soonlijk rondgebracht 
door de leden van de ge

noemde jeugdpostzegel
clubs, die dan een bezoek 
brengen aan de bewoners 
van De Smitshof in Rijns-
burg en Het Lichtpunt in 
Katwijk. 
Aan de nieuwjaarskaar
tenactiviteit was ook een 
wedstrijd verbonden. De 
jury hacl het er ook dit 
jaar moeilijk mee. Rijp 
beraad leverde de volgen
de uitslag op. Eerste 
prijs: Ralph Kroesemeijer 
(Leidschendam); tweede 
prijs: Rianne Hoek (Kat
wijk); derde prijs: Klazi-
na Verdonschot (Zwijn-
drecht). 
Wie belangstelling heeft 
voor de jaarlijkse 'Doe
dag' kan contact opne
men met de heer P. Mens 
(telefoon 071-4022982) 
of de heer Z. van Duijn 
(071-4073167). 

Doedag in Katiuijk: ...indrukujekkende productie nieuwjaarskaarten.., 

DIEVEN SLAAN HUN 
SLAG IN BILTHOVEN 

Op 25 december 2000 
werd tijdens een inbraak 
in een woonhuis in Bilt-
hoven een deel van de 
daar aanwezige postze
gelverzameling gestolen. 
Het gaat om vijfentwintig 
kleine rode Leuchtturm-
albums met daarin een 
overcomplete collectie 
automaatboekjes, inclu
sief boekjes mettelblok-
jes. Verder werden ont
vreemd maximumkaar-
ten uit de Molen-reeks 

(inclusief een aantal zeld
zame), PTT-mapjes = 
(overcompleet), eerste- ° 
dagenveloppen (vanaf -
nummer 88 compleet) en ï 
een verzameling ^ 
Filatelieloketstempels " 
(overcompleet, inclusief '^ 
nummer 91: Hellevoet- 3 
sluis met stempel Erme- " 
lo). I 
Als u over inlichtingen —^^~ 
beschikt die kunnen lei- AA 
den tot de aanhouding •' 
van de dader(s) wordt u 
verzocht contact op te ne
men met de politie in uw 
woonplaats. 



SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRJNK 
EMAIL: dziewon(a)xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

m^'^' 
Nadat de blokken van de 
in waarde gewijzigde (iio 
cent in plaats van 100 
cent) velletjes 'De Nacht
wacht' al geruime tijd 
verkrijgbaar waren met 
de drukvormnummers 
Liiii, M I H I en Riii, res
pectievelijk L1121, M1121 
en R1121, verschenen be
gin januari 2001 ook 
blokken met de druk
vormnummers L3323, 
M3323 en R3323. Ook de 
hangboekjes zijn inmid
dels verschenen met deze 
blokken. 
In het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag zijn hiervan com
plete drukvellen aanwe
zig, maar ook al vellen 
met de drukvormnum
mers L4323, M4323 en 
R4323. De drukvellen 
waren niet gedateerd. 

PORTBETAALDZEGELS 
Als zakelijke pendant van 
de kortingzegels van eind 
november verscheen er 
ook een Port-betaaldze-
gel met hetzelfde thema 
en afkomstig van dezelf
de ontwerper. Anders 
dan bij de postzegels het 
geval was werden deze 
zegels niet in Nederland, 
maar in het buitenland 
gedrukt: niet bij Joh. En
schedé Security Stamp 
Printing in Haarlem, 
maar bij House ofQucsta. 
We mogen verwachten 
dat er binnenkort ook ze
gels van Nederland zul
len worden gedrukt in 

Australië. De Belgische 
Post ging de Nederlandse 
PTT hierin al voor: er 
werd voor de rolzegels 
met 100 bloemenzegels 
in een doosje gebruik ge
maakt van drukkerij 
Sprintpak. 
De nieuwe Port-betaald-
zegels zijn gedrukt in 
vierkleuren rasterdiep
druk aan de rol op een 
ATN-pers van House of 
Questa. De cilinder omvat 
drie banen van vijf zegels 
breed en heeft een om
trek van zestien zegels. 
Op de linkervelrand staat 
naast rij 10 een driedelige 
rechthoek met daarin de 
letters C (Cyan) en K 
(blacK) en daaronder een 
paskruis. Verder naar 
links vinden we een ge
heel doorlopende vertica
le zwarte streep. Op de 
rechtervelrand staat een
zelfde driedelige recht
hoek met paskruis er on
der, maar daarboven een 
aantal gekleurde recht-
hoekjes en driehoeken 
zoals we die ook kennen 
van de productie bij JES-
SP. Naast rij 5 staan drie 
in magenta gedrukte 
blokjes en daaronder een 
aantal driehoekjes: ma
genta en geel naast rij 6, 
magenta naast 7, cyaan 
en magenta naast 8 en 
zwart naast 9. Het vel -
losgescheurd deel van 
een drukbaan - is geper
foreerd noch gedateerd. 
De rastering van de ge
graveerde cilinders zou 
zo op het eerste gezicht 

ook heel goed voor die 
van JESSP kunnen door
gaan: cyaanblauw met 
een horizontale/ verticale 
rasterdichtheid van 6/8, 
het geel met 6/5, het ma
genta met 8/6 en het 
zwart met 8/10; toch valt 
de rastering in vergelij
king met de Haarlemse 
drukker een stuk grover 
uit. De drukrichting is 
O(nder), de papierrich
ting: I (staand). 

HART VOOR DE 
NATUUR 
Op 26 januari 2001 ver
scheen een hangboekje 
met daarin vijf verschil
lende zegels van 80 cent. 
Het boekje werd uitgege
ven ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 
van de Koninklijke Ne
derlandse Natuurhistori
sche Vereniging (KNNV). 
De zegels werden ont
worpen door Samira Ben 
Laloua uit Rotterdam. 
De boekjes 'Hart voor de 
natuur' zijn in Engeland 
gedrukt, bij Walsall Secu
rity Printers; niet alleen 
de postzegelinhoud maar 
ook de kaften. 
Het artikelnummer van 
het postzegelboekje is 
210238, de barcode op de 
kaft heeft als getal 
8714341005359. De opla
ge bedraagt 1.130.000 
boekjes. 
De kaftjes werden door 
Walsall tweezijdig in off
set bedrukt. Het drukvel 
van de kaftjes omvat drie 
rijen van zes 'staande'/ 

'hangende' boekjes naast 
elkaar. Uiterst links op 
het drukvel is een vertica
le Brunner-balk aange
bracht. Voor de kaften 
werd net als de voor ze
gels in 4-kleurenofFset 
toegepast (drukkleuren: 
zwart, blauw, magenta 
en geel). Voor zegels en 
kaftjes werd dezelfde lij-
nenrastermaat gebruikt: 
Rioo. De rasters werden 
onder de volgende hoe
ken geplaatst: 15° voor 
zwart, 75 voor cyaan
blauw, 45 voor magenta 
en o voor geel. 
Het drukvel van de zegels 
bevat vier verticale banen 
van acht boekjesinhou-
den. Op de bovenvelrand 
staat een 'Brunner-balk'. 
Het modelvel, dat is ge
accordeerd op 21 novem
ber 2000, was nog niet 
voorzien van een kam-
perforatie, maar wel van 
de fosforbalk aan de lin
kerkant van de zegels. In 
de bovenvelrand treffen 
we (kopstaand) aan: 'File
name (2 672 PTT Nature 
Stamps Reinsed); Pa^e no 1 
o/l. en daaronder 2 Thu 
Nou 02 13:06:22 2672 PTT 
Post Nature Output. Vervol
gens in de eigen kleuren 
door elkaar: Black (381/15) 
Cyan (381/75) Yellou) 
(381/0) Magenta (381/45) 
en daarachter: 5o8oWar-
ren Std proof 600 HDS F 
coated. Een niet getekend 
drukvel had de datum 2 
FnNouo3 og:ii:ii. 
Rechts onder de vierde 
baan staat kopstaand: 

Blacki5.o, Cyan 75.0 
Yelloujo.o, Magenta 45.0. 
Niet alleen legt de druk
ker datum en tijd van de 
druk vastgelegd, maar 
ook de rasterhoeken in 
graden. Deze hoeken ko
men we twee keer tegen: 
zowel rechts onderaan 
als bovenaan. Het getal 
'381' is precies anderhalf 
maal 254; dat zou dus 
381 per inch ofwel 150 
per cm kunnen ofwel de 
rastermaat! 
In alle vier de hoeken van 
hetdrulcvel staan snijlij-
nen en halverwege de vier 
velranden ook nog pas-
kruisen met pascirkels. 
Op de rechtervelrand, ter 
hoogte van de boekjesrij
en 6/7, staan enkele krab
bels (LAY), gedrukt in cy
aanblauw. Aan de tegen
overgestelde kant is een 
horizontale streep zicht
baar. 
Het papier zelf is niet-
fosforescent offsetpapier 
van Tullis Russell, voor
zien van PVA-gom zon
der dextrine (C2). De pa
pierrichting is <-> (lig
gend, in de lengterich
tingvan de zegel). 
Ook de coating van het 
papier zelf geeft een 'vio
lette' reactie onder de ul
traviolette lamp. Die re
actie staat los van de 
vraag of er in het papier 
witmakers hebben geze
ten of niet. De gomzijde 
reageert inert (geen wit
makers), maar dus an
ders dan de coating aan 
de voorkant. 

lil 

http://www.xs4all.nl/
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Collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

IVq bieden u een iiimia gdegenheid om uw postzegel 

Onze Grote Voorjaarsveiling 
woidt gdHMiden op 23, 24 en 25 april 2001 

in het Etnt̂ Kiliotd te Sdieveningen. 

Voor onze Grote Voorjaarsveiling kunt u nog materiaal inleveren 
tot eind februari 2001, daarna nemen wij doorlopend, ook tijdens kijk- en 

veilingdagen, grote en kleine inzendingen aan voor onze Grote Najaarsveiling 
die wordt gehouden in november 2001. 

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

Wilt u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus ontvangen? 
Maak dan snel f 5,- over op giro 420875 of op bankrekening 473568705 

(bij gebleken interesse wordt toezending voortgezet.) 

Rietdijk POSTZEGELVEILINGEN 

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

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 

82 jaar in dienst van de Filatelie 

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


SHUffî SKt 
14 MAART 2 0 0 1 : VELLETJE 'ROTTERDAM 
CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA' 

Op 14 maart geeft PTT 
Post een Pnority-zegel uit 
ter gelegenheid van tiet 
evenement 'Rotterdam 
2001, Culturele Hoofd
stad van Europa'. De ze
gel verschijnt in een vel
letje van vijf zegels met 
een frankeerwaarde van 
f i.io (Pnonty-verzending 
binnen Europa). 
Volgens PTT Post krijgen 
poststukken die worden 
gefrankeerd met deze ze
gels voorrang in het in
ternationale postverkeer. 
'Rotterdam Culturele 
Hoofdstad van Europa' 
moet het grootste cultu
rele evenement worden 
dat ooit in Nederland is 
gehouden. 

Afbeelding 
Op de nieuwe postzegel 
van f i.io staat de inter
nationaal bekende Eras-
musbrug. Samen met het 
op de zegel afgebeelde 
water symboliseert de 
brug dat de stad Rotter
dam groot is geworden 

door het water. 
Het ontwerp is een com
binatie van beeldelemen
ten en typografie. Bij het 
beletteren van de postze
gel is rekenmg gehouden 
met de wens, een relatie 
tot stand te brengen met 
de typografie die voor het 
evenement 'Rotterdam 
Culturele Hoofdstad van 
Europa' is vastgesteld. 
De roze rondjes symboli
seren het 'inzoomen' op 
steeds gedetailleerdere 
geografische elementen: 
van Europa naar Neder
land en van Nederland 
naar Rotterdam. De 
beeldelementen strekken 
zich niet alleen uit over 
de zegels, maar ook over 
een deel van het velletje. 

Ontwerpers 
De nieuwe priorityzegel 
van f i.io is ontworpen 
door Armand Mevis 
(1963) en Linda van 
Deursen (1961), die sa
men het bureau Mevis & 
Van Deursen vormen. 

Het tweetal, dat al sinds 
1987 samenwerkt, heeft -
waarschijnlijk niet toe
vallig - ook de huisstijl 
van het evenement 'Rot
terdam Culturele Hoofd
stad van Europa' ver
zorgd. Het duo maakte al 
eerder postzegels voor 
PTT Post: '100 jaar 
KNVB'(1989),'Jaar van 
de Film' (1995) en 'Brie
ven aan de toekomst' 
(1998). 
Tot het werk van Mevis & 
Van Deursen behoren 
verder catalogi en affi
ches voor tentoonstellin
gen over beeldende 
kunst, mode en architec
tuur. 

Overige bijzonderheden 
Het postzegelvelletje met 
de vijf priorityzegels ge
wijd aan het thema 'Rot
terdam Culturele Hoofd
stad van Europa' is tot ui
terlijk I januari 2002 ver
krijgbaar op het postkan
toor, bij de Collect Club in 
Groningen en bij de In
ternet-site van PTT Post, 
lüivu).postshop.nl. U kunt 
het kopen zolang de 

in h«t nWmsjona 

Priority binnen 
Europa 
Rotterdam 2001 
Cutturafe 
Hoofdstad van 
Europa 
DQleKkleve óe 

KeliJK te plakken sn 
majkt uw post nog 

voorraad strekt. De post
zegels zijn nog tot en met 
30 juni 2002 voor franke
ring geldig. 
De oplage van het velletje 

is relatief laag te noe
men: er zijn slechts 
750.000 velletjes ge
drukt, hetgeen neerkomt 
op 3.75 miljoen zegels. 
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NOORWEGEN MISSIE 
Prachtige mix met veel zeer nieuw 
500 gr F 48,- 1 kg F 85,-

KANAALEILANDEN 
Moeilijk verkrijgbaar, alleen groot-formaat 
100 gr F 25,- 250 gr F 60,-

DUITSLAND 
heel nieuw groot-formaat met toeslag 
100 gr F 17,- 500 gr F 80,-

AUSTRALIE MISSIE 
veel nieuw t/m eind 2000 
500 gr F 45,- 1 kg F 80,-

MALTA 
groot-formaat met HW's, goede variatie 
100 gr F 18,- 250 gr F 42,-

WEST-EUROPA MIX 
gevarieerd, modern en alleen groot-formaat 
250 gr F 48,- 1 kg F 180,-

NIEUW-ZEELAND 
moderne groot-formaat mix met HW's 
100 gr F 25,- 250 gr F 60,-

OOSTENRIJK 
groot-formaat met grote variatie en HW's 
100 gr F 36,- 250 gr F 85,-

ZWITSERLAND 
zeer gevarieerd met toeslag en HW's 
100 gr F 20,- 250 gr F 48,-
VOOR EEN COMPLEET EN ACTUEEL 
OVERZICHT ZIE WWW. KILOWAAR.NL 

(of vraag de lijst aan) 

1 s t e K L A S 
K I L O W A A R 

veelal met 
2000 uitgaven 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j .haariem@wxs.ni 1 

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

www.kilowaar.nl 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levenng uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl rembours - wijzigingen voorbehouden. 
BIJ aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
f 150.-en 10% boven f 400.- Deze regelingen geiden met voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Betaling ook mogelijk met uw creditcard E » ■ 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) ^ — 

VOORJAARSAANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt en excl porto) 

JAPAN GROOTFORMAAT 
een ongelooflijke vanatie aan zegels van dit 
populaire verzamelgebied voor de spotprijs van 
F 95, voor 500 gr 

ENGELAND GROOTFORMAAT 
enorm veel nieuw matenaal (Millennium) met 
ofcourse HW's en geen kerst 
F 85, voor 1 kg 

FRANKRIJK GROOTFORMAAT 
practitige mix met heel nieuw en hoge waar

den voor een unieke pnjs 
F 165,voor 500 gr 

ZWEDEN GROOTFORMAAT 
met veel 2000uitgaven op dubbel papier 
F 79, voor 1 kg 

DUITSLAND MISSIE 
prachtige missie om eens lekker door te 
snuffelen, met nieuwtjes, HW's en toeslag 
F 199, voor 5 kg 

SUPERAANBIEDING 
alle 5 voorjaarsaanbiedingen samen voor 
slechts 
F 550, mcl porto 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENU\NDIJSLANDFINI_AND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ool< mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzlironli.filasoft.nl Tel. 0313419041 
D7U DOM UCDCrUCIT Faxnr. 0313413295 
rLn nUlM nCnoUnlIII Emall: pzlironl)@bart.nl 

VoorschotenseWassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend dovrijza van 10.00 17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 0715619264, Email vphwph@zonnet.nl 

http://postshop.nl
mailto:j.haariem@wxs.ni
http://www.kilowaar.nl
http://pzlironli.filasoft.nl
mailto:vph-wph@zonnet.nl


www.PostBeeld.com 
De poetzeqelwlnkel op Internet 

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

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn "ESPA" 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 055-3603413 Fax 055-5763149 

e-mailadres )nfo(g)espa-veiling nl 
Een Postzegelveiling speciaal voor internet opgezet, bezoek onze website: 

WWW.espa-veiling.nl 
Data elektronische veiling: 
22-01 tot 05-02-2001 
19-02 tot 05-03-2001 
Catalogusveiling 
Maart 2001 

Wij veilen losse zegels, series en 
postwaardestukken van o.a.; 
Nederland-Duitsland-België-
Frankrijk en Zwitserland. 
Wij veilen geen dozen en partijen 

SUPPLEMENTEN 2000 
de onderstaande DAVO supplementen 2000 zijn nu 
bij uw handelaar verkrijgbaar. 

Geïllustreerd Verzamelen Nederland 
Geïllustreerd Verzamelen Nederland Velletjes 
Nederland, Nederland Extra 
Nederland Velletjes, Nederland Velletjes Extra 
Nederland Port Betaald 
Nederland Postzegelboekjes (complete boekjes) 
Nederland S (combinaties uit boekjes) 
Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname 
Postzegelmapjes 2e helft 2000 
Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Bezoek ook onze website www.davo.nl 103 

; Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.: 0570-502700, e-mail: info@davo.nl 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
http://www.davo.nl
mailto:info@davo.nl


FUSIEPARTNERS BAKKER EN LA GASSE: 
'VEILINGEN STEEDS BETER BEZOCHT' 
Veilingen Deventer en Viissingen gaan samen verder 
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Twee grote Nederlandse post
zegelveilingen hebben elkaar 
gevonden: Mondial Stamps uit 
Deventer en Postzegelveiling La 
Casse uit Viissingen gaan voort
aan samen verder onder de ver
trouwde naam Mondial Postze
gelveilingen. 
Zo te zien heeft die versmelting 
van 'Deventer' en 'Viissingen' 
voor iedereen  zowel veiling
houders als klanten  alleen 
maar voordelen. Reden genoeg 
om eens op bezoek te gaan bij 
de twee veilinghouders. 

Blij met overname 
Interviewen, wat is dat eigen
lijk? De interviewer stelt een 
paar vragen, schrijft de ant
woorden op en zet daar vervol
gens zijn naam onder. Realisti
scher zou het zijn als de naam 
van de geïnterviewde daar ver
meld zou worden. Degene die 
het interview afneemt is im
mers niet veel meer dan de pop 
van de buikspreker, het hulpje 
van de landmeter die een eind 
verderop de maatlat mag vast
houden, het mannetje dat na 
een instemmend knikje van de 
geïnterviewde het knopje van 
de recorder indrukt. 
En soms word je als 'verslagge
ver' van 'Filatelie' werkelijk in de 
watten gelegd. Zo blijkt Theo 
Bakker (NVPH,APHV,PTS, 
ASDA) van Mondial Stamps veel 
van wat hij kwijt wil keurig op 
papier te hebben gezet. Bakker 
nam postzegelveiling P.A. la 
Gasse uit Viissingen over van 
Peter la Gasse en is daar blij 
mee. Op zijn beurt is Peter la 
Gasse ook niet ontevreden over 
de 'deal'. Voordelen voor de 
klant van de fusie: een groter 
aanbod van betere zegels, meer 
specialistische kennis, een vrij
wel landelijke dekking, een ei
gen keuringsdienst die certifica
ten afgeeft, enzovoorts. Theo 
Bakker vertelt dat Peter la Cas
se de komende vijf jaar tijdens 
de veilingen van Mondial, tradi
tiegetrouw te Eindhoven aanwe
zig zal zijn. Bakker: 'Op die ma
nier gaat door het samenvoe
gen van de veilingen geen ken
nis verloren; de band die Peter 
met zijn klanten heeft gaat op 
die manier niet verloren.' 

Eindhoven: prima loicatie 
'In deze branche is het belang

rijk om een goed contact te 

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

Wie er een beetje op let ziet het overal om zich heen: het streven naar schaalvergroting, 

het bundelen van krachten, het werken aan synergie ■ noem maar op. Ook in de wereld 

van de filatelie zoeken bepaalde concurrenten elkaar soms op om  als ze er samen uit 

weten te komen  uiteindelijk collega's van elkaar te worden. Volgende maand gaan de 

veilinghouders Theo Bakker en Peter la Gasse onder 

één naam verder: Mondial Postzegelveilingen. 

Thomas Leeflang sprak in Deventer met twee 

optimistische ondernemers. 

hebben met collegaveilinghou
ders,' vervolgt Bakker. 'Ik kwam 
als groothandelaar vaak bij vei
lingen over de vloer, In die twin
tig jaar heb ik veel ervaring op
gedaan; je krijgt dan inzicht in 
wat er aan de kant van de koper 
speelt. Eindhoven is als lokatie 
voor onze veiling prima, ze
ker in combinatie met de 
kijkdagen hierin Deven
ter. Maar misschien dat 
we in de toekomst 
nog eens in Deven
ter gaan veilen. 
Postzegelvei
lingen heb
ben een goe
de toekomst. 
Steeds meer 
verzame
laars 
we
ten 
de 

Theo Bakker van Mondial 
Stamps uit Dei/enter 

(links) en Peter la Gasse 
van Postzegelveiling La 

Casse uit Viissingen 
(rechts) zijn voortaan 

geen concurrenten meer, 
maar collega's. 



weg naar een veiling te vinden. 
Vroeger waren veilingen vooral 
iets voor insiders, maar nu zie 
je er meer en meer zeg maar 
gewone verzamelaars.' 

Geschiedenis herhaalt zich 
Als het om de toekomst van de 
postzegelhandel gaat zeggen 
Bakker en zijn collega La Gasse 
dat ze de vooruitzichten voor 
postzegelveilingen over het al
gemeen positief inschatten. Na
tuurlijk, er is weliswaar sprake 
van enige vergrijzing, maar het 
tweetal ziet toch vooral gunstige 
ontwikkelingen in het verschiet. 
Theo Bakker: 'Vanaf omstreeks 
1980 zijn postzegels in waarde 
gedaald; we kregen toen te ma
ken met een periode van stabie
le, lage prijzen. En nu zien we 
weer een opgang, je zou kun
nen zeggen dat de geschiedenis 
zich herhaalt, want het is eigen
lijk nooit anders geweest in de 
geschiedenis van de postzegel-
handel - het fluctueert. Gebie
den diefilatelistisch aanvanke
lijk impopulair waren, zoals 
China, Japan en Portugal, zijn 
nu in trek. Daarentegen zijn 
thematische collecties die vroe
ger heel erg gewild waren - zo
als Ruimtevaart of John F. Ken
nedy - op dit moment voor heel 
redelijke bedragen te verkrijgen. 
Daar waar de prijzen omhoog 
gaan is er sprake van eerste 
kwaliteit zegels, postfris of ge

stempeld, afwijkingen, de bij
zondere stukken dus.' 

Mannen en vrouwen 
Op de valreep, vlak voor we af
scheid nemen van Theo Bakker 
en Peter La Gasse, nog een laat
ste vraagje: waarom zijn filate
listen altijd mannen? Waarom 
verzamelen vrouwen geen post

zegels, de uitzonderingen daar-
gefaten? Weten de heren des
kundigen daar een onderbouwd 
antwoord op? Theo Bakker: 'Ik 
zal ü eens een vraag stellen: 
waarom zie je zo weinig man
nen met een breiwerkje? Dat zit 
in de genen, zegt u? Dan zal dat 
met postzegels ook wel zo zijn.' 
Peter la Gasse weet uit ervaring 

dat vrouwen weer wel graag 
munten verzamelen: 'Ze zijn 
kennelijk gevoelig voor de vor
stinnen die op de munten staan 
afgebeeld.' Theo Bakker: 'Ze 
kunnen zelfs per vorstin al
bums kopen.' 
Heren, dank voor de gastvrij
heid en veel succes! 

INKOOP 
VERKOOP 
TAXATIE 

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

E-mail: maü®deruiterbv.nl 

Gratis 
iriisliisten: 

Postzegels 
Munten 

Bankbiljetten 

h^X 
DE RUITER B,V, 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

ém^h 



BIJDRAGE: REBECCA KEIMAN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

Téren van Amtrikaanst uiMndtrs 
^^0 

VinnißdiShim 
van Amerika 

DiWliihinj(i7tt ibfluitvindtr 
wn M médianiscii gnhoden wn 
Mtm.üManltangnitmi 

tdtTMnaniwjshnadiiiK 

Etuis fWe (i(ifitt7j,uilvind(r 
wnMtiioamMdim 

Aiawider Graham Bdl (iMjif»), 
simMldnaar, uitvinder van de telenon 

Blad uit de collectie van het Museum voor Communicatie met een serie, geunjd aan Amerikaanse uitvinders 

[2] 125 JAAR 
TELEFONIE 
Dit jaar is het 125 jaar ge
leden dat Alexander Gra
ham Bell patent kreeg op 
de telefoon, een uitvin
ding die de communica
tie tussen mensen over de 
gehele wereld ingrijpend 
heeft veranderd. Opmer
kelijk is dat het aantal 
postzegels over het on
derwerp telefonie en met 
de beeltenis van de uit
vmder van de telefoon 
beperkt is gebleven. 
Gegeven het internatio
naal belang van telefonie 
zou je veel postzegels 
met het onderwerp telef
onie verwachten. Niets is 
minderwaar. Als we bij
voorbeeld kijken naar 
Amerikaanse emissies, 
dan blijkt dat er maar 
weinig postzegels zijn 
met afbeeldingen van te
lefoontoestellen of met 
de beeltenis van Alexan
der Graham Bell, de uit
vinder van de telefoon. 
De eerste Amerikaanse 
postzegel die de geeste

_ lijke vader van de tele
=. foon laat zien verscheen 
S in 1940, ineen emissie 
 van Beroemde Amerika
■a nen. Tussen de uitvinders 
^ van de oogstmachine, 
" een apparaat voor het 
'^ ontzaden van katoen en 
3 de zaaimachine zien we 
^ het gelaat en de baard 
i van Graham Bell. Samuel 

Morse, de uitvinder van 

I AI het morsetelegraaftoe
" " " stel, is eveneens opgeno

men in de emissie. 
In 1976, honderd jaar na 
de uitvinding van de tele
foon, verscheen in Ame

rika de tweede postzegel 
ter nagedachtenis aan de 
telefoon en diens uitvin
der. Deze postzegel bevat 
een afbeelding van de 
weergever en de ontvan
ger van de telefoon met 
het opschrift Alexonder 
Graham Bell en het onder
schrift Telephone Centen
mal. 

Andere prioriteiten 
Het geringe aantal post
zegels betreffende de uit
vinding van de telefoon 
heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat de 
Verenigde Staten in 1976 
ook de tweehonderdjari
ge jaar onafhankelijkheid 
vierden. Er verscheen na
melijk in dat jaar aller
eerst een grote emissie 
met de vlaggen van de 
(toentertijd 50) staten, en 
vervolgens een drietal 
postzegels die de geest 
van de onafhankelijk
heidsstrijd uitbeeldden. 
Er zijn geen Nederlandse 
postzegels met de beelte
nis van de uitvinder van 
de telefoon. Nationale 
hoogtepunten op het ge
bied van telefonie wor
den wel een enkele keer 
herdacht op postzegels, 
zie bijvoorbeeld de post
zegels ter voltooiing van 
het automatiseren van 
het telefoonnet ('Zee
straat 82', Filatelie van 
maart 2000). 

De uitvinder... 
Alexander Graham Bell, 
geboren op 3 maart 1847 
in Edinburgh (Schot
land), groeide op in een 
gezin waarin spraak cen

Bells uitvinding ujerd herdacht 
met deze Amerikoanse zegel 

Alexander Graham Bell. 

traal stond. Zowel zijn 
vader als grootvader wa
ren spraakleraar. Het was 
dan ook niet verwonder
lijk dat de jonge Graham 
Bell hetzelfde beroep 
koos. Na enkele jaren in 
Canada te hebben ge
werkt kreeg hij in 1873 
een aanstelling als hoog
leraar op het gebied van 
spraak aan de Universi
teit van Boston. 
In Boston leerde hij dove 
kinderen spreken en leg
de hij zich toe op het on
derzoeken van de relatie 
tussen spraak en elektri
citeit. Hij hoopte, door 
zijn kennis van de anato
mie en de leer der akoes
tiek, wellicht een nieuw 
telegraaftoestel te kun
nen ontwikkelen. Dit 

nieuwe toestel zou meer
dere telegraafberichten 
tegelijkertijd moeten 
kunnen afhandelen en 
hierdoor het overbelaste 
telegraafnetwerk verlich
ten. 

...en zijn uitvinding 
Twee ouders van dove 
kinderen die Graham 
Bell lesgaf, raakten geïn
teresseerd in zijn experi
menten en waren bereid 
zijn onderzoek te finan
cieren. Graham Bell kon 
hierdoor zijn onderzoek 
voortzetten en zelfs een 
assistent aannemen, 
Thomas Watson. Uitein
delijk ontdekte Graham 
Bell niet een verbeterd te
legraaftoestel, maar een 
toestel dat spraak over
bracht. 
Dit eerste telefoontoestel 
bestond uit een houten 
klos met daarover een 
membraan (een vlies) en 
een elektromagneet. Op 
het membraan was een ij
zeren plaatje bevestigd. 
Als je praatte, veroor
zaakte je stem een ge
luidstrilling die het mem
braan in beweging bracht 
en de afstand tussen het 
ijzeren plaatje en de elek
tromagneet veranderde. 
Hierdoor veranderde het 
magnetisch veld in de 
spoel van de elektromag
neet en werd een elektri
sche stroom opgewekt. 
Deze elektrische stroom 
werd via draden overge
bracht naar een ander 
toestel. De elektrische 
spanning in het tweede 
toestel veranderde het 
magneetveld en zorgde 
ervoor dat het membraan 
ging trillen. Op deze wij
ze werd het oorspronke
lijke geluid weer hoor
baar. 

Concurrenten 
Graham Bell was niet de 
enige of de eerste die be
zig was met het ontwik
kelen van een dergelijk 
spraakapparaat. Al in 
1854 deed de Fransman 
Charles Bourseul onder
zoek naar een apparaat 
waarmee muziektonen 
over een telegraaflijn 
konden worden overge
bracht. Tien jaar later be
gon de Duitse natuur
kundeleraar Philipp Reis 
met zijn experimenten op 
het gebied van de elektri
sche telephon (tele = ver; 
phonos = klank). Om
streeks dezelfde tijd als 

Graham Bell was ook de 
uitvinder Elisha Gray op 
zoek naar een verbeterd 
telegraaftoestel. Onaf
hankelijk van elkaar ont
dekten zowel Bell als 
Gray de telefoon. Gra
ham Bell staat echter be
kend als de uitvinder van 
de telefoon. Zijn finan
cier en schoonvader Hub
bard was zo slim om het 
octrooi op de uitvinding 
aan te vragen. 

Toekomst van telefonie 
In 1878 sprak Graham 
Bell zijn visie uit over de 
toekomstvan de tele
foon: 'Telefonieverbin
dingen die ieder huis ver
binden net zoals bij gas 
en waterleidingen en te
zamen een groot netwerk 
vormen''. 
Niet iedereen deelde 
Bells visie over de toe
komst van de telefoon. 
Een aantal mensen dacht 
dat de telegraaf meer dan 
genoeg voldeed als com
municatiemiddel tussen 
mensen. Een volledig 
nieuw netwerk voor tele
fonie opbouwen naast 
het bestaande netwerk 
van telegraaftoestellen 
was in hun ogen volstrekt 
overbodig. In de loop van 
de jaren groeide echter 
het aantal telefoonlijnen 
en telefooncentrales en 
werd de telefoon een al
gemeen gebruikt com
municatiemiddel. 

Praten èn kijken 
In de komende jaren 
wordt in Nederland een 
nieuw netwerk opge
bouwd, het zogenoemde 
UMTSnetwerk, met de 
daarbij behorende com
municatiemiddelen. Met 
behulp van dit netwerk 
zal niet alleen spraak 
kunnen worden overge
bracht, maar ook grote 
hoeveelheden data en 
beeld. Graham Bell had 
een vooruitziende blik op 
de toekomst wat betreft 
het ontstaan van een net
werk van wereldwijde te
lefoonverbindingen. Dat 
beeld zal echter worden 
uitgebreid. We zullen 
over een paar jaar niet al
leen onze medemens 
kunnen horen, maar ook 
kunnen zien en er op ver
schillende wijzen mee 
kunnen communiceren. 

Rebecca Keiman is assistentcon
servator telecommunicotic in het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag. 
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Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
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Na een onderbreking van 
ruim een jaar paltken we 
de draad weer op en be-
sprelcen we automaat
stroken die in de afgelo
pen tijd versclienen, ge
ordend naar land in alfa
betische volgorde. 
Wat opvalt is dat de ont
werpen voor de auto
maatstroken steeds fraai
er worden: de nieuwe ge
neratie Frama-automaten 
levert nieuwe mogelijk
heden en daardoor mooie 
ontwerpen. Voorbeelden 
zijn de stroken van 
Aland, Denemarken, Fin
land, Vaticaan en Zuid-
Afrika. Ook de Epelsa-en 
Mobba-automaatstroken 
van Spanje laten trou
wens een interessante 
ontwikkeling zien. 
In diverse landen zijn 
Amiel-automaten op proef 
geplaatst, onder meer in 
België, Cyprus, Portugal 
en Tsjechië. In Duitsland 
wordt de plaats die de 
Klussendorf-automaten 
verworven hadden nu in
genomen door de Napier-
automaten. 
Er zijn in de afgelopen 
tijd landen met auto
maatstroken bijgekomen 
en er kwamen ook nieu
we strokenautomaten op 
de markt; dat was onder 
meer het geval in Polen 
en Zuid-Korea. 
Kortom: hetverzamelge-
bied automaatstroken is 
nog steeds springlevend 
en - mocht u daaraan ge
twijfeld hebben - uw re
dacteur ook! 

Aland 
Op 29 oktober 1999 ver
scheen op Aland de bij
zonder mooie Frama-uit-
gifte met de afbeelding 
Tarnan (zeezwaluw), naar 
een ontwerp van Rita Jo-
kiranta. De schoener Tar
nan is vergaan, maar het 
boegbeeld bevindt zich in 
het scheepvaartmuseum 
van Mariehamn. De serie 
bestaat uit de waarden 
2.00, 2.40, 2.70 en 2.go 
m. Na de tariefsverhoging 
van 3 januari 2000 ver
scheen een nieuwe auto-
maatstrokenserie: 2.20, 
2.60, 3.00 en 3.40 m. 
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Op 25 augustus 2000 ver
scheen ter gelegenheid 
van de postzegeltentoon-
stellingAlexiooo de eer
ste uitgifte van een drie
jarige serie automaatstro
ken met afbeeldingen van 
boerderijdieren. Het eer
ste motiefis een schaap, 
naar een ontwerp van 
Staffan Ullström. Er zijn 
op Aland nog zo'n 2.200 
schapen; dit aantal neemt 
af wegens de lage prijzen 
in de Europese Unie. 
De nieuwe automaatstro
ken hebben de munteen
heid 'MK' gedrukt op het 
papier. In 2002 zal het eu
rosymbool 'EUROSIGN' 
op het papier gedrukt 
worden. De serie bestaat 
uit de waarden 2.20, 2.60, 
3.00 en 3.40 m. 

Andorra 
In Andorra zijn op het be
kende groene-bergenpa-
pier in november 1999 (au
tomaat 0800) en januari 
2000 (automaat 1609) stro
ken met 4-cijferige waar-
deopdruk verschenen. 
Sinds januari 2000 staan 
bij het postkantoor And
orra 'La Vieja Central' 
twee Epelsa machines van 
de nieuwe generatie ET-
RL met 5-cijferige waar-
deopdruk in de automa
ten Nr. 5466 en 6086. 

Argentinië 
Na de mislukte proef met 
Unisys-automaat in de
cember '96 heeft de Ar
gentijnse post de 'auto-
maatstrokendraad' weer 
opgepakt. Op 2 februari 
en 18 februari 1999 wer
den twee automaten die 
waren gefabriceerd door 
de Argentijnse firma Ciri-
lo Ayling in gebruik geno
men bij de postkantoren 
Plaza San Martin/ Avenida 
Santa Fé 945 en Avenida 
de Mayo 64g in Buenos 
Aires. De automaat heeft 
zeven voorgeprogram
meerde waarden: 0.75, 
i.oo, 1.25,1.50, 2.00, 
2.25 en 3.00 p. 
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Vanaf 22 juni 2000 zijn 
de waarden gewijzigd in: 
0.75, i.oo, 1.25,1.50, 
1.75, 2.50 en 3.25 p. 
Op 23 maart iggg werd 
een Frama-automaat FE 
1710 in gebruik genomen 
bij het postkantoor Bue
nos Aires Filiale 6 Flores. 
Alle waarden tussen 
0.05 p. en gg.gs p (in 
stappen van 0.05 p.) zijn 
verkrijgbaar. De tariefse
rie bestaat uit de waarden 
0.75, i.oo, 1.25 en 1.50 p. 
De automaat werd mid
den juli iggg buiten wer
king gesteld. 
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Australië 
Tijdens de Anda Com, Note 
and Stamp Show van 14 tot 
en met 16 augustus igg8 
in het Conuention and Exhi
bition Centre van Adelaide 
waren twee Frama-auto
maten FE 244 in bedrijf 
De ene automaat had het 
cliché Anda SAg8 links en 
'Jolly Roger' (het ten
toonstellingslogo), van 
de karikaturist Michael 
Leunig rechts. 

De andere automaat had 
links het cliché ANDA 
SA98 en rechts een orchi
deemotief. De knopwaar-
denseries bestonden uit 
de waarden 0.45, 0.70 en 
1.20 $. 
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Op de Anda g8-tentoon-
stelling was ook een Tri-
tech-CPS-automaat met 
kangoeroe/koala-papier 
geplaatst. 

De volgende CPS-auto-
maatstroken op kangoe-

Tabell 

1 Type 
Tritech 
Tritech 
Tritech 
Tritech 
Monétel 
Monétel 
Tritech 
Monétel 
Tritech 
Tritech 
Tritech 
Tritech 

mt 
Opdruk 
ANDA-SA 
St. Peters igg8 
Salisbury iggS 
NOARPEX iggS 
Australiagg 
Australia gg 
Salisbury iggg 
SWANPEX 99 
STAMPEX 99 
CONGRESS 2000 
Salisbury 2000 
St.Peters 2000 

JUUUMÊkj^^ 1 HIV^ 
Periode 
14/16 aug.gS 
lo- i i okt. 98 
25 okt. 98 
14-15 nov. g8 
ig maart gg 
20-24 maart 99 
10 okt. gg 
23-24 okt. 99 
5 nov. 99 
5-6aug. 00 
22 okt. 00 
18-19 nov. 00 

roe/koala-papier zijn de 
afgelopen tijd verschenen 
(zie tabel I). 

Tijdens de wereldten
toonstelling Australia gg 
was een Mone'tel-muntau-

K A N C A R " " 

45c STAMPEX 

A U S T R A L I A 

M 
45c 

45c 

45c 

tomaat geplaatst, die elke 
waarde vanaf o.40$ (in 
stapjes van 5 cent) afle
verde op kangoeroe/ko
ala-papier. Op de eerste 
dag (ig maart iggg) wer
den ca. 150 series met de 
opdruk Australiagg (zon
der spatie) verkocht. Op 
de volgende dagen (20 tot 
en met 24 maart iggg) 
werden ca. 300 series 
met de opdruk Australia 
gg (met spatie) verkocht. 
Ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling 
verscheen op ig maart gg 
een speciale Frama-
strook op Tiwi-papier: 
kunst en stofbedrukkin-
gen van de aboriginals 
(oorspronkelijk li
chaamsbeschildering van 
de aboriginals). Op de 
tentoonstelling waren 
vier Frama-automaten FE-
2710 met speciaal Austra
lia gg-cliché geplaatst, 
die elke waarde van o.01 
tot 10.00 $ verstrekten. 
De filatelistische dienst 
leverde als serie 0.45, 
0.70 en 1.20 $ (met licht 
beschadigde nullen). 

Op 4 oktober iggg wer
den de posttarieven in 
Australië verhoogd; de 
tariefset werd 0.45, o.go 
eni.35$. HetTiwi-Pa-
pier werd op 6 oktober 
iggg algemeen inge
voerd. De oude Frama-au-



tomaten in 0800 Darwin, 
6000 Perth en 7000 Ho
bart zijn inmiddels niet 
meer in bedrijf. 
Ten gevolge van leve
rings en distributiepro
blemen waren veel Frama
automaten in oktober 
iggg nog niet voorzien 
van Tiwipapier. De auto
maat 2601 Canberra werd 
pas op I december 1999 
van dat papier voorzien. 
In maart 2000 was de Fra
maautomaat A29 in Mt. 
Gambier nog gevuld met 
het oude Festivepapier. 
De proef met de vier 
Monetelautomaten is op 
30 juni 2000 definitief af
gebroken. Deze Monetei
strokenautomaten waren 
geplaatst in Fremantle, 
GPOPerth, Hillarys en 
Rockingham. 

België 
Tijdens de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Philabourse '98 in Charle
roi op 17 en 18 oktober 
1998 was een Framaauto
maat FE144 in bedrijf. Er 
waren vier vaste auto
maatstrokenwaarden ver
krijgbaar: 15.00,17.00, 
30.00 en 34.00 f. De op
lage bedroeg 8.408 stuks. 

Ruim een halfjaar later, 
op 15 en 16 mei 1999, 
werd Philabourse 'gg (ook 
weer in Charleroi) ge
houden. Er was een Fra
maautomaat FE144 op
gesteld voorzien van ge
waarmerkt papier met 
glanzende gom (S4). Tij
dens de tentoonstelling 
werden 8.443 automaat
stroken verkocht in de 
waarden 17.00, 21.00, 
30.00 en 34.00 f. De fila
telistische dienstver
kocht deze automaatstro
kenserie met matte gom 
(S3) en beschadigde nul
len. 

Tijdens de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Bruphila 'gg (29 septem
ber tot en met 3 oktober 
1999) in Brussel was een 
Framaautomaat met spe
ciaal cliché in gebruik; de 
vier voorgeprogram
meerde waarden waren 
17.00, 21.00, 30.00 en 
34.00 f. De oplage was 
14.244 stuks. 
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Op de nationale postze
geltentoonstelling Euro

phila 2000, die op 25 en 
26 maart 2000 in Lom
beek werd gehouden, 
werden uit de speciale 
Framaautomaat in totaal 
8.486 Europhila 2000
stroken verkocht in de 
waarden 17.00, 21.00, 
30.00 en 34.00 f Ten ge
volge van het verkeerd 
functioneren van de auto
maat werden ook waar
den die van deze stan
daardset afweken aange
troffen: 01.00, 03.00, 
04.00, 06.00 en 26.00 f. 
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In de Heizeltentoonstel
lingshal te Brussel werd 
op 5, 6 en 7 mei 2000 de 
internationale postzegel
salon PhilEuro 2000 ge
houden. De aldaar opge
stelde Framaautomaat 
verstrekte de vaste stro
kenwaarden 17.00, 21.00, 
30.00 en 34.00 f, maar 
ook de enkele daarvan af
wijkende waarden: 01.00, 
03.00, 04.00 en 05.00 f. 
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Tijdens de najaarseditie 
van Philabourse 2000 
(Charleroi, Expohal4, 9 
en 10 september 2000) 
was een speciale Frama
automaat geplaatst met 
de knopwaarden 17.00, 
21.00, 30.00 en 34.00 Fr. 
Een PTTmonteur vertel
de tijdens deze salon dat 
er sinds 10 mei 1999 een 
proef met Ami^lautoma
ten is uitgevoerd. De vol
gende dag begaven een 
aantal automaatstroken
verzamelaars zich naar 
de standplaatsen van 
deze automaten: Brussel
4, Brussel5 (twee auto
maten). La Hulpei en 
Oudenaardei (twee au
tomaten). Het resultaat 
van deze belangstelling 
van verzamelaarszijde 
was dat de proefneming 
werd gestaakt en dat de 
automaten buiten bedrijf 
werden gesteld werden. 
In La Hulpe zijn op 17 
mei 1999 (l<witanties ver
melden per abuis de da
tum zondag 16 mei 1999) 
enkele automaatstroken 

door verzamelaars ge
trokken. De proefneming 
met Amielautomaten is 
officieel gestart op i juni 
1999. Er zijn twee soor
ten Amielautomaten ge
plaatst: 
SIMA1351 B (metweeg
schaal) levert automaat
strokenwaarden in alle 
gangbare binnen & bui
tenlandse tarieven. Deze 
automaten zijn geplaatst 
op de volgende lokaties: 

Nummer 143001: 
i050Brussel5 
Boondaalsesteenweg 55 

Nummeri43002: 
i040BrusseI4 
Kortenberglaan 16 

Nummeri43003: 
9700Oudenaardei 
Bekstraat 6 

Nummer 143004: 
1310La Hulpe 
Rue des Combattants 135 

SIMA 1351T (zonder 
weegschaal) heeft zestien 
knoppen en levert de 
waarden 16,17,19, 21, 
23,30,32,34,38,41,44 
en 62 f; in totaal dus 
twaalf verschillende 
waarden. Overigens ko
men stroken met waar
den van 21, 30 en 32 f 
meerdere malen voor. 

Nummer 143005: 
g7000udenaardei 
Bekstraat 6 

Nummer 143006: 
i040Brussel4 
Kortenberglaan 16 

China (Volksrepubliek) 
Sinds 30 december 1999 
is er een Napierautomaat 
in gebruik in Peking 
(Volkrepubliek China). 
De serie bestaat uit de 
waarden 0.60, 0.80,1.50, 
2.00, 2.50, 3.70,4.20, 
5.40 en 6.407. 

Cyprus 
Op 12 mei 1999 werd in 
het nieuwe postmuseum 
van Nicosia de eerste 
strokenautomaat van de 
Cypriotische firma Atti
kouris Enterprises Ltd., 
een dochterfirma van 
Amiel, van het type SIMA 
1020 in bedrijf genomen. 
De automaatstroken heb

ben géén automaatnum
mer en komen voor in 
twee oplagen: 
eerste papier (zonder 
zwart kader), geel onder
papier, landsnaam in 
bruin (oplage acht rollen 
ä 1.500 automaatstro
ken); 
tweede papier (metzwart 
kader), wit onderpapier, 
landsnaam in zwart. 

Op 30 september 1999 
werden vier Amiel stro
kenautomaten met auto
maatnummer geplaatst: 

003 in Nicosia 
004 in Ayia Napa 
005 in Limassol 
006 in Kato Paphos. 

De automaatnummers 
OOI en 002 waren toege
kend aan de (inmiddels 
verwijderde) Framastro
kenautomaten. 

De Amielautomaten leve
ren de volgende waarden: 
II, 16, 21, 26, 31, 35, 41 
en 75 c. (inclusief de 
vluchtelingentoeslag van 
I C ) . 

Denemarken 
Op 28 april 1999 versche
nen in Denemarken nieu
we Framastroken met het 
motief'stadsfietsen' in 
drie verschillende uitvoe
ringen, die opeenvolgend 
op de rol voorkomen. De 
drie typen zijn verder te 
onderscheiden naar kleur 
van de landsnaam Dan
mark: groen, rood en 
blauw. De serie omvatte 
de waarden 3.75, 4.00 en 
5.25 k. 

Op 12 april 2000 versche
nen nieuwe Framastro
ken met drie verschillen
de motieven, die opeen
volgend op de rol voorko
men. Het centrale thema, 
'schrijf, als je het werke

lijk meent', staat in nau
we samenhang met de 
campagne van de Deense 
post voor het schrijven 
van brieven. 
De afbeeldingen zijn: vul
pen, envelop en brieven
bus, naar een ontwerp van 
de firma Kontrapunkt A/S. 
De automaatstroken wor
den geleverd in de waar
den 3.75, 4.00 en 5.25 k. 

Duitsland 
Sedert februari 1999 be
schikt de filatelisdsche 
dienst van Duitsland over 
een nieuw systeem van de 
firma Nagler Mctallteclinik. 
Met behulp van een per
sonal computer wordt on
line een systeem met vier 
geïntegreerde naalddruk
kers aangestuurd. De fi
latelistische dienst be
schikt over vijf van zulke 
systemen, zodat in totaal 
twintig printers ter be
schikking staan, waar
mee elke gewenste waar
de (ook 5 pfwaarden) 
gedrukt kan worden. 

Op 8 maart 1999 was de 
eerste verkoopdag voor 
de Sans Soucistroken met 
het nieuwe postlogo 
(posthoorn in plaats van 
de letters DBP). 
Vanaf 22 oktober 1999 
werd er in de ca. zesdui
zend Napier Nio4auto
maten nieuw voordruk
papier met postemble
men (posthoorn in mo
derne uitvoering) ge
plaatst. De knopserie 
omvat de waarden 10, 40, 
100, iio, 130, 220, 350 en 
440 pf; met behulp van 
de restwaardeknop kun
nen de waarden 10, 40, 
60, 80,100 en iio pf ver
kregen worden. 

In diverse automaten trof 
men nog het DBPbeeld
merk in plaats van het 
posthoornlogo aan. Om 
speculatie te voorkomen 
werden deze stroken ook 
door de filatelistische 
dienst geleverd. 

De gebruikte rugnum
mers hebben ook een wij
ziging ondergaan: vroe
ger gebruikte men hori
zontale rugnummers, nu 
zijn dat verticale rug
nummers. 



Postzegelveiling 
Wägers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

GJ. Garritsen telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur fax 020-6249749 

Onze 168^ veiling 
wordt gehouden op 

zaterdag 16 en maandag 18 december 
2000. 

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

- o.a. poststukken Japanse bezetting en Interimperiode -

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

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

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

engrosposten, prentbrieflcaarten en munten. 

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 
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Landelij'ke secretariaten: 
NVPV C Verlooij, J W Friso
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©0715611719, fax 071

5619264 
Federatie I V Philotclica 
Zwaardvegersgaarde 130, 
2542 TH Den Haag, ©070
3663465 
De Globe J van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom 
Jeugd Filatelie Nederland C 
Loch, Jan van Eyckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, ©040
2119654 
Ned Ver Voor Thematische Fila

telie I C van Duin, Berglust
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©0104610573 

A 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©0725157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546861525 
Almere: 
VPVAAlmcrc,AH deHoop
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036

5331981 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EEAlmkerk, 
©0183403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©0334752046 
APC 'De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©0334724131 
Amstelveen: 
PV Amstelveen, S Zaal.Wol
fertvan Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020

6470753 
Amsterdam: 
NVPV,MM Kleij,Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©0206405039 
Hollandm.T Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©0206142947 (na 
19 00 uur) 
AVDePhilatehst.DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810 
ASV Shell Filatelie,! JM Snel, 
Grevelmgenmeer loi , 1447 
AN Purmerend, ©020
6303913 
PVWAFilatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic
kendam, ©0299654163 
FV'Statuut 80 , m w A C 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©0206734323, tevens faxnr 
PV Postautomaat, H L J van 
den Brink, Beethovenstraat 
T8fi7. Tn77 TX Amsterdam. 
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■̂  
©0206764098 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823 
AmsterdamBuitenveldert: 
BPC 'Vcrzamelze' (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 io, 7316LS 
Apeldoorn, ©0555222973 
Appingedam: 
PVAppingedam, H Knijp, W 
v d Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596

629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wmtjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arn
hem, ©0263231678 
FV'DcGlobe'.G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©0263218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL 
Norg, ©0592612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn,GW Leive,Prof F 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©0355415645 
Badhoevedorp: 
IVPhilatclica, mw T Ackema, 
P r P Chr isüaanhof5 , i i7 iLL 
Badhoevedorp, ©020
6594481 
Barneveld: 
FV'De Globe, P Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©0650488744 
Bergen op Zoom: 
PV Onderling Contact', mw 
J E M BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164

234576 
FV'Delta Oost', T vanEsch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164

250041 
Beuningen/Ewij'k: 
FV'DeGlobe.JWPM Kre
mers. De Ververt 1562, 6605 
AM Wijchen, ©0246417892, 
email fam_kremers(3)hot

mail com 
Beverwijk: 
KPC Beueru)ijk, R v d Run

straatSteijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251

224978 
DeBilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk', J H teBrin

ke, Burg Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030
2292047 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN B itterswijck. 
©0478531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica, mw M J Schel

lekens. Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rjjn, ©0172

475944 
RnHppravpn: 
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NVPV, S Vellekoop, Koning

inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37,7622 JG 
Borne, ©0742662682 
Boskoop: 
NVPV, J H Lensink, Mendel
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172213580 
Boxmeer: 
PHVBoxmeereo , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485

571842 
Boxtel: 
VVBV,JAC Schuller, Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411

673775 
Breda 
PV Breda, P M van Spellen, 
Madame Curieplein 78, 4834 
XS Breda, ©0765650278 
Brielle: 
PVPhilatelicaBrielle

Westuoorne, H G T M Over
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181415640 
Bruinisse: 
PV Brumisse, A A van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055
5421952 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe, C W Stolk, Ruy

genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8^ 
Omstreken, 0 Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132 

C 

Castricum: 
PVCastricum, D C v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e 0 , B Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har
denberg, © 0523261739 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Delden, H Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©0743761719 
Delft: 
WP DeIJt, J C van Muiswin

ADRESVERBETERINGSFO 
Zijn de gegevens van uw ver 
bon aan de samenstelster va 
Alexanderlaan 41, 3273 AS \ 
e braakensiel(@u)oridonlinc nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Ad ■ 

Telefoonnummer: 

VR. E. BRAAKENSIEK 
AKENSIEK(a)WORLDONLIN 

kei, A van Schendelplem 71, 
2624 CRDelft, ©015
2564838, email hans
muis®)casema net 
Delfzijl: 
PV'DeFiDcl,PAM Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213 
Deventer: 
NVPV,MarielleVaessen,De 
Wippert2, 7216 PN Kring van 
Dorth,©057322i3i5 
Diemen: 
PV De Zegelaars, E Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©0206932064. 
Dieren: 
FV De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die

ren, ©0313421220 
Dinxperio: 
FV DcGlobe,L A Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315655010 
Doesburg: 
FV De Globe', A. Bakker, Bres
straat 18, 6981 CB Doesburg, 
©0313471572 
Doetinchem: 
FV'De Globe', J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314

342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078
6170884 
DPV'DePostjager,J J Ouwer
kerk, Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975 
Drachten: 
PV Drachten, J Brouwer, Tjal
ling Wagenaarstraat 32, 9203 
SR Drachten, ©0512514695 
Dronten: 
PVDronteneo ,C Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321313760 
Drunen: 
PV'Philatron',ACG van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416373144 
Druten: 
FV'De Globe, JJ Gubbels, 
Rijdt 36, 6631 ATHorssen 
DuivenAvestervoort: 
FV'De Globe, A H Renshof, 
De Plataan 15, 6921 XC Dui
ven,©o3i626453o 

E 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475468369, 
eraail. henk_vogels@ya

RMULIER 
eniging onjuist ' Meld dit dan me 
n deze rubriek, mevrouw E Bras 
Vestmaas U kunt uw correcties 

E.NL 

hoo com 
PhVGelrcGulick;Echt,P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475486144 
EdamA'olendam: 
P V 'Euopost', L P C Smits, 
J M Osterhnghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299372017 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil

terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, P Noordanus, Wal

stukke 36, 7152 Eibergen, 
®0545473559 
Eindhoven: 
PCE,HJ Hofstede, Van Ga

lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414 

^ ^ ^ ^ 1 

H ^ ^ ^ l 
^^^^H 

I^^^^H 

^^^H 

^^^^1 Philips PV, R Arts, Hegge
ranklaan 15, 5643 BPEindho

ven, ©0402117972 
Eist: 
FV'De Globe, M B P Boeve, 
Ceres 90, 66gi PT Bemmel, 
©0481451678 
Emmeloord: 
IVPhilatelica, 11 Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, 
Veldakkers 56, 7841 AH 
Sleen,©059i36i8i4 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica,mw.A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053

4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L RemptRae
bel. Burg Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578
627090 

G 

Geleen: 
WPV'De Philatelist', W I M . 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046

4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkce, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, ©0187
611542 
Goes: 
FV'DeBcuelanden',1 A Grim
minck, Vogelzangsweg42, 
4461 NH Goes, ©0113
227945. 

t behulp van onderstaande 
kensiek, PrinsWiUem 
ook emailen, het adres is 
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Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©0355262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182
518549. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghl<amer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071
5722702. 
Philatchca Den Haag; Ir. P. Gle
rum, Parsifalstraat 33, 2555 
WH Den Haag, ©070
3233098. 
PC 'De Kring'; L.H. Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079
3510424. 
Shell Te Werue, qfd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten. 
PV 'Vredestem'; mw. S. van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©0703255849. 
PV 'sGrauenhage e o ; J. Alsem
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070

3473547
Groningen: 
IVPhilatelica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EWGronin
gen,®05050i8234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; vacant. 
n'Philatelica; H.J. Hoonmg, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023
5362980. 
HFV'Op Hoop uan Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB NieuwVennep, ©0252
675215. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA;I .C.vanderBi j l , 
Houtriikstraat9,1165 LL 
Halfweg, ©0204974024. 
Harderwij'k: 
PV Harderunjk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 

— Hardinxveld: 
° PV 'De Philatelist'; D. Kannmg, 
■~ Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
— Hardinxveld. 
ï Heemskerlc: 
= PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
^ Frankrijklaan 59,1966 VC 
1̂  Heemskerk, ©0251233894. 
„ Heerenveen: 
3 PVHeerenueen;G.deBeer, De 
™ Plasse I, 8449 EH Terband, 
2 ©0513625239. 
■̂  Heerliugowaard: 

1 , j | PHV Heerhugoiuaard e o ; mw. 
I 2 L.I. Folkers, Bloemaertlaan 
• * II, 1701VH Heerhugowaard, 

©0725715665. 
Heerlen: 
PVHeerlen e o ; mw. C.H. Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze;). van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder; L.Ch. Werst, Li
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; I. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Oms
treken'; T.A.I. Leijten, Eiken
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492534793, email: pzv
dehelm(a)planet.nl. 
WPV Helmond;). Neggers, 
Van ' tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; I.S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BK Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©0534763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073
6566224. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o ; M.Th.M. Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard; Th.N.H. 
van Leeuwen, O. van Noort
singel II, 3262EKOud
Beijerland, ©0186617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Bor
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen; H.). Ruiter, Sa
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; 
wnd. H. Nieboer, Burg. 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598393225. 
Hoorn: 
NVPVAfd WcstFnesland; 
).L.M. Le Blansch, Kaarder 
25,1623 T) Hoorn, ©0229
231458. 
Philatelica Hoorn e o ; O.J. Hey
ma, Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229231803. 

Kampen: 
IVPhilatelica; ).G. Fidder, Gal
Iéstraat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsburg; mw. 
W.P. Blok van Duijvenvoor
de. Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071
4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.).W. Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhVtFalrteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043
4592797

Langedijk: 
IVPhilatelica; S.Ligthart, 
Anna van Saksenstr. 19,1723 
KR NoordScharwoude, 
©0226313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27, 4141 )V Leerdam, 
©0345616960, email: ver
sluis.a@worldonline.nl. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.).Hegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©0715214019. 
Lekkerkerk: 
E N P.V ; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228312871. 
AV'De Philatelist'; W.L.Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CR Lelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Ver
hoevenBakker, Benedictij
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©0334941823. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
ZantenWillemsen, P.C. 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545272543. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht; P. 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
626g AN Margraten, ©043
4581430, fax 0434582727. 
PVZuidLimburg; A. Thewis
sen. Koningsplein lo i C, 
6224 EH Maastricht, ©043
3625194. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522263491. 
Monnickendam: 
PV'Waterland';R.J. 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. 

N 

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

373632
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; J.M.G. van Mul

lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; M. v.d. Sommen, Me
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551. 
Nijmegen: 
NVPV; L.T.A. Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©0246417443.E
mail:j.a.lauret@planet.nl 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024
3974654, E maihw.j.m.goos
sens@chello.nl. 

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

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

kerk, ©0332452484. 

Kaalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101 CZ Raalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Flluero';P.A.H. Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©0774743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe'; M.F. Bijl, Ko
ningsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Lienden, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatelica; W. v.d. Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro
derwolde, ©0505032608. 
Roermond: 
PV Roermond; C.J. Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW Wes
sem, ©0475562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraati94, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010

4562597. 
ROVShellFilatelie; J. Ooster
boer. Voorsteven 20, 3181 NJ 
Rozenburg, ©0181216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica; E. Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ®oi8 i 
212967. 
Rijssen: 
P V Rijssen ; D. Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548542669, email
d.grunwald@wxs.nl. 
Rijswijk: 
WPVRijsmijk; mw. L. Stok
manVeldhoven, Hoornbrug
laan 36, 2281 AW Rjjswijk, 
©0703995105. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Door
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfricsland', P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327. 
Schijndel: 
SWP; J. van Schijndel, Julia
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©0735474155. 
Sittard: 
FVSittard e o ; 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: 
IVPhilatelica; E.v.d. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke
nisse, ©0181638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; E. Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599612976. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica; R. Hajer, Rosari
umlaan 27, 3972 GE Drieber
genRijsenburg, ©0343
517555

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EPTerneuzen, ©0115
697125. 
PVZeeuuJschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweehnckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburg; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 )K Til
burg, ©0135714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 RH Losser, 
©0535382594. 

mailto:versluis.a@worldonline.nl
mailto:versluis.a@worldonline.nl
mailto:j.a.lauret@planet.nl
mailto:maihw.j.m.goossens@chello.nl
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mailto:e-maild.grunwald@wxs.nl


u 
uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, El-
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; G- Hamoen, Mere-
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

V 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat9, 
636g BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe'; 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'Dc Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV'Fnmarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-VeMhouen; 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. 
Venlo: 
P.V.'PhilaVenlo'; M.J.M. Gie-

Filantique 
2. Zwitsers postkantoor 

Reizigers die in het begin 
van de 19de eeuw - want 
in die periode speelt dit 
tafereel zich af- het hier 
getoonde plein van een 
klein Zwitsers plaatsje 
opliepen wisten meteen 
waar ze moesten zijn als 
ze een brief wilden ver
zenden: bij het huis met 
de posthoorn, geheel 
rechts op het schilderij. 
De ordelijke Zwitsers 
hebben de geschiedenis 
van hun posterijen tot 
vrijwel de vroegste tijden 
weten te reconstrueren. 
Ze weten daardoor waar 
de belangrijkste Romein
se postroutes liepen, tra
jecten die deel uitmaak
ten van het postbedrijf 
dat door keizer Augustus 
werd opgezet en dat be
kend staat als de Cursus 
Publicus. Toen de macht 
van de Romeinen ver
schrompelde, verdwenen 
ook de sporen van de 
posterijen van hun rijk. 
Het zou zeker duizend 
jaar duren voor er weer 
sprake was van een 
postssysteem dat de ver
gelijking met het Ro
meinse kon doorstaan. 

len, Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064-
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725-
Vlissingen: 
VhssmgseW; 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, Mo-
zartlaan45, 2253 HX Voor
schoten, ©071-5614683. 

W 

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

In Zwitserland (en ook in 
andere Europese landen) 
waren de eerste officiële 
boden in dienst van de re
gering of van officiële or
ganisaties. In de Middel
eeuwen kon je aan de kle
ding van deze boden zien 
uit welk van de dertien 

ropawegZuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A-M-
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IVPhilatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116,4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; O. Hof, De 
Pollen 41, 9989BZWarfFum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'DeGlobe'; 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: 

kantons ze afl<omstig 
waren. In de i6e en 17e 
eeuw maakte de handel 
een periode van groei 
door. Daarmee ontstond 
onder kooplieden meer 
dan ooit de behoefte aan 
een betrouwbaar en om
vangrijk postaal systeem. 

FV'De Globe'; J.H.G. Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
©0343-573979 of 06-
51079947. 

IJ 

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

Z 

Zaanstad: 
WZPV'DePosthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatclica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeu;olde; G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GR Zeewol
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
ZeisterZê el Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vol-
lenhove 2411, 3706 HG Zeist, 

De handelslui van St. 
Gallen stelden voor eigen 
rekening een wekelijkse 
postverbinding in tussen 
hun stad en Neurenberg, 
destijds een van de grote 
Duitse handelscentra. 
Andere kooplieden volg
den dit voorbeeld, tot in 

©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: 
PV Schouuien Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
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: 
PVRetjio Zwartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechtc.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

1675 de Bernse posterijen 
werden gesticht door 
Von Fischer. Deze Fischer-
post stond garant voor ge
regelde verbindingen per 
postkoets over alle be
langrijke wegen die door 
het Zwitserse landschap 
voerden. 



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

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Op 24 januari 2001 is vol
gens de Chinese astrolo
gie het Jaar van de Slang 
begonnen. De Australi
sche Post gaf ter gelegen
heid hiervan op 8 januari 
twee prepaid-enveloppen 
uit, beide met een de aan
duiding 'Port betaald'. 
De ene envelop ($ 0.54) is 
bedoeld voor binnen
lands gebruik, de andere 
($ 1.58) voor verzending 
naar het buitenland. De 
kleurige ontwerpen zijn 
van de hand van ontwer
per Luis Chang. 

Een serie van zeven nieu
we voorgefrankeerde en
veloppen verschijnt op 15 
februari 2001. De zegel-
beelden voor deze 'Port 
betaald'-enveloppen zijn 
ontworpen door Aborigin
al-schoolkinderen van 
verschillende leeftijden. 
Formaten C6, C6 met 
venster, DL, DL met ven
ster, C5, C4 en B4; prij
zen respectievelijk 4X 
$0.54, $1.19, $2.37 en 
$ 2.79. Setprijs $ 8.42. 

België 
Bellica 2001, de grote in
ternationale tentoonstel
ling die van 9 tot 15 juni 

van dit jaar in Brussel zal 
worden gehouden, werd 
op 27 december 2000 
aangekondigd met de uit
gifte van een gedlustreer-
de briefkaart. 

Het zegelbeeld zonder 
waardeaanduiding is ont
leend aan de speciale 
postzegel voor de ten-
toonstelhng, waarvan 
links op de briefkaart ook 
het logo afgebeeld is. De 
kaart kost 17 f. en is per
manent geldig. 

Brazilië 
In september 2000 werd 
een serie van tien brief
kaarten gewijd aan de ka
thedraal van Sao Paulo. 

Op deze kaarten zijn 
beelden, prenten, glas-
in-lood en mozaïeken uit 
de kathedraal te zien. 

Ze kosten i r. per stuk, 
waarvan de helft ten goe
de komt aan het bisdom. 
Ter gelegenheid van 
Kerstmis 2000 versche
nen tien nieuwe binnen
landse luchtpostbladen 
met illustraties en wen
sen. Prijs per stuk 0.60 r. 

Canada 
Dr. Michel Sarrazin 
wordt beschouwd als Ca
nada's eerste arts en we
tenschapper. Hij leefde 
omstreeks 1700, toen Ca
nada nog een Franse ko-

Michel Sarrazin 

2000 met een geïllus
treerde envelop (Canade
se vlag, 46 c ) . Prijs 
$ 1.50, oplage 5.000 
stuks. 

Op 21 juni 2000, de dag 
die in Canada gevierd 
wordt als de Dag van de 
Inheemse Volkeren, werd 
een geïllustreerde enve
lop uitgegeven. Zegel
beeld en illustratie 
schenken aandacht aan 

de cultuur van die volke
ren (First Nations, Metis en 
Inuit); in verschillende ta
len wordt opgeroepen de 
feestelijkheden mee te 
vieren. 

De envelop heeft een no
minale waarde van $ 0.46 
en wordt verkocht voor 
$ 1.50. Afmetingen 115 x 
170 mm, oplage 7.000 
stuks. 

Duitsland 
De Berliner Briefinarkentafle 
(8 tot en met 11 februari 
2001) brachten - zoals 
gebruikelijk bij Duitse 
tentoonstellingen - de 
liefhebber weer diverse 
postwaardestukken. Al
lereerst twee uitgaven 
van de Deutsche Post: 

- een envelop met zegel
beeld '300ste verjaardag 
van de stichting van het 
Koninkrijk Pruisen' 
(iio p.) en een foto van 
het Stadskasteel aan de 
oever van de Spree; 

Óf 
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lonie was, bracht ver
schillende bezoeken aan 
het moederland en was 
onder meer hd van de 
Académie Royale des Sciences 
in Parijs. Behalve met de 
geneeskunst hield Sarra
zin zich voornamelijk be
zig met plant- en dier
kunde. 

De Canadese Post her
dacht hem op 29 mei 



 briefkaart met zegel
beeld '500ste geboorte
dag Leonhart van Fuchs' 
(100 p.) en op de beeld
zijde een illustratie die 
verwijst naar 150 jaar Ber
lijnse Brandweer. 

Daarnaast verscheen nog 
een aantal particulier be
drukte uitgiften: 

 envelop ('100 jaar Bad 
Frankenhausen', 110 p.) 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Berliner 
Ganzsachen Sammler Verein; 
 envelop ('Europa 2000', 
no p.) metals illustratie 
twee brandweerwagens 
ter gelegenheid van 150 
jaar Berlijnse Brandweer; 
 envelop ('SlotBellevue', 
110 p.) met als illustratie 
een igeeeuwse prent van 
een scharensliep; 
 briefkaart (100 p.) met 
een foto van twee vrou
wen in klederdracht. 

Tenslotte konden bezoe
kers zich op de beurs la
ten fotograferen, waarna 
hun portret voor drie 

mark op een PlusBrief 
werd afgedrukt. 

Frankrijk 
Maximumkaarten zijn in 
Frankrijk nog steeds een 
gewild verzamelobject. 
La Poste brengt ze de laat
ste jaren geregeld uit in 
de vorm van postwaarde
stukken: geïllustreerde 
briefkaarten met op de 
beeldzijde een opgeplak
te postzegel met bijzon
der stempel, en op de 
adreszijde een gedrukte 
versie van diezelfde post
zegel. Het nieuwste pro
duct in deze vorm ver

scheen op 29 januari 
2001, als onderdeel van 
de Valentijnsdagemis

De hartvormige postze
gel is ontworpen door 
Christian Lacroix, met als 
intrigerend motto Le coeur 
est le timbre du corps (Het 
hart is de postzegel van 
het lichaam). De kaart 
kost 10 francs. 

Oostenrijk 
Drie postwaardestukken 
staan voor dit jaar op het 
programma van de Oos
tenrijkse PTT: twee bin

4. ^vNc^^<i"^'<^ 
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nenlandbriefkaarten 
(WeiĴ er Diptam in februari 
en Eule in juni) en een en
velop (StadlPaura, augus
tus). 

Slovenië 
Ter gelegenheid van We
reldAidsdag verscheen 
op 21 november 2000 in 
Slovenië een briefkaart 
met als zegelbeeld en il
lustratie links een teke
ning van twee mensen 
die zich als koorddansers 
in evenwicht proberen te 
houden op een grote rode 
strik. Die strik is het in
ternationaal bekende 

Wp»« î*t vn*»«iifc«ilti;^(rfrf **;ï!i« 
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beeldmerk van de strijd 
tegen Aids. 

Verenigde Staten 
In het uitgifteprogramma 
van de Amerikaanse pos
terijen voor dit jaar wor
den de volgende post
waardestukken aange
kondigd: enveloppen met 
als thema Lovebirds en 
Community Colleges en 
briefkaarten gewijd aan 
de jubilerende onderwijs
instellingen University of 
South Carolina, Yale Univer
sity, Northujestern Universi
ty en University o/Portland. 

OoptmKa 

W W W . POSTZEGELHANDEL . GOM 
Postzegel en muntenhandel 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Telefoon 0235477444 Fax 0235291605 Postbank 4208936 

Email: Phil@Postzegelhandel.com 

GRATIS nieuwe uitgebreide prijslijst 

N E D E R L A N D 
Nederlandse Antillen, Aruba, 

Suriname en Republiek Suriname 

I N D O N E S I Ë 
Vraag nu om gratis toezending 

NEDERLAND EERSTEDAGENVELOPPEN 
Nu nog uit voorraad leverbaar 

BDSSj^H 
E345 5,30 
E345a 5,30 
E346 5,30 
E346a 4,50 
E347 3,00 
E348 7,40 
E348a12,80 
E349 4,90 
E350 6,80 
E351 3,00 
E352 6,90 
E353 6,00 
E354 4,50 
E355 4,50 

E356 
E357 

7,40 
7,50 

E357a 13,00 
E358 4,90 
1996 107,00 
^B£g 
E359 
E360 
E361 
E362 
E363 
E363a 
E364 
E364a 
E365 

3̂ 1 
3,30 
5,10 
3,30 
3,50 
4,40 
4,20 
4,50 
27,50 
7,40 

E365a 12,80 
E366 
E367 
E368 
E369 
E370 
E371 
E372 
E373 
E374 

4,50 
3,80 
5,00 
3,40 
4,50 
5,50 
4,50 
3,20 
6,40 

E374a 13,30 
E375 
1997 

E376 

7,20 
129,00 
^■i 
3,20 

E377 
E378 
E379 
E380 
E381 
E381a 
E382 
E383 
E384 
E385 
E386 
E387 
E388 
E389 
E390 

6,00 
6,70 
5,70 
3,20 
7,50 
13,30 
3,20 
3,20 
3,50 
3,20 
4,70 
3,20 
4,50 
4,80 
7,90 

E391 4,50 
E392 5,70 
E393 4,50 
E393a 2,30 
E394 6,40 
E394a 13,30 
E395 22,50 
1998 135,0G 
^^^KR^^^^^H 
E396 3,30 
E397 3,10 
E398 4,50 
E399 3,10 
E400 6,00 
E401 7,00 

E402 
E403 
E404 
E405 
E406 
E407 
E407a 
E408 
E409 

4,50 
4,50 

14,50 
6,50 
3,30 
4,50 
3,20 
8,00 

14,00 
E410 6,30 
E410a 11,50 
E411 2,80 
1999 119,00 

E412 
E413 
E414 
E415 
E416 
E416a 
E417 
E418 
E419 
E420 
E421 
E422 
E423 

3,30 
4,50 

14,00 
4,50 
7,80 

12,00 
14,00 
4,40 
4,50 
3,80 
3,80 

13,00 
4,50 

E424 
E425 
E426 
E427 
E427a 
E428 

4,50 
4,50 
3,80 
6,40 

12,40 
3,60 

2000 125,00 
Ook van de 
jaren vóór 

1996 
hebben wij 
een ruime 
voorraad 
zie onze 

PRIJSLIJST 

I 
Leveringsvoorwaarden zie prijslijst Nederland 

mailto:Phil@Postzegelhandel.com


Ziekte op de redactie van 
Filatelie was er de oor
zaak van dat de bespre
king van Michels Europa
Katalog West 2000/2001 
even is blijven liggen. 
Omdat het om een be
langrijke catalogus gaat 
veel populaire verzamel
landen worden er in be
handeld  besteden we 
toch nog even aandacht 
aan deze bestseller van de 
Münchense uitgeverij 
Schwaneberger Verlag. 
Ondanks het feit dat de 
catalogus het gehele 
WestEuropese gebied 
bestrijkt (met uitzonde
ring van Duitsland dan), 
is er toch geen sprake van 
een 'uitgeklede' behan
deling van de desbe
treffende landen. Meer 
dan zeventigduizend ver
schillende postzegels 
worden perfect beschre
ven en afgebeeld (al be
ginnen we zo langzamer
hand wel te verlangen 
naar kleurenillustraties, 
maar daar wordt aan ge
werkt) en er is daarenbo
ven ruimte uitgetrokken 
voor blokken, postzegel
boekjes en zegels in bij
zondere samenhang. Ta
bellen die de prijsnote
ringen per emissiejaar op 
een rijtje zetten en note
ringen voor eerstedagen
veloppen completeren 
het geheel. Deze editie is 
overigens de laatste met 
prijzen in Duitse marken; 
de noteringen in de vol
gende uitgave zullen in 

Euro's worden verstrekt. 
Het is aan het prijzen
front rustig gebleven; 
grote veranderingen zijn 
er niet. De redactie 
noemt als uitzondering 
een aantal Nederlandse 
blokjes, maar voegt er 
aan toe dat pas op lange
re termijn duidelijk zal 
worden of de hoge note
ringen die door sommige 
van die blokjes worden 
gehaald ook gehand
haafd kunnen blijven. 
Ook ditmaal heeft Michel 
weer enkele gebieden op
gefrist. De stofkam ging 
door de emissies van 
Andorra en die van de 
Verenigde Naties (Gene
ve en Wenen). Wie wil 
weten hoe de catalogus 
in de toekomst zal wor
den opgezet krijgt hier 
alvast een voorproefje. 
Het goede nieuws is dat 
de overzichtelijkheid zal 
worden vergroot door 
balkjes die de emissieja
ren beter doen uitkomen, 
het slechte dat  door 
ruimtenood gedwongen 
een aantal gegevens voor
taan achterwege zal blij
ven. In het vervolg wor
den alleen nog de belang
rijkste verschillen in 
kleur, papier, typen en 
tandingen vermeld, ter
wijl er bij de afwijkingen 
zal worden volstaan met 
het opnemen van wegge
vallen drukgangen, kop
staande beeldelementen, 
verkeerde watermerken, 
perforatieafwijkingen en 
(bij de opdrukzegels) 
paartjes van zegels met 
en zonder opdruk. 
Michel EuropaKatalog 
200/2001; 5 704pp.,3Cill. 
(z/iüj./ormaat 15x20 cm Uit̂ f
geven door Schtuaneberfler Verlag, 
München (Duitsland). Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 

Na een aantal jaren niet 
meer leverbaar te zijn ge
weest is nu eindelijk weer 
een bijgewerkte herdruk 
van Michels Handbuch 
KlauckeStempel ver
schenen. Dit derde deel 
uit een reeks door de 
Münchense uitgever ge
publiceerde stempel
handboeken maak deze 
belangrijke serie weer 
compleet, al is het wel 
jammer dat dit derde deel 
geen harde kaft meer 
heeft en ook in een klei
ner formaat is versche
nen. Voor de verzamelaar 
van de stempels van de 
diverse Duitse Staten en 

het Duitse Keizerrijk 
vorm de serie boeken een 
uitgebreide informatie
bron. Het nu verschenen 
deel beschrijft met veel 
afbeeldingen alle stem
pels die door het bedrijf 
Klaucke voor de Duitse 
Rijkspost zijn gemaakt. 
Per stempel worden de 
belangrijkste data en an
dere gegevens vermeld. 
Belangrijker nog is dat 
ook de ontwikkeling in 
de stempelvormen van de 
diverse modellen, zoals 
hoefijzerstempels en 
kaststempels, tot aan het 
jarenlang in gebruik ge
weest zijnde ronde stem
pel worden beschreven. 
Het boek is een must voor 
iedere stempelverzame
laar . 1 G E PETERSEN 

Michel Handbuch KlauckeStem
pel. Importeur.] C Auf der Heide 
S H.D , OudeWoudenbergse 
Zandweg 4, 3707 AN Zeist, tele
Joon 0506924800 Pnjsj95.. 

Voor de eerste maal 
wordt het zeventien jaar 
geleden voor het eerst 
verschenen handboek 
Plattenfehler auf den 
Brustschildmarken 
(Deutsches Reich, 1872
1874) door de firma Mi
chel uitgegeven. De au
teurs hopen door de aan
sluiting bij deze gere
nommeerde uitgever hun 
boek, dat de resultaten 
presenteert van hun ja
renlange onderzoek, ook 
in de toekomst te kunnen 
blijven publiceren. 
Het boek geeft na een uit

miiiiiiMini 

^ ■ 

MiCHElHandliuctiKatalog 
Plattenfehicr 

Mif den BrustscnildMarKen 
Deutsciws RdcH 

18721874 
AM preKnoiwtvngen m Etwo 

gebreide inleiding (waar
in na een korte geschie
denis van de borstschild
zegels, de eerste zegels 
van het Duitse Keizerrijk 
en de diverse druktech
nieken) uitleg over druk
toevalligheden en plaat
fouten. Het gaat om een 
bijzonder uitgebreide be
schrijving met kleurenaf
beeldingen van alle tot 
het midden van het jaar 
2000 bekende plaatfou

ten van deze zegels. 
Het boek, dat voor verza
melaars van de bewuste 
plaatfouten beslist de 
moeite waarde is, ver
meldt de prijzen in Eu
ro's. IG E PETERSEN 
Michel Plattenjehler auj den 
BrustschildMarken  Deutsches 
Reich 18721874 Importeur: 
JC AufderHeideSH.D., Oude 
WoudenbergseZar\dweg 4, 3707 
AN Zeist, telefoon 050
6924800. Pnjsjg5.

D e D o r d t e n a a r W.J.N. 
Mast kreeg naar aanlei
d ing van zijn eind 1998 
verschenen catalogus 189 
rweuwe plaatfouten niet al
leen een aantal positieve 
reacties, maar ook een 
aantal suggesties voor 
uitbreiding van zijn pu
blicatie. Nauwelijks twee 
jaar later komt hij met 
een nieuwe editie die ten 
opzichte van de vorige 
een enorme sprong voor
waarts betekent. De Cata
logus van Nederlandse 
Plaatfouten is geheel in 
kleur uitgevoerd en bij
zonder overzichtelijk op
gezet. Van elke bespro
ken plaatfout is een af
beelding van de complete 
zegel te vinden met daar
in een kadertje dat aan
geeft, waar de fout moet 
worden gezocht. Daar
naast staat dan een uit
vergroting die de plaat
fout duidelijk in beeld 
brengt. Op die manier 
moet het niet moeilijk 
zijn om je collectie na te 
lopen op zoek naar een 
leuke vondst. Wie er toch 
niet uitkomt kan altijd 
nog de achterin de cata
logus opgenomen posi
tiebepaler gebruiken. Dat 
is echter eerder wat ver
warrend, want in de fila
telie hanteert men het be
grip 'positie' meestal om 
het 'zegelvolgordenum
mer' in het vel aan te ge
ven (nummer i is de ze
gel linksboven, nummer 
honderd bijvoorbeeld de 

zegel geheel rechtson
der). In plaats van 'posi
tie' gebruikt Mast het be
grip 'zegel'. Zo betekent 
'Zegel 95, positie E3' dat 
het om een zegel op posi
tie 95 gaat en dat de fout 
te vinden is binnen het 
zegelbeeld op de kruising 
van de coördinaten E en 3 
van de positiebepaler. 
Het klinkt erg ingewik
keld, maar in de praktijk 
is het werken met de 
'Mast' echter kinderlijk 
eenvoudig. Het aantal 
plaatfouten is door de sa
mensteller drastisch uit
gebreid: het zijn er nu 
459. De prijzen worden 
zowel in guldens als in 
Euro's verstrekt. 
Catalogus var\ Nederlandse Plaat
fouten door W.J N. Mast, 96 pp , 
geill. (geheel in kleur),formaat 
16 5x24 cm. Uitgegeuen door de 
auteur VerknjgbaarP.W Mem
hardt, Piet Hemstraat 5 6, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070
5652227,fax 0705651885. 
Pnjs ƒ58 95 

De toon van het voor
woord op de nieuwste 
editie van de Katalog 
Prangko Indonesia 2001 
is opt imis t isch. De sa
menstel lers wijzen er op 
dat de economie van In
donesië - he t land waarop 
deze catalogus betrek
king heeft - eindelijk, na 
drie jaar, weer wat in de 
lift zit. Dat er van ver
t rouwen sprake is m a g 
blijken uit het feit dat de 
vorig jaar g e n o m e n be
sl issing o m de prijzen in 
de catalogus in Indones i 
sche roepia 's te vermel
den niet is teruggedraaid . 
De teneur van die prijzen 
wijst op consol idat ie; in 
tegenstel l ing tot de cata
logus van 2000 (die tal 
van prijswijzigingen liet 
zien) is er nu sprake van 
nauwelijks veranderde 
noter ingen. De inhoud is 
opmerkeli jk compleet : 
ook de zegels van Neder-
lands-Indië en de zoge
noemde Weense- en Phi-



ladelphia-drui<l<:en zijn er 
in te vinden. 
Over de uitvoering van de 
catalogus Itunnen we 
kort zijn: die is uitste
kend. De Prangko is nog 
niet ten prooi gevallen 
aan het virus waardoor 
andere catalogi getroffen 
zijn: dat van de steeds 
sterker verkleinde afbeel
dingen. In de Prangko 
zijn de zegels nog groot 
genoeg om de meeste in
scripties te kunnen lezen 
en vrijwel alle afgebeelde 
thema's te kunnen thuis
brengen. 
Katalog Prangko Indonesia 
2001,-536pp.,geill Igeheelm 
klem), formaat 17 5x25 5 cm 
Uitgegewn door PT Saros Kapnn-
do, Soerabaya, in samenwerking 
met de Indonesia Stamp Dealers' 
Association. Verkrijgbaar bij 
PW Meinhardt, PietHeinstraat 
56, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3 65 2227, Jax 070-
3651885. Prijs: ƒ58.50. 

Eind vorig jaar verscheen 
deel drie uit de 'wereldca
talogus' van Michel, Süd
amerika 2001. De redac
tie van de catalogus 
merkt terecht op dat veel 
Zuid-Amerikaanse lan
den tot de 'klassieke ver-
zamelgebieden' mogen 
worden gerekend. Brazi
lië kan er immers op bo
gen het tweede grote land 
ter wereld te zijn dat 
postzegels ging gebrui
ken. Natuurlijk waren er 
ook 'zwakke broeders' 
(Paraguay bijvoorbeeld, 
maar dat vaart nu weer 
een meer verantwoorde 
koers) en soms zijn die er 
nog steeds, zoals Guya
na, dat zóveel (overdruk
te) zegels uitgeeft dat 
zelfs de Michelredactie er 
een punthoofd van krijgt. 
Dankzij de economische 
stabiliteit van het bestre
ken gebied trekken de 
prijzen van deze landen 
over het algemeen enigs
zins aan. Voor een deel 
komen de stijgingen voor 
bij de emissies van de 
laatste twintig jaar, en 
dan uiteraard vooral bij 
die zegels die - hoewel 
'modern ' - moeilijk te 
krijgen zijn. De redactie 
heeft het gedeelte waarin 

Ecuador aan bod komt 
flink bewerkt, en maakte 
een nieuw overzicht van 
Braziliaanse frankeerze-
gels uit de periode 1920-
1940. 
Michel Südamerika 2001,1484 
pp ,geill (2/u;),Jormaat 15x20 
cm. Uitgegeuen doorSchuianebcr-
ger Verlag, München (Duitsland) 
Verkrijgbaar bij de Vakhandcl Fi
latelie PrijsJio4 -

We hebben het in deze 
rubriek al eens eerder ge
constateerd: het is jam
mer dat de vormgeving 
van Stanley Gibbons ' ge
specialiseerde Groot-
Brittanniëcatalogus wat 
gedateerd aandoet. Ver
der is het een fantasti
sche reeks, die in de di
verse delen vrijwel alles 
presenteert wat een ge
specialiseerde verzame
laar van het gebied zich 
zou kunnen wensen. Er 
zijn uitvoerige inleidin
gen te vinden die de 
(voor)geschiedenis van 
de zegels schetsen, er 
zijn veel ondersteunende 
illustraties gebruikt (bij
voorbeeld van proeven) 
en er is heel veel informa-

Stonley Gibbons 

GREAT BRITAIN 
vaUME2 

tie in de boeloverkjes sa-
mengebald. 
Een recente aflevering is 
het deel King Edward VII 
to King George VI, dat de 
periode 1902 tot en met 
1952 bestrijkt. De vier ko
ningen die tijdens deze 
halve eeuw de scepter 
over het Britse Rijk 
zwaaiden, Edward VII, 
George V, Edward VIII en 
George VI, leverden elk 
op hun eigen wijze (zij 
het niet in even grote 
mate) een bijdrage aan de 
filatelistische geschiede
nis van Groot-Brittannië, 
en die geschiedenis 
wordt door Stanley Gib
bons uitvoerig en uitste
kend vastgelegd. Voor 
deze elfde editie is het 
zetwerk helemaal overge
daan en zijn de illustra
ties voor het grootste 
deel opnieuw gescand, 
waarbij gebruik werd ge
maakt van de originele 

zegels. Er is daardoor ze
ker sprake van verbete
ring ten opzichte van de 
tiende editie, al blijft de 
typografische indeling 
ouderwets aandoen. Als 
informatiebron staat de 
catalogus onverminderd 
zijn mannetje; wie de erin 
behandelde zegels gespe
cialiseerd wil verzamelen 
kan eigenlijk niet zonder. 
Stanley Gibbons Great Britain Vo
lume 2 - King EdiDflrd Vil to King 
George VI; 484 pp , geill (Z/UJ), 
Jormaat 14x22 cm. Uitgegeven 
door Stanley Gibbons Ltd, Lon-
dcn/Ringu)ood (Groot-Brittan-
nie) Verkrijgbaar bij de Vakhan-
del Filatelie en bij P W. Mem-
hardt, Piet Hemstraat 36,2518 
CH Den Haag, telefoon 070-
3652227, Jax 070-3651885 
Pnjs:j9g.8o 

Op maar liefst dertien 
verschillende Nederland
se emissies zijn afbeel
dingen te vinden van de 
trouwe viervoeter die 
'hond ' heet. Die weten
schap ontlenen we aan de 
nieuwste catalogus uit de 
Domfil-reeks, Fauna -
Perros geheten. We kun
nen als het om deze hon
dencatalogus gaat de lof 
herhalen die we bij eerde
re besprekingen van an
dere delen uit de themati
sche reeks van de ge
noemde Spaanse uitgever 
uitten. Het gaat namelijk 
ook in dit geval om een 
grafisch gezien bijzonder 
goed verzorgde, van dui
delijke afbeeldingen 
voorziene catalogus. De 
opzet sluit naadloos aan 
bij de andere delen: de 
noodzakelijke gegevens 
(jaar van uitgifte, zegel
beeld en de catalogus
nummers van Yvert, 

Scott, Michel en Unifica-
do) worden op overzich
telijke wijze gepresen
teerd. Behalve een Dom-
fil-notering in pesetas 
worden ook de prijzen in 
Euro's en dollars ver
meld. De zegels zijn per 
land gerangschikt, waar
bij het feit dat de lands-
namen in het Spaans 
worden aangegeven 
soms wel tot enig zoeken 

leidt, maar niet zodanig 
dat dat een bezwaar mag 
worden genoemd. 
Fauna - Perros/Dogs/Chicns/Hun-
de/Cani, 282 pp.,geill. (zjw], 
Jormaat 17x24 cm. Uitgegeuen 
door Domjil CTI, Sabadell (Span
je) Verkrijgbaar bij P W. Mein
hardt, Piet Heinstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-
3652227,Jax 070-3651885. 
Prijs:j72.85, 

Dat een relatief eenvoudi
ge uitvoering niet behoeft 
te verhinderen dat er van 
een nuttige, informatieve 
en interessante publicatie 
sprake is wordt wel bewe
zen door de Ganzsachen-
Katalog fur Märchen, Sa-

UTERATUR THEATCn M A R C H E M C V 

lm Bund DMitKhvr PhIIMilliMn t V 

OANZSACHCN. KATALOQ 

Miretwn Sigan, Fabtfn und Lagandan 

gen, Fabeln und Legen
den. Diegenen die bij het 
lezen van de bijdrage van 
de heer Stoop over 
sprookjes in het januari
nummer van 2001 de 
smaak te pakken hebben 
gekregen kunnen in deze 
catalogus nazien, welke 
postwaardestukken van 
belang zijn voor een col
lectie op het thema 
'Sprookjes, sagen, fabels 
en legenden'. Dat blijken 
er meer te zijn dan een 
leek zou denken, 328 om 
precies te zijn. In het van 
een stevige spiraalbin
ding voorziene boekje dat 
Milan Maringer heeft sa
mengesteld èn in eigen 
beheer heeft uitgegeven 
zijn die te vinden. De 
postwaardestukken wor
den op volgorde van land 
van uitgifte vermeld. Er 
kan echter ook op andere 
wijze worden gezocht: er 
zijn overzichten van res
pectievelijk trefwoorden, 
namen van schrijvers over 
en verzamelaars van 
sprookjes en plaatsna
men. De auteur streeft 
geen geldelijk gewin na 
met zijn publicatie; de 
opbrengst van de boekjes 
komt ten goede aan de 
ArGe Literatur, Theater, 
Märchen van de Duitse 
Bond. 

Ganzsachen-Katalog jiir Mär
chen, Sagen, Fabeln und Legenden 
door Milan Maringer, igz pp , 
geill. (z/u)),/ormaatA5. Uitgege
ven door de auteur, Mallmckrodt-
strasse 17, D-33378 Rheda-Wie-

denbruck (Duitsland). Verkrijg
baar door overmaking van 16.10 
euro (md. verz.) op de bankreke
ning van de ArGe 
Literatur/Theater/Marchen, num
mer 83864702, BLZ 60010070, 
Postbank NI.Stuttgart. 

We mogen er best een 
beetje trots op zijn dat 
een Nederlands bedrijf 
zulke prachtige CD/ 
ROM's maakt. Software 
Generation uit Alphen 
aan den Rijn presenteer
de in de afgelopen tijd 
weer een aantal titels, 
waarvan Alands frimär-
ken zeker genoemd mag 
worden. Niet alleen van
wege de uitstekende in-
tetface (die in meerdere 
talen kan worden ge
bruikt), maar ook vanwe
ge het multimediale ka
rakter: behalve een 
mooie landkaart van de 
eilanden wordt ook een 
aantal wervende filmpjes 
over Aland meegeleverd. 

Älonds frimörken 

1981- 2000 

Daarmee is niets ten 
nadele gezegd van de twee 
andere, hier afgebeelde ti
tels: Danmark Frimaerke-
katalog en West-Europa 
deel I. Die helpen de ver
zamelaar op dezelfde 
overzichtelijke wijze de 
weg te vinden als ze op 
zoek gaan naar gegevens 
over de emissies van de 
behandelde landen. 
Alands Frimarken, Danmark Fn-
maerkekatalog en West-Europa 1 
deel 1 (GB, Alderney, Guernsey, 
Jersey, Man, Gibraltar, Ierland, 
Malta) Prijzen resp ƒ56 00, ca 
ƒ70 00 en caƒ70.00. Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie 



DE FEBRUARISTAKING: 
EEN INDRUKWEKKEND PROTEST 

Arbeiders op de bres voor joodse stadsgenoten 

Met alle kennis die wij nu bezit
ten, is het nauwelijks nog voor 
te stellen dat het grootste deel 
van de Nederlanders na de ca
pitulatie van het leger in mei 
1940 zich niet realiseerde welke 
gevolgen de Duitse bezetting 
voor de joodse landgenoten 
zou hebben. Adolf Hitler was al 
sinds 1933 aan de macht en ook 
de Nederlandse pers had in de 
)aren voor de oorlog aandacht 
besteed aan maatregelen die te
gen de Duitse joden waren ge
nomen. De joden waren geïso
leerd en hadden hun burger
rechten verloren. Tijdens het 
partijcongres m Neurenberg in 
1935 waren de 'Neurenberger 
Wetten' afgekondigd, die be
paalden dat alle huwelijken en 
seksueel verkeer van joden met 

D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Deze maand is het zestig jaar geleden dat voor het eerst in 

de Europese geschiedenis niet-joden massaal het opnamen 

voor hun joodse medeburgers. Op 25 en 26 februari 1941 

riep de Communistische Partij van Nederland een staking 

uit, die de geschiedenisboekjes zou ingaan als 

'Februaristaking'. Jeffrey Groeneveld beschrijft de 

aanloop tot deze indrukwekkende manifestatie en de 

gruwelijke gevolgen die de staking had. 

niet-joden verboden en straf
baar waren {afieelding 1). Maat
regel volgde op maatregel. Wie 
kon vluchtte Duitsland uit. Ook 
Nederland nam vluchtelingen 

op, maar lang niet iedereen die 
asiel vroeg werd toegelaten en 
in mei 1938 gingen de grenzen 
zelfs dicht, behalve voor hen die 
in onmiddellijk levensgevaar 

verkeerden. In november van 
dat jaar maakten de Nederland
se kranten melding van grote 
vernielingen van joodse bezit
tingen. Vanwege de vele ruiten 
die ingegooid werden is de ge
beurtenis als Kristallnacht de ge
schiedenis ingegaan, joodse za
ken werden geplunderd en sy
nagogen gingen in vlammen op 
(ajbeelding 2). De verontwaardi
ging over de Kristallnacht 
dwong de Nederlandse rege
ring om de grenzen weer te 
openen. Eri<wamen vijftigdui
zend verzoeken om het land in 
te mogen, maar slechts acht
duizend mensen werden toege
laten. Degenen die niet m hun 
eigen onderhoud konden voor
zien kwamen in kampen, zoals 
het Drentse Westerbork, terecht. 

Links. 1 In 193 5 werd op het partijcontjres te Neurenberg een flroot aantal 
anti-joodse maatregelen ajgekondigd Midden- 2 Tijdens de Reichsknstall-
nacht werden joden gemolesteerd en hun bezittingen uernield. Rechts: 3. Het 
kamp Westerbork dat aani;ankelijk een opvangkamp was, werd tijdens de 
bezetting een doorgangskamp uoor hen die naar concentratiekampen elders 
in Europa u)cggci;oerd zouden worden. 4 

dilm-i: 

2 8 2 

Links 4 Poststukgencht aan iemand m het kamp Westerbork. De brief ujerd geretourneerd om
dat de geadresseerde al met meer m het kamp was. Na de oorlog bleek hij te zijn omgekomen in 
Duitsland. Hierboven: 5 De leiding van het winkelbedrijf De Bijenkorf stelde het overwegend 
joodse personeel in de eerste bezettingsweken gerust. 



Het is de ironie van de geschie
denis dat nota bene dit kamp, 
dat met joods geld werd ge
bouwd, later een van de beruch
te concentratiekampen zou 
worden {afljeeldingen;} en 4). 

VEILIG 
In vergelijking met de rest van 
Europa was Nederland een 
oase van rust, waar de joodse 
landgenoten zich veilig voelden. 
Volgens de volkstelling van 
1930 woonden er hierzo'n 
130.000 joden. Hoewel er wel 
degelijk sprake was van enig an
tisemitisme, met name op het 
platteland, waren de joden 
sinds de Middeleeuwen nooit 
vervolgd in Nederland. 
Op 10 mei 1940 werd Neder
land door Duitsland aangeval
len en na vijf dagen oorlog capi
tuleerde het Nederlandse leger. 
Aanvankelijk leek het allemaal 
wel mee te vallen. De meeste 
joden voelden zich in de eerste 
plaats Nederlander en waanden 
zich daarom veilig. Er deden 
wel geruchten de ronde over 
Duits ingrijpen in de samenle
ving. Bij een bedrijf als de Bijen
korf achtte de leiding het daar
om gewenst om te verklaren 
dat er geen 
reden was 
om te ge

loven dat het joodse personeel 
ontslagen zou worden, juist bij 
de Bijenkorf was de onrust 
groot omdat het personeel en 
de leiding overwegend joods 
waren (ajbeeldings). 
De eerste anti-joodse maatrege
len werden niet door de Duit
sers, maar door Nederlanders 
genomen. Zo werden bij de 
AVRO alle joodse medewerkers 
op staande voet ontslagen (af
beelding 6) en bij het Concertge
bouworkest moesten de joodse 
violisten voortaan genoegen ne
men met een plaats op de ach
terste rij. 
De betrekkelijke rust was als de 
stilte voor de storm. De Duit
sers zouden spoedig hun ware 
gezicht tonen. 

MILLIMETERTECHNIEK 
29 juni 1940 was de verjaardag 
van prins Bernhard. Vóór de 
oorlog was daar nooit zoveel 
aandacht aan besteed. De ko
ninklijke familie was uitgewe
ken naar Engeland, maar in 
Den Haag kon een felicitatiere-
gister getekend worden, wat ve
len deden. Bij standbeelden van 
leden van het koninklijk huis 
werden bloemen gelegd. Men
sen tooiden zich met de prinse
lijk anjer, waardoor de dag als 
Anjerdag de geschiedenis is in-

HELDHAFTIG, VASTBERADEN, BARMHARTIG 
In haar biografie Eenzaam maar niet alleen vertelt koningin Wilhelmi
na dat het idee om Amsterdam de wapenspreuk Hddhafiig, Vastbera
den, Barmhartig toe te kennen in Londen was ontstaan. Engeland
vaarders hadden haar begin maart over de staking verteld. Bij de 
eerste herdenking van de Februaristaking in 1946 was de koningin 
zelf aanwezig. Burgemeester De Boer maakte bij die gelegenheid 
bekend dat de koningin een devies aan het stadswapen wilde toe
voegen. Deze aankondiging werd door de 50.000 aanwezigen met 
een enthousiast applaus begroet. 

WLDHÄPTjfG 

gegaan [afbeeldingen y en 8). De 
Duitsers waren natuurlijk niet 
gelukkig met deze duidelijke de
monstratie. Een van de maatre
gelen die zij namen was dat alle 
joden ontslagen werden uit de 
gemeentelijke luchtbescher-
mingsdiensten (afbeelding g). 

Er werd nauwelijks tegen gepro
testeerd en ook bij de volgende 
maatregelen nam men genoe
gen met de verklaringen die de 
Duitsers gaven. De Nederland
se overheid schikte zich om de 
Nederlandse belangen te kun
nen blijven behartigen en te be-

Lmks: 6. DEjoodsE 
medewerkers var\ de 
AVRO werden door 
de Nederlandse direc
tie ulak na de copitu-
latie op staande uoet 
ontslagen. 

Rechts: 7, Anjerdag in vredes
tijd uond zijn oorsprong in het 

eerste oorlogsjaar. Als telfen 
uan uerzct luerden op de uer-
jaardag uan prins Bernhard 

bloemen neergelegd bij monu
menten uan leden van het ko

ninklijk huis. 

i 
Onder: 8. Met name de 

monumenten ter ere uan de 
m 1954 ouerieden konin

gin-moeder ujerden bedol
ven onder de bloemen. 

Onder: g. Dienstenuelop uan de Gemeentelijke Luchtbeschermmgsdienst in Haarlem, 
ujaar net als elders in het land dejoodse medeiverkers naar aanleiding van Anjerdag wer
den ontslagen. 

* i 
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O I I N STAKING BIJ DE RADIO 
Rauter had bepaald dat er geen ruchtbaarheid gegeven mocht wor
den aan de staking. Toch was men tot in de wijde omtrek van Amster
dam op de hoogte van de gebeurtenissen. Forensen kwamen name-
Hjk naar huis met het nieuws van de staking. Twee technici werkzaam 
bij de omroep in Hilversum meenden dat ook zij een bijdrage konden 
leveren, waardoor meteen het hele land op de hoogte kon worden ge
bracht. Zij vonden dat ook de radio in staking moest gaan en zochten 
contact met de omroeper van dienst. Hem werd gevraagd de ochtend
uitzending niet te openen, dan zouden de technici ervoor zorgen dat 
het geplande programma niet de ether in zou gaan. Hij wilde wel 
meewerken, maar op voorwaarde dat hij door het tweetal op de wc 
zou worden opgesloten, zodat hij niet kon aankondigen en dus ge
dekt was tegen eventuele represailles. Hierop besloten de technici 
maar af te zien van hun actie. 
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schermen, maar liet daarmee 
de joodse landgenoten, die zich 
vóór alles Nederlander voelden, 
m de kou staan. 
Rijkscommissaris Seyss-ln-
quart, de Oostenrijker die als 
hoogste baas over Nederland 
was aangesteld, hanteerde een 
millimetertechniek om de joden 
te isoleren, beroven en tenslotte 
weg te voeren. Met kleine stap
jes probeerde hij zijn doel te be-

< NIEUW BURGER LUK WETBOEK 
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reiken, daarbij geholpen door 
fanatieke medestanders. Eerst 
mochten er bijvoorbeeld geen 
joden meer in overheidsdienst 
treden en konden zij die al in 
dienst waren niet meer bevor
derd worden. Vervolgens moest 
worden doorgegeven wie van 
joodse afkomst was en uitein
delijk werden alle mensen ont
slagen die drie of vier joodse 
grootouders hadden, in nazi-

Links: lo. Professor E.M Meyers, luicns I 
ontslag protest uitlohc in Leiden. j 

Rechts 11, Als flevoifl uan de toespraak | 
van professor Cleuennaa en de aanhanke-

lijkheidsbctuigm ên van de studenten 
sloot de Rijksuniuersiteit Leiden op last 

van de bezetter de deuren. 

termen: Volljuden. De gegevens 
waren door de slachtoffers zelf 
verstrekt. Iedereen in overheids
dienst was gevraagd om een 
formulier in te vullen, waarin 
men verklaarde geen joodse 
(groot)ouders te hebben en niet 
te behoren tot de joodse ge
loofsgemeenschap. Deze Ariër
verklaring werd door het groot
ste deel van de ambtenaren 
plichtsgetrouw ingevuld en -
wat opmerkelijk was - ook het 
merendeel van de joodse amb
tenaren deed dit. 

ISOLEREN 
De hele operatie verliep vrij ge
ruisloos. Slechts in een enkel 
geval werd er geprotesteerd. Bij 
het ontslag van de Leidse hoog
leraar Meijer bracht zijn invaller 
professor Cleveringa, de voor
zitter van de juridische faculteit 
in Leiden, een huldebetoon aan 
zijn collega [ajheeiding ^o). In 
ondubbelzinnige bewoordingen 
gaf hij aan dat hij het oneens 
was met de genomen maatre
gel. De aanwezige studenten 
zongen spontaan het Wilhel
mus en gingen in staking. Cle
veringa werd door de Duitsers 
gearresteerd en gevangen ge
zet. De universiteit werd op last 
van de bezetter gesloten en zou 
gedurende de hele bezetting 
dicht blijven [afbeelding IT). 
De maatregelen tegen de joden 
volgden zich in hoog tempo op. 
In februari 1941 waren de Duit
sers al vergevorderd in hun op
zet de joden uit het sociale en 
culturele leven te bannen [af-
beeldingi2). Nederlandse leden 

PUKSUHIVERSrTEB 
TE 
LEIDEN 

van de WA en NSB waren niet 
te beroerd om de bezetter daar 
een handje bij te helpen. Op de 
Amsterdamse trams werden jo
den gemolesteerd door natio
naal-socialisten. De overige 
passagiers keken ontzet toe, 
maar grepen over het algemeen 
niet in. 
Eigenaren van cafés en restau
rants werden door mannen van 
de WA gedwongen om bordjes 
op te hangen met de tekst 'jo
den niet gewenst'. Een eigenaar 
van een Amsterdams café-caba-
ret die dit weigerde merkte al 
snel de gevolgen. Ruiten wer
den ingegooid en de zaak werd 
bestormd. Na een heftige 
vechtpartij verdwenen de WA-
ers en Duitse militairen richting 
de jodenbuurt, waar ze op ra
men schoten, vernielingen aan
richtten en mensen afransel
den, joodse knokploegen, die 
zich tot dan toe rustig hadden 
gehouden, namen het niet lan
ger en verdedigden hun buurt. 
Niet-joodse buurtgenoten en 
arbeiders uit andere wijken 
schoten te hulp. Op het Water-
looplein werden twee WA-man
nen afgetuigd, waarvan er één 
een paar dagen later in het zie
kenhuis overleed. 

REPRESAILLES 
De Duitse bezetter reageerde 
fel op het verzet door het oud
ste deel van de jodenbuurt af te 
sluiten. Toegangen werden 
waar mogelijk versperd en op 
de bruggen werden controles 
uitgevoerd [afbeelding T^). Maar 
omdat de maatregel de bedrij-

0^9 Neder (arxj f 

12. In het streuen naar 
isolatie uierden dejoden 

uerplicht een ^ele David
ster zichtbaar op hun kle

ding te draden; op deze 
Nederlandse zegel is zo'n 

ster in het Imkerpaneel 
zichtbaar. 
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15. De Magere Brug in Amsterdam was 
een van de plaatsen uiaar de Duitsers 
controles uitDoerden. 

Rechts: 14. De Joodse 
Raad probeerde door 
mee te u;erken met de 

Duitsers deportatie 
van dejoden zo lang 

mogelijk uit te stellen. 
Dat dat een onmoge

lijke opgaueuias bleek 
al snel. 

Den Weled.Heer Dr.Levlsohn 

AMSTERDAM-C. ^_ 
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ven die voor de Duitsers werk
ten veel nadeel opleverden 
werd zij na een aantal dagen 
weer ingetrokken. Een andere 
maatregel die de Duitsers na
men was veel subtieler en heeft 
fatale gevolgen gehad. Men eis
te de instelling van een college 
dat voortaan als spreekbuis 
naar de Duitsers zou moeten 
dienen, bovendien zou dit colle
ge verantwoordelijk zijn voor 
het gedrag van de joodse bur
gers. De leden van deze joodse 
Raad waren allemaal gegoede 
en vooraanstaande joden, die 
na hun eerste bijeenkomst alle 
joden maanden hun wapens in 
te leveren (afbeelding 14). 
Ook buiten de jodenbuurt 
kwam het tot ongeregeldheden. 
In de ijssalon Koco in Amster
dam-Zuid zat een joodse knok
ploeg toen er een melding 
kwam dat er een groep NSB-ers 
in aantocht was. De deur ging 
op slot. Het bleken geen NSB-
ers te zijn, maar leden van de 
Crüm Polizei, die zich schietend 
een weg naar binnen verschaf
ten. De aanwezigen in de zaak 
probeerden via de achteruit
gang te vluchten, waarbij een 
van de eigenaren nog gauw het 
ventiel van een amoniakspuit 
opendraaide. Het mocht niet 
baten, iedereen werd gearres
teerd. 

Dit voorval was de druppel die 
de emmer deed overlopen. Rau-
ter, een felle SS-er die onder 
meer belast was met de open
bare orde, vond dat het de 
hoogste tijd was om een duide
lijk voorbeeld te stellen. Seyss-

15. In hrtflebicd rondom At Portugese 
Synagogf speelde zich de eerste razzia 
uan de oorlog zich aj. 

Inquart stemde in met het op
pakken van 450 joodse mannen 
tussen de 20 en 45 jaar uit de 
jodenbuurt, die vervolgens naar 
een concentratiekamp moesten 
worden gezonden. Daarom 
werd op 22 februari het gebied 
rondom hetWaterlooplein en 
het Jonas Daniël Meyerplein 
hermetisch afgesloten (afbeel
ding 15V Zeshonderd man van 
de Oranungspolizei g\ngen op 
pad, pakten iedereen op die aan 
de omschrijving voldeed en 
brachten ze naar het Jonas Da
niël Meyerplein. Daar werden 
de mannen geslagen, getrapt 
en gedwongen om op hun hur
ken te zitten met de handen om 
het hoofd (afbeelding 16). Wie in 
elkaar zakte kreeg een klap met 
een geweerkolf Na enige uren 
wercfen ze weggebracht naar 
het concentratiekamp Schoorl. 
Toen bleek dat het doel - 450 
mannen - nog niet gehaald was, 
volgde een tweede razzia op 
zondagmorgen. Alle mannen 
werden vervolgens overge
bracht naar Buchenwald; van
daar moesten ze naar Mauthau
sen (afbeelding IJ). 

PROTEST 
Slechts één van de opgepakten 
zou de oorlog overleven. Dat 
was de Amsterdammers die 
toekeken hoe hun stadsgenoten 
opgepakt werden uiteraard nog 
niet bekend. Onder de toe
schouwers bevond zich een 
aantal communisten, die het er 
niet bij wilden laten zitten. Ze 
wilden proberen om het hele 
maatschappelijke leven in de 

stad stil te leggen door een gro
te staking. Op de Noordermarkt 
spraken ze een groep van zo'n 
250 man toe en in het geheim 
werden grote groepen arbeiders 
gemobiliseerd. Bij de spoorwe
gen had men weinig succes, 
maar bij de gemeentelijke tram 
lukte het wel. Ook bij diverse 
bedrijven in Amsterdam-Noord 
werd het werk neergelegd en 
het personeel trok op naar de 
binnenstad. Al snel verspreidde 
het nieuws zich over de stad en 
als een rode vlek breidde de sta
king zich uit (afbeelding i8). 
De bezetter was volkomen over
vallen door deze staking, maar 
reageerde snel. Er werden batal
jons van de Waffen-SS naar Am
sterdam gestuurd en Rauter 
eiste ingrijpen van de politie, 
die tot dan toe alles een beetje 
op zijn beloop had laten gaan. 
Kranten kregen de opdracht ab
soluut niets over de staking te 
melden en ook de radio moest 
hierover zwijgen. Inmiddels lag 
wel al in de wijde omgeving van 
Amsterdam het werk plat. De 
Waffen-SS en leden van de Ord-
nungpolizei w\sten met hard
handig optreden na een paar 
dagen de staking te breken. Ze 
arresteerden links en rechts sta
kers en niet-stakers, patrouil
leerden intensief en schoten 
zonder waarschuwing in het 
rond. 

EXECUTIIS 
De eigenaren van de ijssalon 
Koco werden op de Waalsdor-
pervlakte bij Den Haag doodge
schoten. Zij waren de eersten 

die door de Duitsers geëxecu
teerd werden. Hetzelfde lot trof
fen gearresteerde communis
ten die tot de staking hadden 
opgeroepen en leden van de 
verzetsorganisatie de Geuzen-
groep. De steden waar stakin
gen hadden plaatsgevonden 
kregen een boete opgelegd van 
18 miljoen gulden en de burge
meesters werden vervangen 
door Duitsgezinden. Seyss-ln
quart zou cfe zachte lijn verla
ten. In het Concertgebouw ci
teerde hij Hitler, die had gezegd 
dat de rol van de joden in Euro
pa was uitgespeeld (lees: ze 
zouden vernietigd worden). 
Seyss-lnquart sprak in dat ver
band over een 'dragelijke over
gangstoestand', want de joden 
werden door de Duitsers 'niet 
erkend als deel van het Neder
landse volk'. 
Of de staking uiteindelijk posi
tieve gevolgen heeft gehad voor 
het lot van de joden is nog 
maar de vraag. Het was wel een 
duidelijk signaal dat niet ieder
een het eens was met de maat
regelen die de bezetter nam. 
Volgens dr L de Jong is de his
torische betekenis dan ook 
groot: nergens anders is er een 
anti-pogromstaking geweest. 
Het was de eerste keer in de ge
schiedenis van Europa dat niet-
joden zich massaal solidair ver
klaarden met hun joodse mede
burgers en dat is nog steeds 
iets om na zestig jaar met trots 
te gedenken (afbeeldingen 79 en 
20). 

16. Een van de wamgefoto's die van de razzia 
loerden cjemaokt werd m ig gi cjebruilct voor een 
Nederlandse herdenkingspostzegel. 

Onder: 18. De Februaristaking is 
sinds ig46 icderjaar in Amsterdam 
herdacht en trelrt de laatstejaren 
steeds meer jongeren die de oorlog met 
meegemaakt hebben. 

17. Voor zouer er sprake kan zijn uan erge en minder erge concentratiekampen, 
ualt het kamp Mauthausen in de eerste categorie. Er moest zeer zu;are lichame
lijke arbeid m de steengroeve uerricht ujorden, wat slechts enkelen overleefden. 

30 J A A R GEL tOEN 
FEBRUARISIAKIMG 
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ig./20. Het beeld 'De Dokujerker'van Mori Andricssen is het symbool van de staking ge
worden. Het staat vanzelfsprekend op het Jonas Daniel Meyerplein, ujaar ook dejaarlijkse 
herdenking plaatsvindt. Het monument uierd in 195 2 door koningin Juliana onthuld. 
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iPELRliUliLSi ALLbbN BKlbVbNMbl bbN blLAlbLlSllSLH UNUbKWbKl'WURDET^ 
GEPLAATST. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKORTEN. ILLUSTRATIES IN KLEUR 
HEBBEN DE VOORKEUR. DE PLAATSING VAN EEN BRIEF BEHOEFT NIET IN TE 
HOUDEN DAT DE REDACTIE HET MET DE STREKKING ERVAN EENS IS. 

KRITIEK OP 
'NEDERLANDJAPAN' 
Van tijd tot tijd plaatst 
'Filatelie' artikelen die 
betrekking hebben op 
bepaalde historische ge
beurtenissen uit de ge
schiedenis van de mens
heid, of uit onze eigen 
kleurrijke vaderlandse 
geschiedenis, bijvoor
beeld 'Columbus en de 
Nieuwe Wereld' en 'Drie
honderd jaar Neder
landsEngelse vriend
schap'. Deze bijdragen 
zijn doorgaans zeer ge
schikt om bij geschiede
nislessen te worden ge
hanteerd of om aan te 
sluiten bij bepaalde her
denkingen. Voorts tonen 
de auteurs daarin vaak 
spelenderwijs aan dat 
vrijwel alles wat de moei
te waard is om voor het 
nageslacht te worden be
waard, op postzegels is 
vastgelegd. Voorwaarde 
daarbij is wel, dat de 
schrijver het onderwerp 
vooraf goed heeft bestu
deerd, de feiten correct 
heeft weergegeven en 
zijn of haar verhaal af
sluit met een opgave van 
de geraadpleegde bron
nen. Helaas is dat bij het 
artikel 400 jaar betrekkin
gen tussen Nederland en Ja
pan (Filatelie van novem
ber 2000, pagina's 736 
tot en met 741) niet het 
geval. Dat is bijzonder 
jammer, want de inhoud 
wordt daardoor groten
deels onbruikbaar voor 
de eerdergenoemde doel
einden. Ik zal een aantal 
voorbeelden noemen, ge
volgd door een aanvul
ling. 

I. Vóór 1600 luaren al ver
schillende uloten uitgerust, 
die naar Indie zeilden uia de 
zuidelijke route (bladzijde 
736). Schrijver bedoelt de 

_ expedities van de zoge
<= naamde voorcompag
C.J nieën  de voorlopers van 
 de Verenigde Oostindi
<i sehe Compagnie (VOC) 
^ van 1602die per keer 2 
" tot4of 5 één keer 6 resp. 
"2 8 schepen hadden uitge
3 rust en uitgezonden. Een 
5 aantal van hen had heel 
:; andere opdrachten, zoals 

—"^ Mahu en de Cordes m (Straat Magelhaes) en 
Van Noort (reis om de 
wereld). Andere hadden 
opdracht een weg naar 
Indië te vinden (zie over
zicht expedities in F.S. 

Gaastra: 'De Geschiede
nis van de VOC', bladzij
de ig). Direct daaronder 
noemt de schrijver Petrus 
Plancius een Hollandse 
cartograaf Plancius (ei
genlijke naam; Platevoet) 
was een ZuidNederlan
der, die in Amsterdam, in 
de Oudezijdskapel, de 
eerste zeevaartschool op
richtte. 
2. Het boek van Jan 
Huyghen van Linschoten 
(voluit 'Itinerario, voyage 
ofte Schipvaert naer Oost 
ofte Portugaels Indië') uit 
1596 (bladzijde 737) was 
veel meer dan een reisbe
schrijving. Het was, be
halve een routebeschrij
ving, een koopmansgids 
en een verhandeling over 
landen en volken in Azië; 
de eerste van zijn tijd en 
daarom meermalen ver
taald. (Gaastra, bladzijde 
15 en W.J. van Balen in: 
'Naar de Indische won
derwereld met J.H. van 
Linschoten'). 
3. Kort daaronder wordt 
de reis van Cornells de 
Houtman besproken 
(bladzijde 737). Deze reis 
was een groot fiasco van
wege de slechte leiding 
van de Houtman. Hij 
werd na aankomst 
prompt ontslagen, maar 
dit terzijde. Enkele regels 
verderop wordt gesteld, 
dat een paar jlinke Holland
se zeelieden het zonder moeite 
konden opnemen tegen een 
overmacht aan Portugezen. 
Dit u)as gebleken bij de uero
venng van een Portugese ca
raque (kraak) in de Straat 
uan Malakka. Het afge
beelde schip is géén 
kraak, noch is het Portu
gees. Portugal was in 
1580 bezet door de ons 
bekende Hertog van Alva. 
Spanje beeldde in 1964 
een kraak (carrack) af op 
een postzegel van 25 pes
etas; als het een Portu
gees schip was, zou de 
naam luiden: 'N. Senhora 
da Rosario'. In de tekst 
wordt de indruk gewekt 
dat zeelieden onder de 
Houtman de kraak zou
den hebben veroverd. De 
Houtman is niet in de 
Straat van Malakka ge
weest . Het voorval heeft 
daarom veel later plaats 
gehad. Voor de route zie 
J.C. MoUema: 'De Neder
landse vlag op de wereld
zeeën (ontdekkingsrei
zen van onze voorou
ders)' tegenover bladzij

de 114. 
4. Een groot deel uan de in
uentans (van het schip de 
Liefde, bladzijde 738, 
G.G.) ujerd gestolen door de 
kustbewoners. Hierbij had 
tenminste moeten wor
den opgemerkt dat de op
varenden  die meer dood 
dan levend bij de Japanse 
kust arriveerden  per 
man 50.000 realen scha
devergoeding kregen. 
Dat was tot dat moment 
nimmer gebeurd. Stuur
man Adams en de intus
sen herstelde kapitein Ja
cob Quaeckernaeck wer
den eveneens vorstelijk 
beloond. Daarom hielpen 
zij de Japanners bij het 
bouwen van twee sche
pen en bij het gieten van 
scheepsgeschut. Adams 
kwam zó in de gunst van 
de shogun, dat hij een 
landgoed kreeg met 70 
slaven. Hoewel nog ge
huwd zijnde, trouwde hij 
meteen Japanse. 
Quaeckernaeck kreeg in 
1605 (dus niet in 1603, 
zoals gesteld) een han
delspas om naar Patani in 
Slam te zeilen om meer 
Hollanders over te halen 
naar Japan te komen. Pa
tani was destijds de poort 
van de handel naar China 
en Japan. 

5. Dan het verhaal over 
het hekbeeld van 'De 
Liefde', waarvan in 1929 
zou zijn vastgesteld dat 
het Erasmus voorstelde 
(bladzijde 738). In 1926 
werd het beeld tijdelijk in 
bruikleen gegeven ten 
behoeve van een grote 
missietentoonstelling in 
Rome, waar het beeld on
der de naam 'Hollanda 
Ebisu' (Hollandse Bar
baar) werd gecatalogi
seerd. De in Italië wonen
de Nederlandse pater 
Paul Jans ontdekte dat 
het beeld niemand min
der voorstelde dan Eras
mus. Deze pater ontcij
ferde ook de slecht lees
bare woorden op de pa
pyrus, die het beeld in de 
hand droeg (Erasmus/ 
Rotterdam/1598). Voorts 
wordt gesteld, dat het 
origineel beeld tweemaal 
in Rotterdam was (in 
1936 en een paar jaar ge
leden). 1936 is juist (her
denking Erasmus in het 
Museum Boymans van 
Beuningen) en in 1954 in 
het Historisch Museum 
hetSchielandshuis. De 
JapansNederlandse Ver

eniging liet een kopie 
maken, die sedertdien te 
zien is in het Maritiem 
Museum Prins Hendrik. 
6. De tekst Zelfs een poging 
uan de Engelsmon Rqffles, de 
gouuerneur uan Malakka, 
om met twee oorlogsschepen 
Decima ouer te nemen, mis
lukte (bladzijden 
739/740). Raffles (gebo
ren op Jamaica) was be
stuursambtenaar (secre
taris) op Malakka, tot hij 
in 1811 door Lord Minto 
en generaal Auchmuty 
werd meegenomen bij de 
invasie van Java. Na de 
capitulatie van generaal 
J.W.J. Janssens en zijn 
troepen (18 september 
1811) werd Raffles be
noemd tot Luitenant
Gouverneur van Java en 
Onderhorigheden. In 
maart 1816 werd hij uit 
die functie ontheven. In 
1813 kocht Raffles de Ne
derlanders Cassa en War
denaar om voor hem te 
trachten de gezagvoerder 
van Decima, Hendrik 
Doeff, 'af te doen lossen 
door zijn opvolger Cassa' 
en zo Decima in handen 
te krijgen voor de Engel
sen. De twee begeleiden
de Britse vaartuigen voer
den de Nederlandse vlag. 
Deze poging mislukte, 
evenals die van juli 1814 

(T.J. Bezemer: 'Beknopte 
Encyclopedie van Neder
landsIndië', bladzijde 
444 en M. Bossenbroek 
in 'Een straatnaam voor 
Hendrik Doeff' in Spiegel 
Historiael, december 
1981, pagina's 646652). 
7. Het tekstdeel 'Open 
voor de rest van de we
reld' (bladzijde 740/741) 
geeft een veel te mooi 
beeld van de werkelijk
heid na 1853. Herhaalde 
malen werden buiten
landse schepen bij het 
naderen van de Japanse 
kust beschoten. Op 25 
juni 1863 werd een Ame
rikaans schip  na het zo
veelste protest  opnieuw 
beschoten, een maand la
ter in de Straat van Shi
monoseki gevolgd door 
een Nederlands oorlogs
schip, de Medusa. Toen 
was de maat vol. Britse 
en Hollandse oorlogs
schepen hebben later dat 
jaar een groot aantal Ja
panse kustbatterijen uit
geschakeld en landingen 
met mariniers uitge
voerd. Pas op 22 novem
ber 1865 werden de ver
dragen van 1853 erkend 
en stelde Japan zijn ha
vens open. 
8. Het onderschrift op 
bladzijde 740: Het eerste 
Jopanse oorlogsschip kreeg de 

400 JAAR BETREKKINGEN 
TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN 

Kompkwestie so jaar geleden mar dramatisch hoogtepunt 
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naam 'Nanko Motu'; het 
staat rechtsboDen op deze ze
gel afgebeeld is onjuist. Het 
daar afgebeelde schip is 
de raderboot uit 1856 , de 
USS Powhattan. Op 29 
juli 1856 werd te Kanaga
wa, aan boord van dit 
schip, het eerste handels
verdrag getekend met de 
Verenigde Staten (P. Bol
ton: 'Collect Ships on 
Stamps', bladzijde 104 en 
E.W. Argyle: 'Ships on 
stamps', deel 10, pagina 
24). Door dit verdrag 
werden alle Japanse ha
vens opengesteld voor 
buitenlandse schepen, 
g. Het tekstdeel 'Hoe de 
Japanse marine in 1942 
een Nederlands smaldeel 
vernietigde in de Javazee' 
(bladzijde 741) is onvol
ledig. Admiraal Helrich 
(opperbevelhebber geal
lieerde zeestrijdkrachten) 
en schoutbijnacht 
K.W.F.M. Doorman 
(commandant van de 
'Combined Striking For
ce') commandeerden tij
dens de Slag in de Javazee 
een strijdmacht waarin 
behalve Nederlandse 
ook Amerikaanse, Britse 
en Australische marine
schepen waren opgeno
men ('Standaardgeschie
denis van de Tweede We
reldoorlog', deel 3, blad
zijden 57 e.V.). 
G.A. Geerts 
Gouda 

De redactie vroeg de auteur 
van het door de heer Geerts 

bedoelde artikel, de heer A. 
van der Kuijp uit Rotterdam, 
om een reactie. Die luidt als 
volgt: 

'In de inleiding van mijn 
artikel wordt gemeld dat 
PTT Post geen aanleiding 
zag om een emissie '400 
jaar Nederland/Japan' uit 
te geven. Daarom vertelt 
het verhaal wat er in die 
vierhonderd jaar is ge
beurd. Uiteraard volgt 
geen historische verhan
deling; daar is 'Filatelie' 
niet voor bedoeld. Zo'n 
verhaal moet leesbaar 
blijven voor doorsnee
verzamelaars. Te veel uit
weidingen zouden het ar
tikel nog langer hebben 
gemaakt dan de ook zo al 
royale ruimte (zes pagi
na's) die er voor werd uit
getrokken. Mijn com
mentaar op uw brief: 
(i.) Plancius heeft zijn ei
gen wereldkaart uitge
bracht in 1592. Deze pre
dikant wordt de grond
legger genoemd van de 
Nederlandse koloniale 
cartografie .Ik voel me 
niet geroepen hem een 
andere naam te geven 
dan 'cartograaf 
(2.) Linschotens 'Rheyis
geschrift' is voor het arti
kel voldoende omschre
ven. 
(3.) In de inleiding wordt 
gesproken over diverse 
vloten . Bij een van deze 
tochten vóór 1600 werd 
de 'Nuestra Senhora del 
Rosario' buitgemaakt. 
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Een tweede Portugese 
kraak werd in 1602 ge
kaapt ('San Thome'), 
waarbij prins Maurits een 
flink deel van de buit 
kreeg. Uw 'veel later' is 
dus slechts twee jaarr la
ter dan 1600 (zie 'Joris 
van Spilbergen', boek 
XXXVIII, blad XXIV). Er 
zijn echter niet meer ge
schikte afbeeldingen die 
een naam dragen. 
(4.) In mijn tekst wordt 
vermeld: 'De bemanning 
spoelde aan', dus meer 
dood dan levend. Alleen 
van Jan Joosten is een il
lustratie aanwezig, zodat 
de andere schepelingen 
helaas niet voor het voet
licht kunnen komen. 
De officiële handelspas 
werd in 1609 verstrekt en 
was gericht aan prins 
Maurits. De pas waarover 
Quakernaat beschikte 
was meer een toestem
ming om Japan te verla
ten en er weer terug te ke
ren. Deze pas werd vers
trekt in 1604 of 1605. De 
opdracht werd eerder 
verstrekt. 
(5.) Erasmus was in Ja
pan bekend onder de 
naam 'Oranda Ebisu'; de 
letter '1' is in de Japanse 
taal onbekend . Leest u 
verder W.R. van Gulik 
voor de meest actuele in
formatie over dit onder
werp. Het houten beeld is 
drie keer in Nederland 
geweest. 
(6.) Raffles was inder
daad gouverneur van 
Java. Uw twee begelei
dende Britse vaartuigen 
zijn mij onbekend. Er wa
ren maar twee schepen: 
de 'Charlotte' en de 'Ma
ria'; uw zin suggereert 
meer schepen. In totaal 
hebben de Engelsen drie 
pogingen gedaan om Ja
pan binnen te komen. 
(7.) In het artikel kon 
alleen gesproken worden 
over Hollands/Japanse 
betrekkingen; zes 
maandbladpagina's zijn 
namelijk geen zes boe
ken . Uw negen Britse en 
vier Hollandse schepen 
werden nog bijgestaan 
door een Amerikaans en 
drie Franse oorlogssche
pen. Maar liefst tweeën
zestig kanonnen werden 
buitgemaakt en verdeeld 
onder de overwinnaars. 
Helaas is dit filatelistisch 
niet te vertellen. 
(8.).Volgens Japanse fila
telisten is dit schip de 
'Nanko Maru' en dat lijkt 
mij ook heel aannemelijk 
omdat de Japanners er 
weinig voor voelen om 
buitenlandse schepen af 
te beelden. Bovendien 

komt het 'profiel' over
een met een Japanse af
beelding van dit schip, de 
voormalige 'Soembing'. 
(9.) De illustratie toont 
slechts twee schepen, 
dus een verhaal over het 
gehele smaldeel en het 
verloop van de strijd gaat 
in dit geval te ver. 
Uw suggestie om een op
gave te verstrekken van 
alle geraadpleegde bron
nen zou een volle pagina 
in beslag nemen. De door 
u vermelde Mollema en 
Van Balen ontlenen hun 
informatie grotendeels 
uit de diverse boeken van 
de Linschotenvereni
ging, waaruit ik zelf ook 
put. Ik kan niet beamen 
dat het onderwerp niet 
goed is voorbereid. Dat 
van uw negen punten er 
zeven weerlegd kunnen 
worden lijkt mij illustra
tief genoeg.' 

Naar oonleiding uan de reac
tie uan de heer Van der Kuijp 
stuurde de heer Geerts enkele 
kanttekeningen; die geven we 
hieronder beknopt weer: 

'U spreekt over '400 jaar 
betrekkingen tussen Ne
derland en Japan' en 
werkt die titel uit van de 
voorgeschiedenis tot aan 
de huidige situatie. Dat 
noemt men een histo
risch overzicht of een 
historische verhandeling 
en dat was het uitgangs
punt voor mijn reactie. 
Plancius was ZuidNe
derlander en de Belgen 
claimen dat ook. U mag 
hem 'cartograaf noe
men, maar daarop sloeg 
mijn opmerking niet. 
Ten aanzien van de publi
catie van Jan Huyghen 
van Linschoten handhaaf 
ik (en met mij zeer velen 
die hem in hun werk aan
halen) rnijn standpunt. 
Uw tekst over de reis van 
De Houtman laat geen 
andere conclusie toe dan 
dat zijn expeditie van 
1595 die kraak had vero
verd in Straat Malakka. U 
had uw tekst dan zorg
vuldiger moeten formu
leren. 
Over het aantal keren dat 
het echte boegbeeld van 
Erasmus in Nederland is 
geweest handhaaf ik mijn 
mening (zie A. Bijl Mzn: 
'Erasmus in het Maritiem 
Museum Prins Hendrik te 
Rotterdam' in 'Spiegel 
der Historie' (Maandblad 
voor de geschiedenis en 
haar hulpwetenschap
pen, 2e jaargang, febru
ari 1967). 
U sprak over Rafties, 
gouverneur van Malakka 

en twee schepen en ner
gens over drie Britse po
gingen die u nu opvoert. 
Ik heb op de eerste tekst 
gereageerd en voor u uit
eengezet hoe de zaken 
werkelijk lagen, want u 
sloeg de plank hier flink 
rnis. 
Op het punt van de 'Nan
ku Maru' hebt u mij 
geenszins overtuigd. 
Controleert u eens enkele 
catalogi of boeken over 
schepen (zie o.a. mijn 
bronnen); u zult zien dat 
het om de OSS Powhatan 
gaat. Aan boord van dit 
schip werd te Kanagawa 
het eerste handelsverdrag 
met de Verenigde Staten 
ondertekend. 
U had de gang van zaken 
bij de Slag in de JavaZee 
met een tiental woorden 
correct kunnen weerge
ven. Er was op dat mo
ment geen zelfstandig 
Nederlands smaldeel dat 
op eigen houtje de strijd 
aanbond met de Japanse 
vloot. Twee schepen op 
een postzegel doen daar 
niets aan af. 
Ik heb overigens het 
grootste respectvoor die
genen die het aandurven 
een artikel voor Filatelie 
te schrijven en ik geniet 
met volle teugen van het 
resultaat. Zonder de in
breng van zulke schrij
vers zou de inhoud ervan 
gortdroog en nauwelijks 
verteerbaar zijn. Dat re
spect geldt onverkort 

KEIZER KAREL V: 
500X GEBOREN? 
In 'Filatelie' las ik een 
tijdje geleden de aankon
diging van de twee zegels 
die ter gelegenheid van 
'de vijfhonderdste ge
boortedag van keizer Ka
rel V' werden uitgegeven. 
Dit taalgebruik komt ge
regeld voor bij herden
kingen, en niet alleen in 
de postzegelwereld. Ik 
vraag me af of dit eigen
lijk wel juist is. Keizer 
Karel V heeft toch maar 
één geboortedag gehad, 
en geen vijfhonderd? Of 
zie ik dat verkeerd? 
J.P.C. Wevers 
Eindhoven 

U heeftgelijk. Beter zou het 
zijn om te spreken van de 
'vijfhonderdste verjaardag 
van keizer Karel V', ware het 
niet dat dat u;at vreemd 
klinkt van iemand die ol zo 
lang dood is. Een alternatief 
is 'Keizer Karel V viifhonderd 
jaar geleden geboren', maar 
dat klinlrt weer zo stroef. Wij 
komen er dus niet uit  een le
zer misschien? Red. 
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Andorra (Frans) 
Gemeentewapen 
Op 22 januari verscheen 
in Frans Andorra een 
boekje met tien zelfkle

vende postzegels van 
3.00 f. Afgebeeld op de 
zegel is het gemeente

wapen van Saint Julia de 
Loria. Ook in 1999 en in 
2000 verscheen er een 
boekje met postzegels 
vi'aarop de gemeentewa

pens zijn afgebeeld. 

Australië 
Eeuwfeest Comonwealth of 
Austraha 
Op I januari 1901 werden 
de zes afzonderlijke ko

loniën New South Wa

les, Victoria, Queens

land, South Australia, 
Tasmania en Western 
Australia een federatie. 
Dit leidde op i janauri 
van dit jaar tot de uitgif

te van vier postzegels, 
plus een boekje met tien 
zelfklevende zegels van 
49 c. met een afbeelding 
van de inauguratiepara

de in Sydney terwijl deze 
Wheat Arch passeert en 
Bridge Street in gaat. 

$4.m  ■ ■ 

wheat Arch staat ook ajgcbeeld 
op de omslag van het Australi
sche boekje Er verrezen heel ujat 
von dit soort 'triomjboflen' In 
Sydney alleen al tien. 

Australia Day 
Het is in Australië al een 
aantal jaren de gewoonte 

_ op Australia Day een of 
= meer beroemde Austra

° lièrs te eren met de uit

— gifte van speciale postze

■a gels en een boekje. Bepa

S lend is het belang dat de 
" bewuste persoon of per

"" sonen had of hadden 
^ voor de nationale identi

^ teit van het land. Tot op 
: ; de dag van uitgifte, dit 
"" jaar 25 januari, blijft het 

I M een groot geheim wie 
* " wordt afgebeeld. Op dit 

moment is alleen bekend 
dat het een boekje met 
tien zegels van 45 c. 
wordt. 

Canada 
Nieuwe permanente zegels 
Een grijze wolf, een hert 
en een rode vos sieren de 
nieuwe Canadese perma

nente zegels die op 28 
december de herziene 
versies met Elizabeth II, 
het esdoornblad en de 
Canadese vlag complete

ren. De nieuwe zegels 
waren nodig omdat de ta

rieven op I januari gewij

zigd werden. 
Er horen ook boekjes bij: 
tienmaal en dertigmaal 
47 c. vlag (brief binnen

land), zesmaal $ 1.05 hert 
(luchtpost overzee), zes

maal 60 c. vos (brief Ver

enigde Staten) en vijfmaal 
47 c. wenszegels met ei

gen foto (Picture Postale). 

CANADA 4T 

De nieuuje versie van de Canadese 
vlag met eronder een Inukshuk, 
een menselijkeJî uur van op el
kaar gestapelde stenen Ze waren 
oorspronkelijk bedoeld om rendie
ren schrik aan tejaijen en op deze 
ujijze m een hmdcrlaaij te lokken. 
Tetjenujoordifl zijn hetmarkeer
punten voortrekkers. 

Denemarken 
Botanische tuin 
Omdat de Deense post 
vorig jaar een overladen 
uitgifteprogramma had, 
heeft het één jaar ge

duurd voor de vierhon

derdste verjaardag van de 
Botanische tuin van Ko

penhagens Universiteit 
postaal gevierd kon wor

den. Bij zo'n hoge leeftijd 
komt het kennelijk niet 
zo nauw. 
Het vormde wel de aller

eerste uitgifte van dit 
jaar: drie postzegels laten 
wat karakteristieke beel

den van de tuin zien. De 
zegel van 4.00 kr. is ook 
in een boekje verkrijg

baar. Tien stuks vormen 
de inhoud van het Deense 
boekje nummer 112. 

Duitsland 
Kopstaande labels 
Van het in 1998 versche

nen Duitse boekje met 
tien zegels van i io pf 
(Nördlingen) is kortgele

den een interessante va

riant opgedoken. De zich 
naast de zegels bevinden

de groetlabels (twintig 
stuks met diverse groe

ten) zitten daarbij op z'n 
kop. 
Ik kreeg de melding van 
een in Duitsland wonend 
Nederlands lid van Pos

taumaat. De bij menige 
filatelist levencle droom 
om nog eens voor nomi

naal een opzienbarende 
misser aan te kopen werd 
bij hem werkelijkheid! 

Finland 
Wenszegelboekje met bloe

men 
Over het door mij in het 
decembernummer be

schreven Finse wensze

gelboekje  inmiddels 
verschenen op 17 januari 
 valt nog wat meer te ver

tellen. De zes zelfkleven

de zegels zijn zonder 
waardeaanduiding en 
kosten elk 3.50 m. Het 
boekje kost dus, anders 

De zegels m het boekje (en ook de kajt) beelden het grote m de negentiende 
eeuu; gebouwde plantenhuis af, ujaarbij de ontuicrper (I C. Jacobsen van 
broumer Carlsberg) zich liet inspireren door Crystal Palace van de uJereld
tentoonstellmg (1851) m Londen. 

dan ik december meldde, 
21 m. Het boekje, ver

vaardigd door de Engelse 
drukker The House of 
Questa, is geschikt om in 
een display te hangen. De 
oplage bedraagt twee 
miljoen boekjes. 

Sjölvhöflandc frir 

immaff: 
imM. 

Het nieuujc Finse boekje heeft de 
geschilderde bloemenpracht op de 
voorzijde ook op een van de zegels 

Groenland 
Cultureel erjgoed 
Twee postzegels belich

ten op 9 mei aspecten van 
Groenlands cultureel erf

goed. Een boekje zorgt 
voor aanvulling met fo

to's en beschrijvingen. 

Kroatië 
Kerst 2000 
Begin december ontving 
ik de melding dat Kroatië 
op 23 november een 
kerstboekje had uitgege

ven. De kopij voor de de

cemberaflevering van 
deze rubriek was al eind 
oktober door mij ver

stuurd, die voor het janu

arinummer eind novem

ber. Zo kan het gebeuren 
dat ik pas in februari 
melding kan maken van 
het bewuste boekje met 
als inhoud tien kerstze

gels van 2.30 kuna. Er 
zijn 50.000 boekjes ver

vaardigd. 

Polen 
Bloedbad Katyjï 19402000 
Het was in december van 
het afgelopen jaar zestig 
jaar geleden dat op bevel 
van Stalin in het Poolse 
Katyfï een grote groep ge

vangen genomen Poolse 
officieren werd geliqui

deerd. Deze moord op 
krijgsgevangenen werd 

door de machthebbers 
van de Sovjetunie vele ja

ren lang ontkend. 
Met onder meer twee 
postzegels werd deze ge

beurtenis herdacht. Op 
de waarde van 70 gr. staat 
een priester, knielend bij 
het herdenkingskruis te 
Katyiï. Die van 80 gr. laat 
de paus zien bij het mo

nument te Warschau. 
Met vier van beide zegels 
zijn in de Poolse stad Cie

chanów boekjes samen

gesteld. Dezelfde stad gaf 
op 27 november ook nog 
een boekje uit met de 
laagste waarde van de 
kerstzegels. Afgebeeld is 
een gebrandschilderd 
raam met het bekende 
kersttafereel. De inhoud 
bestaat uit acht zegels 
van 70 gr. 

Verenigde Staten 
Zegels zonder waardeaan

duidmg 
Al enkele jaren is in de 
Verenigde Staten voor 
een binnenlandse brief 
33 cent porto verschul

digd. Vanwege de op dat 
moment te verwachten 
verhoging naar 34 cent 
zijn op 15 december 2000 
zes zegels uitgekomen 
zonder waardeaandui

ding. Ze dragen alleen de 
tekst First Class USA. Na

dat de nieuwe tarieven 
definidef zijn (7 januari 
2001?), zouden dezelfde 
zegels nogmaals worden 
uitgegeven, maar dan 
met een waardeaandui

ding. 
Vier zelfklevende zegels 
met afbeeldingen van 
bloemen (fresia, orchi

dee, lelie en waterlelie) 
zijn ook verkrijgbaar in 
een tweezijdig van zegels 
voorzien boekje, in een 
automaatboekje van 
eveneens twintig stuks en 
 al hoort dat niet in deze 
rubriek  in een rol van 
honderd. 
Een zegel met het vrij

heidsbeeld is eveneens in 
boekjes verkrijgbaar: een 
automaatboekje en een 
convertible (tot boekje te 
vouwen velletje) boekje. 

IJsland 
75 jaar kustwacht 
De IJslandse kustwacht 
bestaat dit jaar 75 jaar. Zij 
heeft als belangrijkste 
functies het bewaken en 
beschermen van de IJs

landse kustwateren, het 
verlenen van hulp bij me

dische transporten en 



mm 

De uierjirst class bloemen van de Verenigde Staten 

reddingsoperaties. De 
kustwacht van IJsland be
scliil<t over drie vaartui
gen. 
De vanwege deze verjaar
dag uitgegeven postzegel 
 met daarop het schip 
T"r, een hehltopter en 
een vliegtuig (Fol<l<er27) 
 heeft geen waardeaan
duiding maar de vermel

ding Bréf ao^r. Dat is wel 
praktisch, want zo ver
liest deze zegel zijn 
bruikbaarheid niet. Op 
dit moment (eind decem
ber) is nog niet duidelijk 
wat het tarief voor een 
binnenlandse brief zal 
worden: 40 tot 45 kronen 
wordt verwacht. De post
zegel is uitsluitend ver

krijgbaar in boekjes van 
tien stuks. De prijs van 
het boekje is dus op dit 
moment evenmin 
bekend. 

Nog Dijfboekjes ditjaar! 
De IJslandse post komt in 
april met twee boekjes 
waarin zich postzegels 
met afbeeldingen van 
vliegtuigen bevinden. In 
mei volgen twee Europa
boekjes en in november 
het kerstboekje. 

ZuidAfrika 
Nieume permanente serie 
ZuidAfrika kwam op 15 
november met een nieu
we serie permanente 
postzegels. Het gaat om 
maar liefst 27 waarden 
met kleurrijke voorbeel
den van 's lands mooiste 
inheemse vissen, bloe
men, vogels en vlinders. 
Het betreft de zevende 
serie permanente serie 
van het land, vervaardigd 
door The House of Questa in 
Londen. 
Daar hoort natuurlijk een 
boekje bij. Het is een heel 
bijzonder exemplaar ge
worden, vervaardigd 
door de Nederlandse 
drukker Joh. Enschedé. 

De tien zegels in het 
boekje zijn zelfklevend 
en hebben elk een waarde 
van 1.30 r, het tarief voor 
een binnenlandse brief. 
Afgebeeld zijn in Zuid
Afrika veel voorkomende 
bloemen: de blauwe mar
griet, de boomgeranium, 
de gazania, de thunber
gia ('Suzannemetde
mooieogen') en het kar
rooviooltje. Dezelfde ze
gels overigens die ook in 
de gegomde versie voor
komen. 

Alle zegels in het boekje 
hebben naast de Engelse 
benaming SouthA/nca 
ook de naam in één van 
de tien andere offiële ta
len. Het is voor het eerst 
sinds de elftalen een of

De botterblom ojteujel gazania 
krebsiana is ook te uinden m het 
nieuuje ZuidAfhkaanse postzegel
boekje. 

ficiele status kregen dat 
ze alle elf ook in een serie 
postzegels voorkomen. 
Er zijn vier miljoen boek
jes vervaardigd. 

Het door Enschede' vervaardigde ZuidAjrikaanse postzegelboekje met 
bloemenzegels 
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FAX nr. 0548655088 

VEILING 112 
10 maart 2001. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 9 maart van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 113 te houden op 12 mei 2001. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

uur. 



Postzegel Partijen Centrale 

Het geheim van de Postzegel Partijen Centrale? 
Is het omdat P.P.C, zes hele dagen per week open is? 
Het hele jaar door (behalve officièle vrije dagen); ruim 305 dagen per jaar. 

Is het ons aanbod van partijen, te vergelijken met een redelijk grote veiling, 
met meer dan 2000 partijen, geprijsd vanaf tien gulden tot vele duizenden guldens? 

Voor ieder wat wils, zowel voor de beginnende als voor de gevorderde verzamelaar. 
Is het omdat wij 40 zitplaatsen hebben en dat u rustig ,onder het genot van een kopje koffie, 

warme chocola of iets fris, de partijen kunt bekijken waar u interesse in heeft ? 
Wij hebben de meeste bekende catalogi waar u gratis gebruik van kunt maken. 

Mocht u vragen hebben dan helpen onze deskundige medewerkers u graag. 
Is het omdat wij iedere morgen een nieuwe computerlijst uitdraaien met onze partijen? 

Dus wat u op onze dagelijkse partijenlijst aantreft is er ook. (waarschijnlijk uniek in Nederland) 
Is het omdat onze koffie zo lekker is? 
Is het omdat het gewoon gezellig is? 

U zit vaak met 5 of meer medeverzamelaars lekker ouderwets te postzegelen. 

De Postzegel Partijen Centrale heeft klanten in het hele land! 
Een klein voorbeeld van kopende klanten uit een paar willekeurige steden: 

Almere(19), Apeldoorn(lO), Breda(7), Den Helder(5), Eindhoven(15), Groningen(22), Haarlem(18), 
Leeuwarden(3), Maastricht(6), Utrecht(12), Vlissingen(6) en Zwolle(9). 

Wij hopen ook u te kunnen verwelkomen bij de Postzegel Partijen Centrale. 

Hiernaast is slechts een klein deel van onze februari-partijenlijst afgebeeld. 
Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

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

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

Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. 

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendicosten voor PPCI 
****«««»««»*«*«««*«*****«**«*«******* INFORMATIEBON **************************************** 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: Olfebrph 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en gelieel vrijblijvend 
onze maandelijkse partiienliist van minimaal 10 pagina's. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


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

1 7584 AFRIKA 
Gebr/ongebr In album 
Een interessant geheel met ouder materiaal 
Waarbij Marokko Geschikt voor de specialist 

7817 ALBANIË 
Vnl pfr In map 
DIEREN Een uitgebreide verzameling tot 1997 

7449 AMERIKA -PRECANCELS 
Gebr In insteekboek 
700 stuks 

7681 AMERIKA ( U S A ) 
Gebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen Mooie 
kw/ali1eil 

7795 ANSICHTKAARTEN 
Ongebr/gebr In map 
IbO stuks van Noord en Zuid Holland 

7736 ANTARCTICA 
In insteekboek 
Sf eciale brieven en FDCs Allen verschillend 
Cat Vi/aarde van de gebruikte zegels ff 12 000 
Een mooi geheel met veel motief 

7191 AUSTRALIË 
Pfr /ongebr gebr In map 
Een goed gevulde verzameling met veel klassiek 
materiaal Waarbij ook port Geschikt voor de 
specialist Hoge cataloguswaarde Af en toe iets 
getint 

7459 AZIË 
Gebr ongebr In doosje 
Uitzoekpartijtje op albumbladen 

7393 BELGIË 
Pfr/ongebr gebr In 4 albums 

450 

300 

75 

400 

100 

1000 

900 

125 

1800 

1849/1996 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele periode 
Na 1955 vrijwel kompleet 

7542 BELGISCH KONGO 
Ongebr/gebr In map 
1886/1900 Een interessant geheel met veel beter 
materiaal Hoge cataloguswaarde 

7604 BERLIJN 
Pfr /ongebr /gebr In DAVO album 
1948 1990 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal uit de jaren 40 en 50 

7880 BULGARIJE 
Pfr In nsteekboek 
Blokken van 4 Een mooi geheel met veel betere 
spneb uit dejaren 40 50 en 60 Geschikt voor de 
handel Hoge cataloguswaarde 

7723 CAMBODJA 
Pfr In msteekboek 
Meest modern materiaal Waarbij veel motief 

7620 CANADA 
Pfr /ongebr gebr In album 

650 

1100 

400 

275 

400 

1859 1987 Een goed gevulde verzameling Geschikt 
om mee verder te gaan 

7715 CHINA 
Pfr In (nsteekboek 
Ruim 150 verschillende souvenierblokken 

1 7660 COLOMBIA 
Gebr /ongebr In map 
Een uitgebreide klassieke verzamelaar met veel 
interessant materiaal Zeer hoge cat waarde 

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

7554 DOMINICA 
Pfr 'ongebr /gebr In map 
Verzameling op albumbladen 

7533 DUITSE RIJK 
Ongebr /gebr In map 
1923/1932 Een goed gevulde deels dubbel verza 
melde collectie met veel beter materiaal zoals 
hel Iposta blok Cataloguswaarde ruim DM 7 000 

6997 DUITSE KOLONIEN 
Ongebr gebr In map 
Een interessante verzameling op albumbladen met 
veel beter materiaal 
Cdtaloguswaarde ruim DM 6 000 

7768 DUITSLAND 
Gebr ongebr In album 
Een rommelige verzameling met Reich en Bund 

7887 DUITSLAND 
Pfi ongebr gebr In doos 
Een leuke uitzoekpartij met veel materiaal Zeer 
geschikt voor wederverkopers Veel materiaal 
Extreem hoge cataloguswaarde 

250 

1000 

175 

85 

1750 

1750 

250 

950 

7657 ECUADOR 
Gebr /ongebr In map 
Klassieke verzameling op albumbladen 

7784 EGYPTE 
Pfr /ongebr /gebr In blanco album 
1866/1974 Een goed gevulde verzameling met vee 
betere series en zegels 

7666 EL SALVADOR 
Ongebr/gebr In map 
Een goed gevulde klassieke verzameling op 
albumbladen 

7206 ENGELAND 
Gebr In map 

135 

500 

325 

1250 

DIENST Een mooi geheel op albumbladen met veel 
schaars materiaal Zelden aangeboden 

7805 ENGELAND 
Gebr In album 
1841/1992 Een goed gevulde verzameling 

7563 ENGELSE KOLONIEN 
Pfr/gebr In doos 
!n Afnka Een rommelig geheel in 6 albums waarbij 
fdcs Met fytaiawi Zambia en Rhodesie Waarbij 
doubletten Geschikt voor wederverkopers 

7690 ENGELSE KOLONIEN 
Gebr /ongebr tn insteekboek 
Een klassieke verzameling met veel materiaal 
Geschikt voor de specialist 

7826 ENGELSE KOLONIEN 
Ongebr In map 
Een mooi geheel met Frankeer series uit de 
George 6 periode 

7875 EUROPA 
Vnl gebr In insteekboek 
Een interessante partij met veel ouder materiaal 
Zeer geschikt voor de gespeialiseerde verzamelaar 
en de rondzenddienst 

7603 FRANKRIJK 
Pfr /ongebr /gebr In DAVO album 
1849/1980 Een goed gevulde verzameling met 
veel klassiek materiaal Hoge cataloguswaarde 

7670 FRANSE KOLONIEN 
Gebr/ongebr In map 
In Zuid Amenka Een klassieke verzameling op 
albumbladen 

7658 GUATEMALA 
Gebr /ongebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 

7824 HONDURAS 
Ongebr/gebr In map 
Brits Een interessant geheel op albumbladen met 
voornamelijk ouder materiaal 

7799 HONGARIJE 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1965/1986 Een goed gevulde collectie Deels 
dubbel verzameld 

7832 IERLAND 
Pfr In map 
Een mooi geheel op insteekkaartjes Waarbij veel 
betere series 

7693 INDIA 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een avontuurlijke uitzoekpartij met veel materiaal 
Geschikt voor de beginnende India verzamelaar 

7498 ISRAEL 
Vnl pfr In 2 Davo albums 
1951 /1987 Een goed gevulde verzameling 
voornamelijk met tap 

7551 ITALIË 
Gebr in 2 albums 
1945/1993 Een komplete verzameling met alle 
toppers uit de jaren 50 

7372 JAPAN 
Gebr /ongebr In map 
1871 /1960 Verzameling op albumbladen met veel 
betere series en zegels Geschikt voor de gevor 
derde Japan verzamelaar Hoge cataloguswaarde 

7651 JOEGO SLAVIE 
Vnl gebr In album 
1918/1966 Een goed gevulde verzameling 

7550 KANAAL EIL 
Pfr In 2 insleekboeken 
Postzegelboekjes Een uitgebreide verzameling met 
veel materiaal Geschikt voor de gevoorderde 
Kanaal Eilanden verzamelaar 

7484 LIECHTENSTEIN 
Gebr/ongebr In map 
1912/1962 Een goed gevulde verzameling 

7602 MALTA 
Vnl ongebr In insteekboek 

1 1935/1990 Aardige verzameling 

225 

1150 

900 

550 

300 

800 

175 

140 

250 

300 

300 

800 

500 

1450 

700 

200 

1100 

500 

225 

7661 MEXICO 
Vnl gebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 

7716 MICRONESIA 
Pfr In insteekboek 

325 

250 

Een mooi geheel met voornamelijk modern materiaal 
Waarbij veel motief Nominale waarden ruim $ 100 

7844 MOTIEF DIEREN 
Vnl pfr In map 
PAPUA EN NIEUW GUINEA 

7860 MOTIEF DIEREN 
Vnl pfr In map 
CRISTMAS ISLAND 

7761 MOTIEF LUCHTVAART 
In album 
Een speciaal album met voornamelijk brieven en 
fdcs 

7556 MOTIEF PAUSREIZEN 
FDC b In 2 speciale albums 
Een mooie verzameling met c ok iets poslfrisse 
zegels 

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

7471 NEDERLAND 
In 5 albums 
Eerstedagbladen Visje Een komplete verzameling 
van nr 1/238 Hoge aanschafprijs 

7630 NEDERLAND 
FDCs In album 
+/ 1940/1970 Een interessante partij met voorna 
melijk speciale uitgiften van fdcs en bijzondere 
vluchten Geschikt voor de gevorderde verzamelaar 

7548 NIEUW ZEELAND 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1873/1992 Een goed gevulde verzameling met veel 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

7590 NOORWEGEN 
Pfr /gebr In map 
1945/1971 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen 

7746 OOSTENRIJK 
Ongebr In map 
1945 1957 Een nette verzameling met veel betere 
series uit de jaren 50 Zoals klederdracht en 
toeslag 

7663 PARAGUAY 
Gebr /ongebr In map 
Een klassieke verzameling of albumbladen 

7654 PORTUGESE KOLONIEN 
Gebr ongebr In blanco albun-
Een goed gevulde verzameling met voornamelijk 
ouder materiaal Waarbij veel Macao Geschikt 
voor de gevorderde verzamelaar 

7759 ROEMENIE 
Vnl pfr In 2 insteekboeken 
BLOKKEN Een mooi geheel met vele ongetande 
loppers Hoge cataloguswaarde 

7878 RUSLAND 
Gebr In insteekboek 
Een interessante verzameling tot +/ 1950 Waarbij 
iets doubletten Geschikt vooi de gevorderde 
Rusland verzamelaar 

7682 SCANDINAVIË 
Gebr In map 
Voornamelijk ouder materiaal op albumbladen 
Waarbij interessant stempelmatenaal van Zweden 

7270 SPANJE 
Pfr /ongebr /gebr In 3 DAVO albums 
1900 1984 Goed gevulde verzameling met veel 
materiaal Een mooi geheel om aan een nieuw land 
te beginnen 

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

7543 ZWITSERLAND 
Gebr/ongebr In map 
1854/1960 Een goed gevuldf verzamelmg op 
blanco bladen Mei veel materiaal Geschikt voor 
de beginnende Zwitserland v( rzamelaar 

7593 ZWITSERLAND 
Ongebr /gebr In map 
Dienst Een mooi geheel met veel schaars topmate 
naai Geschikt voor de specialist Cataloguswaar 
de ruim ff 20 000 Deels dubbel verzameld 
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POSTVERBINDINGEN TUSSEN .. 
NEDERLANDS OOST EN WESTINDIE 

Briefen soms een halfjaar onderweg 
D O O i D. G L A Ö D E I A N S , S Ï U D I E G R O E P Z Ö I D  W E S T P A C I F I C 

Eeuwenlang waren de Neder 
landse kolomen m West Indie 
(Suriname en Curagao) alleen 
per schip te bereiken Pas inde 
twintigste eeuw zijn luchtver 
bindingen erbij gekomen Het 
zelfde geldt voor Nederlands 
Oost Indie (of kortweg Neder 
lands Indie) Als we op een we 
reldbol de ligging bekijken van 
de NederlandseKolonien dan 
valt op dat West Indie ten op 
ziehte van Oost Indie precies 
aan de andere kant van de aard 
bol ligt Er moet daarom een 
halve wereldreis worden ge 

De postgeschiedenis van de Nederlandse koloniën 

(Curacao, Suriname en NederlandsIndié) heeft vele 

raakvlakken. In het onderstaande artikel gaat de auteur 

in op een aantal overeenkomsten en verschillen bij de 

postverbindingen tussen de koloniën. Vervolgens wordt 

ook iets verteld over de verbindingenzelf. 

maakt om van de kolomen m de of er linksom of rechtsom over 
'West'naarde Oost ' te komen de globe gevaren wordt Maar 
of omgekeerd Hierbij maakt m tijd maakt het wel degelijk 
het voor de afstand met veel uit uit, want een rechtstreeKse 

postverzending is met mogelijk 
Aan de hand van een aantal 
poststukken wordt getoond 
welke routes men zoal heeft be 
nut Afieelding i is een kaart 
met daarop de diverse scheep 
vaart en vliegroutes Dit artikel 
kan uiteraard geen volledig 
overzicht zijn en er blijft dus ge 
noeg terrein over voor nader 
onderzoek 

OVEREENKOMSTEN EN 
VERSCHILLEN 
Als we de postgeschiedenis van 
de drie Nederlandse kolomen 

N E D E R L A N D , D E W E S T , N. G U I N E A . I N D O N E S I Ë 
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Bouen i Routekaart uoor scheepuaart (rood) en uliegroutcs 
(zuiart) uit Atlas uan Nederland De West Nieuu) Guinea 
en Indonesië (ThiemeZutphen 1955) KikiptkdHtkïi 
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3 Aangetekende kaart uan Nickerie (Suriname) 27 11 1941 uia Paramaribo (gecensureerd op 8 
12 1941) naar Palembang (Nederlonds Indie) verzonden maar ujegensdejapanse bezetting 
uan Nederlands Indie nooit aangekomen Uiteindelijkging de kaart terug naar Nickerie op 8 g 

4 Briefl<aart mt Meester Cornells (plaatsje nabij Batama Nederlands Indie) 5 4 i88gperschip 
naar Europa pertrein binnen Frankrijk (Marseille a Lyon 7 5 188g) en uerder per schip naar 
Paramaribo (Suriname) 285 188g (aankomststempcl op achterzijde) aan de scheepsarts uan het 

1942 met het stempel RETOUR GEEN POSTVERBINDING De zegels op deze kaart zijn gedrukt stoomschip Bonaire (Cura(ao) Deze kaart heejt dus raakulakken met alle drie de Nederlandse ko 
m Nederlands Indie lonien Tarief briefkaart naar buitenland met zcetoeslag 7/ cent Reisduur 53 dagen 



met elkaar vergelijken, dan valt 
op dat er veel overeenkomsten 
zijn, maar ook allerlei verschil
len. Een vluchtige blik in een 
postzegelcatalogus laat al zien, 
dat er geregeld postzegels van 
de drie koloniën zijn uitgegeven 
met hetzelfde ontwerp. Hier be
perken we ons tot één voor
beeld daarvan, de emissie ter 
gelegenheid van het gouden re
geringsjubileum van koningin 
Wilhelmina [afbeelding 2). De 
zegels voor de koloniën werden 
in Nederland gedrukt, maar na 
de Duitse bezetting van Neder
land in 1940 moest Neder
landslndië noodgedwongen 
zelf postzegels gaan drukl<en, 
omdat de leveringen uit Neder
land niet meer mogelijk waren. 
Zelfs voor Suriname en Cu
rasao zijn er toen zegels in Ne
derlandslndië gedrukt (ajheel
ding^). 
Ook de poststempels zijn vaak 
van hetzelfde model, want die 
werden grotendeels in Neder
land vervaardigd bij 's Rijks 
Munt. Vanaf 1914 zijn de mees
te stempels van Nederlandsln

dië echter m de kolonie zelf ver
vaardigd; er ontstonden toen 
ook stempeltypen die alleen be
kend zijn uit NederlandsIndië. 
De gebruiksperiode van een be
paald stempeltype dat wel gelijk 
was in de drie koloniën kan 
evenwel flink uiteen lopen (zie 
tabel i). De posttarieven van de 
drie gebieden, die aanvankelijk 
door het Ministerie van Kolo
niën in Den Haag werden be
paald, gingen in de loop der tijd 
steeds meer uit de pas lopen. 
Ook waren de postale formulie
ren en etiketten heel verschil
lend, omdat die meestal ter 
plaatse in de kolonie gedrukt 
werden. Een voorbeeld hiervan 
zijn de aantekenstroken, waar
van tot 1952 geen enkel over
eenkomstig model te vinden is 
in de drie gebieden, hoewel 
sommigewei in Nederland ge
drukt zijn. 

HAVENS 
Voor alle drie de koloniën is de 
scheepvaart altijd uiterst be
langrijk geweest, maar in het 
bijzonder voor Curasao. Zo is 

Tobel 1: Ovemcht van de poomaamxte stempeltijpen uan de drie koloniën 

Stempeltype 
Rondstempel met jaartal 
HalfrondFrancostempel 
Puntstempel 
Kleinrondstempel 
Vierkantstempel 
Grootrondstempel 
Korte balk met gril 
Lange balk met gril 
Korte balk zonder gril 
Segmentenstempel 

Ned.Indië 
18611893 
18471874 
18741893 
18771906 
18921916 
19051917 
19081937 
I9 i6 na i950 
19461950 
op NwGuinea: 
19611963 

Curasao 
18551884 
(niet gebruikt) 
18771895 
18821901 
18911917 
19071929 
19201947 
(metgebruikt)( 
19471970 
(met gebruikt) 

Suriname 
18521891 
18551877 
18771901 
18861903 
19021910 
(niet gebruikt) 
19101956 
niet gebruikt) 
19521981 
19541981 

de welvaart van Curasao mede 
te danken aan de natuurlijke ha
ven (het Schottegat) die met de 
zee verbonden is door de St. 
Annabaai. Aan beide zijden van 
de haveningang waren forten 
gebouwd (Waterforten Riffort), 
terwijl men eertijds ter verdedi
ging tussen beide oevers vlak 
bij de ingang een zware ketting 
kon spannen. In 1910 deden in 
totaal 1.588 schepen Curasao 
aan; samen hadden die een ton
nage van 2.376.651 ton. Hiervan 

waren nog 1.269 zeilschepen, 
maarde3i9 stoomschepen ver
tegenwoordigden 94 procent 
van de tonnage. 

SCHEEPSPOST 
Vanuit de West ging de meest 
gebruikte route om post naar 
NederlandsIndie te verzenden 
over Europese havens, zoals 
Marseille {afbeelding 4), Saint 
Nazaire {afbeelding5), Le Havre 
{afbeelding 6), Plymouth, 
Southampton, Napels of Brin

2. Enuelop gefrankeerd met dcjubileumzetjels Koningin Wilhelmina 1948 uan Nederland, Ncderlandslndie, Curafoo en Suriname. 

■Vfïï. 
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5. Aangetekende brief uan Paramaribo (Suriname) 471906 uerzonden per Franse boot 
met Surinaams routestempel Suriname ouer St.Nazaire en achtkantiij Frans scheeps
stempcl Cayenne a Fort de France LigncC 571906 In Fort de France (Martinique) wixi 
er aansluiting op een andere Franse scheepuaartroutc (Ligne A) die het stuk uerder bracht 
naar Samt Nazaire (Fronknjk). Via Singapore 1681906 enSabang 2081906 
kiuam de brief op 2181906 in KottaRadja aan Tarief brief naar buitenland 12'/! 
cent, aantekenrecht 10 cent (de zeetoeslag u)as in 1905 afgeschaft) Reisduur; 48 dagen 

12) 
6 Briefkaart uan Paramaribo 17101897 uia LeHaure (Frankrijk) 5111897 en Colombo (Ceylon) 21
111897 ™ "If Nederlandse postagenten te Singapore 27111897 en Penang 2121897 naar Atjeh ge
zonden, Torief. bricfcaart naar buitenland met zeetoeslag: 7'/2 cent. Reisduur meer dan 46 dagen. 
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STUDIEGROEP ZUID-WEST PACIFIC 

Als het op deze pagina's afgedrukte artikel u aanspreekt 
en wilt u meer over dit onderwerp te weten komen dan is 
het verstandig eens contact op te nemen met de Studie
groep Zuid-West Pacific (ZWP). 
Deze sinds 25 mei 1968 bestaande groep richt zich al 
twee jaar ook op de postgeschiedenis van West-Indië. 
Van oorsprong was de ZWP een vereniging met veel ver
zamelaars die in Nieuw-Guinea geïnteresseerd waren, 
maar al snel kwamen daar de landen bij, behorend tot de 
Indonesische Archipel (Nederlands-Indië) en Oceania 
(inclusief Australië en Nieuw-Zeeland). 
De ZWP is een club van verzamelaars die onderzoek 
doen naar de postgeschiedenis van dat gebied, vaak op 
basis van wat zij bij het verzamelen aantreffen en opmer
ken. Jaarlijks worden vier bijeenkomsten op een centrale 
plaats in Nederland gehouden. Het gaat om bijeenkom
sten met een uiterst vriendschappelijke en gezellige 
sfeer, waar voordrachten worden gegeven, materiaal 
wordt getoond en een uitgebreide en interessante club-

veiling wordt gehouden. Behalve een jaarlijkse clubten-
toonstelling met jurering geeft de studiegroep ook vier
maal per jaar een eigen mededelingenblad van ca. 25 
bladzijden op A4 formaat uit. Het blad bevat hoofdzake
lijk filatelistische artikelen die door de leden zelf zijn sa
mengesteld. Het eigen orgaan is voor de vereniging - die 
het gespecialiseerd verzamelen en het publiceren van 
posthistorisch onderzoek zeer hoog in het vaandel heeft 
staan - bijzonder belangrijk. Daarnaast is het blad ook 
een bindende factor met de leden van de groep die in het 
buitenland wonen. Behalve het mededelingenblad wer
den de laatste jaren ook heel wat studies van leden uitge
geven in boekjes en boekvorm. 
Als verzamelgebieden zijn nu alle voormalige koloniën 
(Oost- en West-Indië) in de studiegroep samengebracht. 
Zo is een smdiegroep ontstaan waar alle verzamelaars 
van 'Tropisch Nederland' een thuis loinnen vinden. Voor 
meer informatie kunt U zich richten tot 
Studiegroep Zuid-West Pacific 
Postbus 1206 
2280 CE Rijswijk 

disi (afbeelding fj, of via belang
rijke postknooppunten zoals 
Londen en Parijs. Meestal niet 
via Nederland, want ons land 
lag daarvoor te ver noordelijk. 
Een snellere route liep over 
New York {apeelding 8), van
waar het dan verder ging naar 
Europa. De totale reisduur naar 
Nederlands-Indië bedroeg 

meestal meer dan zes weken. 
Echt lang (acht tot soms wel 
twaalf weken) duurde de ver
zending over de Grote Oceaan 
via Yokohama [aßeelding g), 
San Francisco of Seattle (ajbeel-
dingen TO en n ) . We zullen dan 
ook maar zelden een poststuk 
vinden dat via deze route is ge
gaan. Na 1914 werd de situatie 

anders door de opening van het 
Panamakanaal. 
Helaas schaften de verschillen
de postadministraties het ge
bruik van doorgangs- en aan
komststempels steeds meer af 
[afbeelding 12), zodat het volgen 
van de gebruikte route bij een 
bepaald poststuk minder ge
makkelijk gaat. Gelukkig is bij 

aangetekende brieven vaak nog 
wel een doorgangsstempel te 
vinden; meestal is het op de 
achterzijde geplaatst. 

LUCHTPOST 
Verzending door de lucht gaat 
uiteraard een stuk sneller dan 
per schip, en dit werd als een 
grote verbeteringervaren. Het 
tarief voor een luchtpostbrief 
lag natuurlijk een stuk hoger 
(afbeelding i^) en de verzending 
van zo'n luchtpoststuk was 
zelfs veel duurder dan tegen
woordig. Vanaf 1924 werden er 
experimentele vluchten onder
nomen van Nederland naar Ne
derlands-Indië. In 1929 werd de 
eerste luchtpost uit Suriname 
verzonden, gevlogen door PAA 
(Pan American Aitways). Daarna 
werden geregelde luchtdiensten 
opgezet. De tijdwinst was 
enorm, ook als slechts een ge
deelte van de route gevlogen 
werd. De reistijd werd tot min
der dan de helft teruggebracht 
als de gehele route per lucht
post ging (afbeelding 14). 
Met het uitbreken van de Twee
de Wereldoorlog verviel een 
aantal verzendmogelijkheden, 
vooral na de Duitse veroverin-

ŵ ^^%4 %-mr^^ 

P O S T E R I J E N 

7. Briefl{aartuitKotta-Radja(Nedcrlands-Indie') 2-5-1890 Pia Penang 5-5-
i8go en uerder per schip naar Brmdisi (Italië), pertrem naar Frankrijk (Modena d 
Paris 31-5-1890) en uerder per schip naar Paramanbo (Suriname) 29-6-1890. 
Tarief brieflcaart naar buitenland met zeetocslag: 7 72 cent, Reisduur: 58 dagen. 

8. Porturije aangetekende Dienstbnef uan het Postkantoor Curasao op 21-7-189 6 ucrzonden uia Ncu) York 2 8-
7-1896 en Londen 5-8-1896 naar Batama(Nederlands-Indie] mctaankomststempelWelteuredcn 3-9-1896. In 
Ncu) York is een transito-aantekenstrook crbij geplakt. Reisduur: 44 dagen. 

I JTÖËzS I 

12 Bncf uan Paramaribo 19-4-1921 naar Benkoelcn (Nederlands-Indie] 29-6-
1921, doorgezonden naar Batauia 6-7-1921 en Weltevreden (zelfde datum). De 
bnefgmg u)eer terug naar Paramaribo, aankomst 24-9-1921 en ujerd uiteinde
lijk in Nederland bezorgd (Zaandam zonder aankomststempel). Deze zwerfbrief 
legde daarmee een grotere afstand af dan de omtrek van de aardbol Tarief brief 
naar buitenland: 20 cent Reisduur Suriname-Nederlands-Indie; 68 dagen, rond-
gczuJoruen m Ncderlands-Indie; 7 dagen, retour Nederlands-Indie-Sunname: 80 
dagen, doorgezonden uan Suriname naar Nederland m ongeuecr 20 dagen, In to
taal was deze brief een halfjaar onderuieg. 

13 Gecensureerde aangetekende luchtpostbrief uan de Commandant uan het Leger te Bandoeng (Nederlands-In-
die] 19-9-1940 naar de Troepenmacht m Suriname te Paramaribo 19-10-1940 en gecensureerd op 21-10-1940, 
Tarief: brief uan 3 o gram: 25 cent, aantekenrecht2ocent, luchtrecht 600 cent (100 cent per 5 gram). De route 
ging via Honolulu op Hauiaii 8-10-1940, San Francisco (onleesbare datum) en Sanjuan op Puerto Rico 12-10-
1940, Reisduur: 30 dagen. 



gen in Europa. Bovendien w/er

den de brieven gecensureerd, 
wat een vertragend effect had 
[ajbeeld'mg 13). Soms was ver

zending zelfs in het geheel niet 
meer mogelijk [afbeelding'^). De 
luchtroute over cfe Grote Oce

aan via Hawaii {aßeeldingi^), 
Guam of San Francisco werd in 
deze periode steeds belangrij

ker. Er werd vanuit Nederlands

Indië ook een luchtlijn geopend 
dwars over de Indische Oceaan 
naar ZuidAfrika, om hiermee 
het oorlogsgebied te ontwijken. 

GEÏNTERNEERDEN 
Een ander gevolg van de oorlog 
was dat meteen na de Duitse 
bezetting van Nederland alle 
NSB'ers in NederlandsIndië 
werden opgepakt en in interne

ringskampen werden opgeslo

ten. Maar ook Duitsers en an

deren die verdacht werden van 
sympathie met het nationaal

socialisme werden geïnterneerd 
en zelfs mensen van gemengde 
afkomst (bijvoorbeeld kinderen 
van een Duitse vader) wachtte 
dat lot. In totaal werden bijna 
2.800 personen opgepakt en in 
diverse kampen ondergebracht. 
Na de Japanse inval in Neder

Tabel 2: bnuoard gebltvm poststukken van die drie Icolomên, gesplitst 

Bestemming 
Nederland 
NederlandsIndië 
Curasao 
Suriname 
Australië 
Azië 
Canada 
Caribisch gebied 
Duitsland 
Frankrijk 
Groot Brittannië 
Overig Europa 
Verenigde Staten 
Zuid Amerika 
Zwitserland 

vanuit Ned. 
35 % 
3 8 % 

0 ,2 "/o 
0 ,3 % 
3 % 
1 % 

8 % 
1 % 
1 % 
4 % 
4 /o 
0 ,5 % 
4 % 

Indië vanuit Curasao 
2 6 % 

1 % 
14 % 

9 % 

1 % 
4 % 
2 % 

3 % 
3 % 

3 2 % 
4 % 
1 o/o 

naai bestemming 

vanuit Suriname 
4 1 

2 
14 
12 

1 
1 
3 

1 
2 

18 
4 
1 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Deze tabel heeft betrekking op de hoeveelheden verzonden post m de periode 1900
1950 uit de Nederlandse kolomen, gesplitst naar bestemming. Deze gegevens zijn 
verkregen door de bestemming van honderden poststukken uit meerdere verzame
lingen te tellen. Dit geeft daarom alleen een beeld van wat er bewaard is gebleven, 
waarbij bestemming Nederland natuurlijk tot de toppers behoort. Ook de landen die 
in de buurt liggen (Aziè en Australië voor Nederlandslndiè; Caribisch gebied en 
ZuidAmerika voor Suriname en Cura(;ao) scoren hoger dan gemiddeld. Er kan ge
concludeerd worden dat poststukken vanuit Suriname en Curasao naar Nederlands
Indië of omgekeerd niet voor het oprapen liggen. 

landslndië werden de geïnter

neerden van het kamp Boven

Digoel op NieuwGuinea over

gebracht naar Suriname en in 
het kamp joden Savanne opge

sloten. Pas in 1946 mochten zij 
voor het eerst corresponderen 
{ajbeelding 75). In 1947 werden 

deze geïnterneerden vrijgelaten 
en gerehabiliteerd. Al met al 
geen fraaie bladzijde uit onze 
vaderlandse geschiedenis, 
maar deze geïnterneerden had

den het nog altijd vele malen 
beter dan de Indische geïnter

neerden en krijgsgevangenen in 

Japanse handen. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de reistijd 
per luchtpost nog verder terug

gebracht, namelijk tot ongeveer 
één week {apeelding 16). Veel 
sneller zou net postvervoer 
daarna niet meer worden. 
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î̂ Ĵ Â ..'̂ ^̂ 

g. Brief uan Paramanbo 1721908 ma Yokohama (Japan) 
2241908 en de Nederlandse postagent te Singopore 75
igo8 en Dia Welteureden 1051905 naar Meester Cornells 
1151908. Degeadresseerde bleek m Garoet te uerblijuen, en 
de bnefwerd doorgezonden. Aankomststempel Garoet 125
1908. Tanef: brief naar buitenland: i2'/i cent, Reisduur: 
85 dagen. 

Bonen: 14. KerstDlucht per KLMuliegtuig De Snip van Ba
tavia 5121934 naarCurafao 22121934. Reisduur: 17 
dagen. 

Rechts: 15. Gecensureerde kaart uit Interneringskamp Joden 
Sauanne, geschreuen op 1451946,gestempeld op 285

1946 (na censurering) en op 1461946 ontvangen m Ban
doeng (NederlandsIndieJ, Reisduur: 31 dagen. De bijbeho

rende portvrije antmoordkaart is met gebruikt. 

10. Aangetekende brief van Curafao 30111922 via New 
York 1112ig 2 2 en Seattle (Atnenkaanse uiestkust) 16
121922 naar Weltevreden 2111923 Tanef bnefnaar 
buitenland: 20 cent, aantekenrecht buitenland: 15 tent. 
Deze envelop heeft de route genomen dujars door de Ver
enigde Staten (van Oost naar West) en de Grote Oceaan. 
Reisduur: 51 dagen. 
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11. Aangetekende bnefvan Nickene (Suriname) 16121927 via 
Skcidon 16121927 en Neu) Amsterdam 17121927 (beide plaatsen 
liggen m BritsGuiano) Vanuit Nickene U)as het veel handiger de 
post via het buurland BntsGumna te verzenden dan vm de Suri
naamse hoo/dstad Paramaribo, Op 911928 kivam deze envelop m 
Neu) York aan, waar men de bnef met via de snelle Europese route 
stuurde maar via Seattle 1411927 en verder over de Grote Oceaan. 
Op 1821928 arnveerde de brief op de plaats van bestemming: 
Djokjakorta. Reisduur. 64 dagen. 
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16, Per luchtpost verzonden ansichtkaart van CuragaoWillemstad 
10121947 naar Bandoeng (NederiandsIndie] 18121947. Reis
duur: 8 dagen. 
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DE BONDSBIBLIOTHEEK IN BAARN: 
SCHATKAMER VOOR IEDERE FILATELIST 

Ui 

wie, zoals ikzelf een jaar geleden, voor het eerst de 
Bondsbibliotheek in Baarn binnenstapt ziet zich te

recht komen in de Schatkamer van de Filatelie. 
In het souterrain van de Openbare Bibliotheek Baarn, 
achter de jeugdbibliotheek, staan kasten vol boeken, 
tijdschriften en catalogi. Hier wordt centraal voor Ne
derland informatie verzameld en beheerd over de fila

telie - traditioneel, thematisch, fiscaal, posthisto
risch. Inmiddels zijn dat vele duizenden banden, sa

men zo'n 450 strekkende meter lang. 

Op alle terreinen van de 
filatelie zijn er in de loop 
van de jaren veel boeken 
ten geschenke gekregen 
of aangeschaft. De 
Bondsbibliotheek is een 
echte 'bewaar'-biblio-
theek. Omdat veel filate
listische literatuur niet 
via de klassieke kanalen 
(uitgeverij en boekhan
del) wordt verspreid, is 
een instelling met aan
dacht voor het behoud 
van dit type uitgaven ui
terstwaardevol. De ver
zameling boeken die in 
de jaren na de oorlog is 
opgebouwd is dan ook in 
veel opzichten unielc. 
Ruim honderd jaar gele
den, om precies te zijn op 
15 februari 1869, ver
scheen voor het eerst een 
filatelistisch tijdschrift in 
Nederland: The Continen
tal Philatelic Magazine 
(met het oog op de inter
nationale markt in de En
gelse taal!). De uitgever 
was een 15-jarige Am
sterdammer, Cornelis 
van Rinsum. Helaas be
schikt de Bondsbiblio
theek niet over deze uit
gave (zou daar nog iets 
aan te doen zijn...?). De 
oudste internationale 
tijdschriften in Baarn da
teren overigens uit 1864. 
Uit de gehele collectie 
spreekt de liefde en het 
enthousiasme van de ver
zamelaars die de resulta
ten van hun studie - zo 
divers en zo verschillend 
van aard - hebben willen 
publiceren. 

Met de bedoeling om vast 
te leggen wat zij ontdekt 
hebben én om de opge
dane kennis te delen met 
de lezers die zelf op zoek 
zijn naar informatie. En 
daarvoor biedt de Bonds
bibliotheek nu bij uitstek 
de gelegenheid. 
Wat speelt er zich zoal af 
tijdens de openingsuren? 
Een paar voorbeelden. 
Een bezoeker weet, in het 

kader van een studie naar 
het fascistische tijdperk 
in Italië, dat er in 1930 
een postzegel is versche
nen ter gelegenheid van 
het bezoek van Mussolini 
aan de stad Livorno. Een 
zegel, die slechts één dag 
geldig was! Vraag: gege-

e-mail naar Italië. Uitein
delijk blijkt de in de bibli
otheek aanwezige ency
clopedische catalogus 
van Italië de oplossing te 
geven. Het gaat om een 
lokale uitgave met toe
slag (bestemd voor de Ba-
lilla, eenjeugdorganisa-
tie die vergelijkbaar is 
met de Hitler-Ju^end in 
Duitsland). 
Een bezoeker is in het be
zit van een velletje zegels 
uit de Sherwin uitgave 
van Mauritius. Na gedu
rende twee jaar hiervan 
een studie te hebben ge
maakt, onder andere van 
de gebruikte papiersoort, 

Postzegeltentoonstellinfl ouertexriel? 
Grassen op postzege\s> 

E-mdl adres uati het Musé de la Poste, Parijs? 

vens over deze zegel. De 
Yvert- noch de Michel-ca-
talogus geeft uitsluitsel. 
De aanwezige bezoekers 
helpen meedenken over 
mogelijke bronnen van 
informatie, bijvoorbeeld 
Illustriertes Briefmarken-
Journal uit dat jaar of een 

blijft de vraag: gaat het 
hier om de uitgave uit ok
tober 185g of betreft het 
de herdruk uit 1911? De 
prachtige veilingcatalo
gus (met aÜDeeldingen in 
kleur) van D. Feldman uit 
1993 biedt met bijna hon
derd procent de zeker

heid dat het gaat om de 
laatste uitgave. Een goed 
voorbeeld van het belang 
van de verzameling vei-
lingcatalogi in de biblio
theek. 
Ook voor de meer recht-
toe-recht-aan hulp zijn er 
legio mogelijkheden. 
Wat is bijvoorbeeld het e-
mailadres van het Muse'e 
de Ifl Poste in Parijs? Was 
er niet ooit eens een post
zegeltentoonstelling over 
textiel? Zijn er ook post
zegels bekend met gras
sen als onderwerp? Wan
neer vragen van bezoe
kers zich daartoe lenen, 
worden de nieuwe moge
lijkheden van internet en
thousiast ingezet. 
Zo gedifferentieerd als 
verzamelaars bezig zijn 
met hun hobby, zo veel
zijdig zijn ook de vragen 
die de Bondsbibliotheek 
gesteld worden. Voorop 
staat de zelfwerkzaam
heid van de bezoekers, 
maar in de praktijk bete
kent het vaak dat de aan
wezigen een beetje hulp 
best op prijs stellen. Het 
uitwisselen van kennis 
geeft meer dan eens een 
extra dimensie aan het 
bezoeken van de Bonds
bibliotheek! 

M. van der Meer 

Met een Kanddrul< aan zijn opuolaster, meurouu) van der Meer, nam de heer Spoelman afscheid. 

DE HEER C. SPOELMAN NAM AFSCHEID VAN 
BONDSBIBLIOTHEEK 

In aanwezigheid van een 
delegatie van het Bonds-
bestuur en medewerkers 
van de bibliotheek, werd 
op 29 november tijdens 
een informele bijeen
komst afscheid genomen 
van de onlangs terugge
treden Bondsbibliotheca
ris, de heer C. Spoelman. 

Tijdens deze bijeenkomst 
werden vele herinnerin
gen opgehaald uit de 17 
jaar waarin de heer 
Spoelman zijn functie 
met grote daadkracht 
heeft vervuld. Uit het feit 
dat de heer Spoelman in
middels door enkele ver
enigingen is benaderd 

voor een andere functie 
blijkt dat hij zich ook in 
de komende tijd niet be
hoeft te vervelen. Met de 
heer Spoelman vertrekt 
veel kennis uit de biblio
theek, maar het Bondsbe-
stuur heeft het volste ver
trouwen dat zijn opvolg
ster, mevrouw M. van der 
Meer, deze leemte op uit
stekende wijze zal weten 
op te vullen. 

http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.nl


WIJZIGING OPENINGSTIJDEN 
BONDSBIBLIOTHEEK 

De medewerkers van de 
Bondsbibliotheek hopen 
met ruimere openingstij
den nóg meer bezoekers 
te mogen verwelkomen. 
Met ingang van april en 
voorlopig tot en met de
cember, gelden de vol
gende openingstijden: 
- elke woensdag van 10 

tot 17 uur; 
- elke eerste zaterdag 

van de maand van 10 
tot 12 uur. 

Als u tijdig contact op
neemt met de heer L. van 
Mansfeld (telefoon 035-
5417970) of met me
vrouw van der Meer (tele
foon 030-2205348) kunt 
u de bibliotheek ook be
zoeken op woensdag
avonden. 

U bent van harte welkom! 
Het adres van de Bonds
bibliotheek is Hoofd
straat I in Baarn. 

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 2 0 0 1 

Op zaterdag 21 april 
wordt in het Congrescen
trum Rotterdam Ahoy', 
Ahoy'weg 10, de jaarlijk
se Algemene Vergadering 
van de Bond gehouden. 
De vergadering begint 
om II uur en eindigt om
streeks 16 uur. Om 12.30 
uur wordt de vergadering 
onderbroken voor de 
lunch. Na afloop van de 
vergadering biedt het 
Bondsbestuur de aanwe
zigen een drankje aan, 
waarna om 18 uur het 
Bondsdiner zal plaatsvin
den. De kosten van de 
lunch (f22.50) en het 
Bondsdiner (f60.-) zijn 
voor eigen rekening van 
de deelnemers. Voor de 
partners van de deelne

mers aan de vergadering 
wordt een interessante 
bustocht georganiseerd 
door het haven- en indus
triegebied van Rotterdam 
en omgeving. De bus
tocht begint om 11 uur bij 
Ahoy' op het Zuidplein 
en wordt om ca. 12.45 
uur onderbroken voor 
een lunch in 'Het Wapen 
van Marion' in Oostvoor-
ne. De kosten van deze 
bustocht zijn f45.- per 
persoon. U kunt zich tot 
31 maart opgeven voor de 
lunch. Bondsdiner en 
bustocht door betaling 
van genoemde bedragen 
op Postbankrekening 
32.64.776 ten name van 
NBFV Bijzondere Activi
teiten te Utrecht, onder 
vermelding van Alg. 
Verg. lunch en/of diner 
en/ofbustocht. 

HERSTART REGIO 3 
NOORD-HOLLAND 

Zoals u in 'Filatelie' hebt 
kunnen lezen heeft enige 
tijd geleden in in midden 
Nederland (Regio 11) een 
tweede bijeenkomst 
plaatsgehad. 
Onlangs gebeurde in 
Noord-Holland (Regio 3) 
hetzelfde: ook daar werd 
een tweede bijeenkomst 
georganiseerd. Op deze 
laatste bijeenkomst wa
ren tweemaal zoveel ver
enigingen vertegenwoor
digd als op de eerste, een 
stimulerende ontwikke
ling. 
De houding van de aan
wezige verenigingen ten 
aanzien van het regioge-
beuren varieerde van ge
matigd positief tot zeer 
positief. De aanwezigen 
besloten dan ook om op
nieuw met Regio 3 te 
starten, waarbij de hoop 
werd uitgesproken dat 
ook de niet aanwezige 
verenigingen het belang 
van een Regio zullen 
gaan inzien. Omdat nog 
geen Regiovoorzitter kon 
worden benoemd, zal in 
de opbouwfase het voor
zitterschap door de Bond 
worden waargenomen. 
Wel werd een secretaris/ 
penningmeester be
noemd; het is de heer C. 
Klaver, Postbus 321,1800 
AH Alkmaar; telefoon 
072-5157889. 

Tiuinty jaar trouw. Thea van Scheppn̂ en 

TWINTIG JAAR BONDSBUREAU, 
TWINTIG JAAR THEA VAN SCHEPPINGEN! 

Deze maand is het twin
tig jaar geleden dat me
vrouw Thea van 
Scheppingen in dienst trad 
bij de Bond als mede
werkster op het Bonds
bureau in Utrecht. In het 
vorige nummer van Fila
telie werd een uitgebreid 
overzicht gegeven van de 

werkzaamheden, die zij 
samen met mevrouw 
Sonja van Zoeren, met 
niet aflatend enthousias
me en doorzettingsver
mogen op het Bondsbu
reau verricht. Het bestuur 
feliciteert haar van harte 
met dit jubileum. 

WIJZIGING BEKRONINGEN OP NATIONALE 
EN CATEGORIE 1-TENTOONSTELLINGEN 

In 1998 werd in Neder
land de grens voor het 
behalen van goud op na
tionale- en categorie i-
tentoonstellingen ver
hoogd van 85 punten 
naar 90 punten, overeen
komstig de reglementen 
voor FlP-tentoonstellin-
gen. Uit een onderzoek 
bij Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Liechten
stein, landen waarmee 
Nederland in multilate
raal verband samen
werkt, blijkt dat in deze 
landen de grens voor een 
bekroning met goud nog 
steeds bij 85 punten ligt. 
Het Bondsbestuur heeft 
daarom besloten om in 
het belang van de inzen
ders, ook in Nederland 
deze grens weer te leggen 
bij 85 punten. Daardoor 
worden ook de overige 
grenzen met 5 punten 
verlaagd, zodat de bekro
ning groot vermeil wordt 
toegekend bij 80 punten, 
vermeil bij 75, groot zil
ver bij 70, zilver bij 65, 

verzilverd brons bij 60, 
brons bij 55 en een diplo
ma bij 54 en minder pun
ten. Deze waarderingen 
worden, behalve in de 
landen van het multilate
raal verband, ook in veel 
andere landen in Europa 
toegepast. Tot nu gold de 
regel dat een inzender op 
een nationale- of catego
rie I-tentoonstelling de 
bekroning vermeil moest 
hebben behaald om te 
mogen deelnemen aan 
een FEPA- of FlP-ten-
toonstelling. De verla
ging van 80 naar 75 pun
ten voor de bekroning 
vermeil betekent voor de 
inzenders dat zij nu al bij 
75 punten de mogelijk
heid krijgen om aan een 
internationale tentoon
stelling deel te nemen. 
Bovendien werd op het 
FlP-Congres in Madrid 
op 15 oktober j.l. en met 
onmiddellijke ingang, 
besloten dat minstens 75 
punten moeten zijn be
haald op een nationale 

tentoonstelling om te 
mogen deelnemen aan 
een FlP-tentoonstelling. 
Deze waardering in pun
ten mag niet 'ouder' zijn 
dan tien jaar. Opgemerkt 
wordt dat in het nieuwe 

FIP reglement het woord 
'vermeil' niet meer wordt 
genoemd. Genoemde 
wijziging zal van kracht 
zijn op de nationale ten
toonstelling in Rotter
dam op 20, 21 en 22 april 

en het daar behaalde aan
tal van 75 punten (ver
meil) kan dus in aanmer
king worden gebracht bij 
aanmelding voor deelna
me aan de FEPA-tentoon-
stelling Amphilex 2002. 

PHILANED, EERSTE WERELD
TENTOONSTELLING OP INTERNET! 

Ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de 
eerste Nederlandse post
zegels wordt van april tot 
oktober 2002 de eerste 
postzegeltentoonstelling 
gehouden op het internet 
met inzendingen uit de 
hele wereld. Deze ten
toonstelling, PhilflNed, is 
een initiatief van de post
zegelvereniging Haar
lemmermeer in samen
werking met de vereni
gingen uit Aalsmeer, 
Badhoevedorp en Haar
lem, en de Nederlandse 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie (NVTF) en 
de IV Philatelica. Vorm
geving en presentatie van 
de PhilaNed-site worden 
verzorgd door Netexpo. 

PhilaNed wordt van harte 
gesteund door de Bond 
en PTT Post. Postzegel
verzamelaars uit de hele 
wereld die een beetje met 
de computer kunnen om
gaan, kunnen hun collec
ties op PhilaNed tonen. 
Behalve een tentoonstel
ling zal PhilaNed ook zeer 
informatief en leerzaam 
zijn. Naar verwachting 
zullen meer dan duizend 
verzamelingen uit de hele 
wereld op PhilaNed te 

zien zijn. In 2002 zal ook 
een aantal inzendingen 
worden geselecteerd voor 
de presentatie op een 
groot videoscherm tij
dens de FEPA-tentoon-
stellingAmphilex 2002 (30 
augustus tot 3 september 
2 0 0 2 ) . 
U kunt zich aanmelden 
voor PhilaNed op de inter
netsite u)U)u;.philaned.nl; 
de sluitingsdatum is 28 
februari 2002. Deelname 
is gratis! Vanaf nu tot 
april 2002 wordt de web
site voornamelijk ge
bruikt voor het geven van 
informatie, voor aanmel
dingen en voor het tonen 
van een aantal aanspre- | 
kende voorbeelden. Voor • 
meer informatie kunt u 
schrijven naar PhilaNed, 
Postbus 249,1430 AE 
Aalsmeer. 

http://philaned.nl


p. DAVERSCHOT (SECRETARIS BOND) 
STELT ZICH NIET HERKIESBAAR 

Bondssecretans: Paul Dacerschotr 
...niet lierkiesbaar als secretaris 
Bond... 

De secretaris van de 
Bond, de heer Paul Da
verschot, stelt zich niet 
herkiesbaar voor een vol
gende termijn van drie 
jaar en zal tijdens de Al
gemene Vergadering op 
21 april aftreden. 
Begin 1997 werd de heer 
Daverschot als kandi
daatbestuurslid opgeno
men in het Bondsbe
stuur. Hij nam op i no
vember 1997 de functie 
van secretaris over. In 
april 1998 werd de heer 
Daverschot door de Alge
mene Vergadering offi
cieel voor drie jaar be
noemd tot secretaris. 

De voornaamste reden 
voor zijn vertrek is de tijd 
die de functie vergt. Door 
toename van de werk
zaamheden in de afgelo
pen periode moet mo
menteel tenminste drie 
dagen per week aan de 
functie worden besteed. 
Daarnaast neemt hij ook 
de functies waar van 
Commissaris Pers en Pu
bliciteit en Hoofd Bonds
informatiebureau, die 
sinds meer dan een jaar 
vacant zijn. Hij vindt dat 
nu de tijd gekomen is om 
deze  overigens interes
sante vrijwilligersfunctie 
 over te dragen aan ie
mand anders. 
Paul Daverschot, die nog 
meerdere bestuursfunc
ties heeft in de filatelie en 
daarbuiten, zal de vrijko
mende tijd besteden aan 
familiezaken die meer 
aandacht vragen en aan 
zijn verschillende hob
bies, die de laatste jaren 
praktisch hebben stilge
legen. Na zijn aftreden 
zal hij zich nog enige tijd 
beschikbaar stellen om 
een aantal lopende zaken 
af te wikkelen en een op
volger in te werken. 

REGIOBESTUREN VERGADERDEN 
IN UTRECHT 

Op II november 2000 
werd een bijeenkomst ge
houden van de besturen 
van de Regio's i, 2 West, 
2 Oost, 7, 8, 9, II en het 
Landelijk Overleg Gespe
cialiseerde Verenigingen 
(LOG) met afgevaardig
den van het Bondsbe
stuur. Voor wat betreft de 
indeling van de Regio's 
werd duidelijk dat de hui
dige grenzen van de Re
gio's niet strak behoeven 
te worden aangehouden; 
verenigingen die zich 
willen aansluiten bij een 
andere Regio dan waar
toe ze nu behoren, kun
nen dat desgewenst 
doen. Door het Bondsbe
stuur werd de positie van 
de Regioraad, bestaande 
uit vertegenwoordigers 
van de Regio's, nogmaals 
duidelijk toegelicht. Het 
doel is om een communi
catie en informatieka
naal te creëren en geen 
aparte bestuurslaag. 
Daarom zijn er ook geen 
reglementen vastgesteld 
voor de Regioraad, maar 
worden alleen een aantal 
aanbevelingen gedaan. 
Het Bondsbestuur wil 
zijn beleid zoveel moge

lijk baseren op de ideeën 
uit de Regio's en de Regi
oraad kan daarbij een be
langrijke rol vervullen. In 
de bijeenkomst kon de 
positie van het LOG als 
Regio nog niet geheel 
worden bepaald. De aan
wezigen betreurden de 
tot nu toe afzijdige hou
ding van JFN ten aanzien 
van dit Regiooverleg. 
Door het Bondsbestuur 
werd de proef met de ver

koop van Nederlandse 
postwaarden door vereni
gingen uitgebreid toege
licht. Over de nog te hou
den evaluatie van deze 
proef in december 2000 
zullen later mededelin
gen volgen. De volgende 
bijeenkomst met de Re
gio's wordt gehouden op 
5 mei op het Bondsbu
reau in Utrecht. Een na
beschouwing van de Al
gemene Ledenvergade
ring op 21 april in Rotter
dam zal dan een belang
rijk agendapunt zijn. 

COMPUTERGEBRUIKER? INTERNETFAN? 
KIJK DAN OOK EENS OP DE BONDSSITE! 
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De Bond heeft een informatieve Internettsite: www.nhjv nl. 

V e i l i n g h u i s in het midden van het land 
zoekt 

Medewerker M/V 

voor o.a. beschrijven van zegels, 
invoeren catalogus in computer. 

Brieven onder nummer Fil. 0201 
Brouwer Media, Pb 345, 3740 AH Baarn 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILII1T 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelpartij

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 vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.vr.11.0017,00 (ffT^m 

Molecatenlaan 16 b zat. 11.0016.00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 Email VWLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzhvanvliet.nl 

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAIVIELMARKT 

1718 maart 2001 
VAN 9.3017,00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

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

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ 6,-; PAS 65+ ƒ 5,-
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

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

E L I S R A 
portfris full tab 

J a a r g a n g e n c o m p l e e t m e t b l o k k e n z o n d e r l u c h t p o s t 

S T U N T V E R K O O P 
Nederland en Overzee 
bijna alles vanaf 
33v3% cataloguswaarde 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

- f 
- f 
- t 
- 1 

5 0 . — 
12,50 
17,50 

3 , — 
- ƒ 1 2 5 , — 
- ƒ 5,50 
- ƒ 
- ƒ 
~ ƒ 

: { 
_ ƒ 
- ƒ 
- ƒ 

9 , — 
7 0 , — 
2 4 , — 
27,50 
4 0 , — 
3 5 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
1 0 , — 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

- ƒ 1 0 , -
- ƒ 22,50 
- ƒ 30 — 
- ƒ 37,50 
- ƒ 32 ,50 
- ƒ 4 0 , — 
- ƒ 1 0 , — 
- ƒ 1 0 , -
- ƒ 1 5 , -
- ƒ 2 0 , — 
- ƒ 2 5 , — 
- ƒ 1 5 , — 
- ƒ 2 5 , — 
- ƒ 2 5 , — 
- ƒ 4 0 , — 

LP 1953/56 - ƒ 1 9 0 , — 
LP 1960/61 - ƒ 4 5 , — 
LP 1963 - ƒ 1 2 , — 
LP 1968 - ƒ 4 , -

Prijzen vrijblijvend. 
Oudere en losse series 
prijs op aanvrage On
bekende adressen bij 
vooruitbetaling ook 
F.D C prijs op aanvrage. 
1950/94 ƒ1400,- zonder 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

- ƒ 7 5 , -
- ƒ 6 0 , — 
- ƒ 8 0 , — 
- ƒ 9 0 , — 
- ƒ 8 6 , — 
- ƒ 9 0 , — 
- ƒ 1 3 0 , — 
- ƒ 1 2 0 , — 
- ƒ 7 5 , -
- ƒ 9 0 , — 
- ƒ 8 5 , — 
- ƒ 7 0 , — 
- ƒ 7 5 , — 
- ƒ 1 1 5 , — 
- ƒ 105,— 

Indonesië zonder prijsverhoging 
Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.P.H. 
Folkingestr. 35, 9711 JT Groningen, Tel. 050-3131577, Giro 837103. 

file:///ederCandse
http://www.nhjv
mailto:VWLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl


EIND VAN HET MILLENNIUM OOK 
HET EIND VAN HET LOKETVEL? 

Hangboekjes en miniblokjes nemen het roerover 
D O O R R . C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

Ue traditionele wijze van postzegelverkoop - m 

loketvellen van 100 of 200, waaruit verzamelaars naar 

keuze één exemplaar, een hoekblokje of méér konden 

kopen - is in Nederland geruisloos verdwenen. PTT Post 

verkoopt nu bijna uitsluitend zegels in grote 

hoeveelheden. Is het Nederlandse loketvel definitief 

verdwenen? 

Ook Engeland (s overstag dit jaar verschenen er vellen van loo 'Peel e? Stick'-zegels, gedrukt 
bij Walsall, die in de vorm van een boekje worden verkocht (foto- Walsall) 

Aan de hand van het Neder
landse uitgifteprogramma voor 
het jaar 2000 konden we al 
vaststellen dat de meeste ze
gels in blokvorm zouden ver
schijnen. Met betrekking tot het 
jaar 2001 werd deze tendens 
van 'grotere verkoopeenheden' 
zelfs nog duidelijker. 
Bijna tien jaar geleden kondig
den de postadmmistraties aan 
dat de losse verkoop van zegels 
vanuit hun marketing-fllosolie 
gezien niet meer lonend was. 
De georganiseerde filatelie 
kwam niet verder dan wat pro
testen, of wist een mager com-
promisje uit het vuur te slepen. 
De blokken van tien deden hun 
intrede in Nederland en Duits
land en het ene land na het an
dere volgde. Onze zuiderburen 
begonnen net voor de afgelo
pen jaarwisseling met de uitgif
te van blokken van tien met ze
gels van koning Albert. 
Het het hiervoor gemelde 'com-
promisje' bestaat er in feite uit 
dat jaarlijks een beperkt aantal 
zegels in - kostentechnisch ge
zien verlieslijdende - miniblok
jes van twee of zes zegels wordt 
uitgegeven, aantallen die door 
de verzamelaar te behappen 
zijn. Daarnaast kan de Collect 
Club in Groningen kleine hoe
veelheden zegels leveren: die 
zijn in 'mapjes' verpakt en wor
den verstrekt tegen een geringe 
meerprijs (een gulden per map
je). Eigenlijk zijn dit allemaal 'fi-
latelistische' wanproducten die 

- hoewel ze strikt genomen ten 
koste gaan van de verzamelaars 
- toch slechts met het oog op 
deze verzamelaars worden uit
gegeven. 

Voor de 'echte' klanten van de 
Post - particulier danwei zakelijk 
- zijn nieuwe verkoopvormen 
geïntroduceerd. Zelfs bijzonde
re uitgiften zoals de Ouderen-
zegels (nu weer Zomerzegels 
geheten). Kinderzegels en kor
tingzegels zijn al in hangboek-
jesvorm (in PTT Post-jargon: 
schapverpakkingen) verscnenen. 
Slechts enkele zegels, zoals de 
aanvullingwaarden voor overge
bleven kortingzegels, worden 
nog in vellen van honderd gele
verd. 
Al in 1999 was het aantal emis
sies met zegels die in loketvel
len werden gedrukt behoorlijk 
afgenomen. Het waren er dat 

jaar maar zes: behalve de Ou
deren- en Kinderzegels waren 
dat verder de emissies '200 jaar 
Postbedrijf, 'Vogels', 'Neder
land Waterland' en 'Honderd 
jaar VNO-NCW'. Bij de eerste 
drie genoemde emissies ging 
het niet alleen om vellen maar 
ook om (mini)blokjes. 
In 2000 verminderde het aantal 
emissies in loketvellen werkelijk 
drastisch. Er bleven er maar 
twee over: de aanvullingszegel 
van 25cent en de Ouderenze-
gels. De Kinderzegels van dat 
jaar kwamen uit in blokvorm -
zowel losse blokken als blokjes 
in hangboekjes) en ook nog 
eens in de vorm van een zoge
noemde mailer. Met maller oe-
doelt Postkantoren bv een 
hangboekje waarvan de kaft 
meteen ook de drager is van de 
zelfklevende zegels in dat boek
je. Tot dan toe bevatten die 
mailers vijftig zegels, maar voor 
de Ouderen- en de Kinderze-

Wordt dit Nederlands laatste loketvelzegeP 

gels werd gekozen voor mailers 
met dertig zegels (met toeslag) 
en - voor de kortingzegels - voor 
een mailer van zestig zegels. 
Niets let Postkantoren bv nu 
nog om ook de 'laatste der Mo

hikanen' (lees: de aanvullings
zegels) ook in blokvorm (van 
10) of in mailers uit te geven. 
Zover is het echter kennelijk 
nog niet, want in januari j l . ver
scheen de kortingzegel van 20 
cent 'gewoon' in een loketvel. 

Ook al vormt de aanvullingsze
gel van 2001 dus een laatste 
bastion voor de loketvellen, we 
mogen toch aannemen postze
gels in het vervolg uitsluitend in 
de volgende verschijningsvor
men aan de loketten zullen ko
men: 

in blokken: 
(mini)blokken van 1 tot 6 ze
gels; 
blokken van l o tot 20 zegels. 

in postzegelboekjes: 
hangboekjes van 5 of 10 zegels 
(model-Walsall); 
hangboekjes van no (inciden
teel 20 of 25) zegels (model-
Casparie); 
hangboekjes van 30, 50 of 60 
zegels (zogenaamde mailers, 
model jESSP); 

in (bedrijß) rollen: 
doosjes met daarin een rol van 
50 of TOO zegels; 
rollen van n.ooo of meer zegels. 

En de ciiferzegels in hettype-
Crouwel en de Beatrix-zegels? 
Hebben we bij die frankeerze-
gels met een uitstervend ras te 
maken? Op 1 januari van dit 
jaar werd niet alleen een aantal 
Beatrix-zegels uit de roulatie ge
haald, maar ook de rouwbrief
zegel van Socent in loketvellen 
van 80! 
Het jaarlijkse overzicht van de 
in het afgelopen jaar uitgegeven 
postzegels met zijn 'vaste' ko
lommen is gezien de nu ontsta
ne situatie niet meer zinvol. Dat 
zult u dus vanaf nu moeten 
missen. Wel mag u verwachten 
dat als daar aanleiding toe is er 
in Filatelie extra aandacht zal 
zijn voor nieuwe ontwikkelin
gen en tendensen. In dit artikel 
wordt een overzicht gegeven 
van wat er tot nu toe aan in Ne
derland gedrukte hangboekjes 
is verschenen. In de op de vol
gende pagina afgedrukte tabel 
wordt omwille van de plaats
ruimte veel met codes gewerkt. 
Die codes worden op de pagina 
ernaast verklaard. 



OVERZICHT NEDERLANDSE HANGBOEKJES 

Nr. 
OOI 
002 
003 a 
003 b 
004a 
004b 
004c 
005a 
005b 
005c 
006a 
006b 
006c 
007a 
007b 
007c 
0O7d 
008a 
008b 
009a 
009b 
009c 
009d 
OIO 
OII 
012a 
012b 
013a 
013b 
014a 
014b 
014c 
015 
oi6a 

oi6b 

017a 

017b 
oi8a 
oi8b 
oi8c 

019a 
019b 
019c 
020a 
020b 
020c 
020d 
020e 
020f 
020g 
02ia 

02lb 

021c 

022 
023a 
023b 
023c 
023d 
024 
025 
026 
027 

028 
029 

030a 

030b 

031a 

031b 

032 

Omschrijving 
I blokje December 1998 
2 blokjes December 1998 
10 voor uw brieven 

10 voor je post 
van Sesamstraat 

10 om te verrassen 

10 voor een verjaardag 

10 voor een kaart 

10 vakantiegroeten 

10 van 80 

10 voor de baby 
10 voor het huwelijk 
10 van FC Knudde 

10 X creatief met zegels 
10 X creatief met zegels 
10 voor je beste vrienden 

6 maal Ouderenzegels 
Tien uit de kunst (blauw) 

Tien uit de kunst (geel) 

Vijfvan Rembrandt 

50 voor de baby 

50 voor het huwelijk 

met rozet 
met rozet 
met rozet 
met rasters teeg 
met rastersteeg 
10 voor uw brieven zonder 
zwart bij ' logo' 
idem, met zwart bij 'logo' 

5 priority binnen Europa 
5 priority buiten Europa 
(met ' tab ') 
(met ' tab ') 
(geen ' tab' , i 101 p v i 00) 
10 hoogtepunten 20e eeuw 
6x Kinderpostzegels 1999 
I blokje December 199g 
10 X gefeliciteerd 

10 uit het Rijksmuseum 
5 Priority binnen Europa 
Nachtwacht 100 

5 Priority binnen Europa 
Nachtwacht i io (wit karton) 
5 Priority binnen Europa 
Nachtwacht i io (grijs karton) 
10 van Sail 2000 (wit karton) 

10 van Sail 2000 (grijs karton) 

10 van Sjors & Sjimmie 

Codes 
H i , R i , P 2 
H i , R i , P 2 
H2, Ro, Pi 
H3, Ri, Pi 
H2, Ro, P I 
H 3 , R i , P 2 
H3, Ro, P2 
H2, Ri, P 
H2+, Rl, P2 
H3,Ro, P2 
H2, Ri, Pi 
H 3 , R i , P 2 
H3, Ro, P2 
H2 ,Ri , Pi 
H 3 , R i , P i 
H3, Ri, P2 
H3, Ro, P2 
H2, Ro, P I 
H 3 , R i , P 2 
Hz, Ri, P I 
H3, Ri, P I 
H 3 , R i , P 2 
H3, Ro, P2 
Hz, Ri, P I 
Hz, Ro, P I 
H2, Ri, P I 
H3, Ro, P2 
H2, Ri, P I 
H3, Ro, P2 
Hz, Ri, P I 
H3, Rl, P2 
H3, Ro, P2 
H2, Ro, P I 
H3, Ri, P I 

H3,Ri , P2 

H3 ,R i ,P2 

H3, Ro, P2 
H3, Ri, P I 
H3, Rl, P2 
H3, Ro, P2 

H4, Ri, P I 
H4, Rl, P2 
H4, Ro, P2 
H4, Ri, P I 
H4, Ri, P2 
H4, Ro, P2 
H4, Ro, P I 

Inhoud 
-
-
L/RA4222, L/RB 4222 
L/RA4222, L/RB 4222 
L/R 4434 
L/R3323,L/R4434 
L/R 4434 
L/RA i i i i , L/RB i i i i 
L / R A i i i i , L/RB IUI 
L/RA u u , L/RB IUI 
L/RA u m , L/RB HUI 
L/RA i i i i i , L/RB i i i i i 
L/RA i i i i i , L/RB i i i u 
L/RA u i i i , L/RB m i i 
L/RA HUI , L/RB i i u i 
L/RA i i i i i , L/RB i i i i i 
L/RA i i i i i , L/RB HUI 
L/R 3433 
L/R I 2 n , L/R3433 
L/R2222, L/R2322 
L/R 2322 
L/R 2322 
L/R 2322 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/R u u , L/R 2212 
L/R 2212, L/R 3312 
VZ,AK 
VZ, AK 
L/R IUI 
L/R u u 
L/R u u 
-
L/R u u , L/R 1121 
L /R i i3 i ,L /R i24 i 
L /R i i i i , L/R1121 
L/R 1131, L/R 1241 
L/R2352 
L/Ri i i i , L/R1121 
L /R i i3 i ,L /R l24 i 
L/R2352 
L/R 2352 
L/M/R u u 
L / M / R m i 
L/M/Rii i i , L/M/R2222 
L/M/R 2322, L/M/R 2422 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RE u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 

H4, Ro, P1+2L/R A IUI, L/R B i i i i 
H4, Ro, P1+2L/R A IUI, L/RB i i i i 
H4, Ro, P2 

H 3 , R i , P 2 
H 3 , R i , P 2 

H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 
H3, Ro, P2 
H3, Ro, Pi 
H3, Ro, P2 
H3, Ro, P2 
H3, Ro, P2 
H3, Ro, P2 
H5, Ro, P2 
H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 
H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 

H3 ,Ro ,P2 

L/RA u u , L/RB u u 

L/R u u , L/R 1211 
L /Ri i i i , L/R1211 
L/R 2322, L/R 2423 
L/R 2523 
L/R u u , L/R 1211 
L/R 2322, L/R 2423 
L/R2523, L/R3634 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/RA u u , L/RB u u 
L/R u u 
-
-
L/R u u , L/R 1211, 
L/R 1322, L/R2322, 
L/R 2422 
L/R n u 

L /M/Ri i i i ,L /M/Ri2 i i 
L/M/R 2211 
L/M/R u u , L/M/R 1112 

L /M/Ri i i i ,L /M/Ri i i2 
L/M/R3323 
L/R u u , L/R 1212 
L/R 1222, L/R 2222 
L/R u u , L/R 1212 
L/R 1222, L/R 2222 
L /Ri i i i , L/R1211 
L/R 1311, L/R 1321 
L/R2321, L/R 2432 

033a 

033b 

034 

6x Kinderpostzegels 2000 
(wit karton) 
èx Kinderpostzegels 2000 
(grijs karton) 
20X December 2000 

Opmerkinacn 

H3, Ro, P2 

H3, Ro, P2 
H3,Ro,P2 

-
-
-

- Medio 2000 leek het erop dat bij het EK Voetbal weer de FC Knudde boek
jes van stal gehaald zouden worden. maar er waren 
'dummy'-exemplaren In januari 2001 verschenen 
- B I J ' 5 

slechts nieuw gedrukte 
ie in het echt 

0 voor het huwelijk' valt het paarse volvlak uiteen in losse 'rozetten' of 
in doorlopende 'rasterstegen' 
- BIJ '10 voor uw brieven' valt rond het PTT-logo een zwart raster waar te ne
men of met 
- De Priority 'buiten Europa' vertoon onder de 'zegel' aan de voorzijde een 
'zilveren tab' of met, ook werd voor het eerst 'stiekem' een tariefswijziging 
in de tekst geïntroduceerd 
- Medio 2000 werd een kartonsoort gebruikt die onder de ultraviolette lamp 
duidelijk wit oplicht, ook door de coatmg aan de bedrukte zijde heen De tot 
dan - ;n daarna ook weer - gebruikte 

'Mailers' mrt zdjkltvmdt ztgeli 

Nr 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 

Omschrijving 
50 voor uw brieven 
50 voor uw kaart 
50 voor de baby 
50 voor het huwelijk 
50 voor uw rouwbrieven 
30X Kinderpostzegels 2000 
60X December 2000 

KomnflinBeotnx 

Nr 
6oia 
6oib 
601C 
6oid 
6oie 
6oif 
602a 
602b 
602C 
6o2d 
603a 
603 b 
603 c 
604a 
604b 
604c 
6o4d 
604e 

Omschrijving 
25 X 80 cent 

idem, met ril 6 5mm höh* 

idem, met ril i 5mm höh* 

50 X 80c 

25 X I 60G 

50x1 60G 

idem, met ril 6 5mm hoh* 

' geribbeldoppervlakvan het karton 
^ glad, effen oppervlak 

PostwaardestüVkm 

Nr 

701a 
701b 

702 

8oia 
8oib 
802c 
8o2d 

803 

901a 
901b 

902a 
902b 

903a 
903b 

904a 
904b 

905 

Omschrijving 
10 briefkaarten 8oc 

5 briefkaarten 80c 

kartonsoort is met 'grijs' aangeduid 

Codes 
U I , R 2 , P 2 
U I , R 2 , P 2 
U I , R Z , P 2 
U I , R 2 , P 2 
U I , R 2 , PZ 
U I , R 2 , P 2 
U I , R 2 , P 2 

Codes 
H2, Rl, P I ' 
H2, Ri, Pi^ 
H2-1-, Rl, P2 
H2+, Rl, P2 
H2-1-, Rl, P2 
H2+, Rl, P2 
H2, Ri, P I ' 
H2, Ri, Pi^ 
H3, Ro, P2 
H3, Ro, Pi 
H 2 , R i , P i ' 
H2, Ri, P I ' 
H3, Ro, P I 
H2, Ri, P I ' 
H2, Ri , P I ' 
H24-, Ri, P I ' 
H2+, Ri, P I ' 
H3, Ro, PI 

Inhoud 
-
-
-
- (nog niet verschenen) 
-
-
-

Inhoud 
L/M/R II 
L/M/R 11 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/R II 
L/M/Ru 
L/M/R II 

* hoh = hart op hart 

Codes 

H4, Rl, P2 
H4, Ro, P2 

H4, Ro, P2 
10 adreswijzigingskaarten 80c 

5 adreswijzigingskaarten 80c 

5 Prioritybladen Boeing 130c 
plakstrip 6 7cm 
plakstrip 10 5cm 

5 prioritybladen van Gogh 13 
plakstrip 6 7cm 
plakstrip 10 5cm 

H4, Rl, P2 
H4, Ro, P2 
H4, Rl, P I 
H4, Ro, P I 

H4, Ro, P2 

Ho, Rl, P2S 
Ho, Ri, P2S 

3C 
Ho,Ri ,P2s 
Ho, Rl, P2S 

5 prioritybladen Zaanse Schans 130c 
plakstrip 6 7cm 
plakstrip 10 5cm 

Ho, Rl, P2S 
Ho, Ri, P2S 

5 prioritybladen Oosterschelde 130c 
plakstrip 6 7cm 
plakstrip 10 5cm 

Ho, Rl, P2S 
Ho, Ri, P2S 

Inhoud 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

5 prioritybladen Zaanse Schans 130c (meuw model) 
H3, Ro, S -
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hoogtepunten 
uit de 20' 
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Een bescheiden selectie uit het inmiddels behoorlijk omvangrijk geworden assortiment aan Nederlandse hun^Lu 

Verklaring Codes (zie de abel hiernaast) 

Hoofdmodellen 
Bij de Casparie-hangboekjes onderscheiden we zes hoofdmodellen; de variatie zit 
voor in het PTT Post-beeldmerk, de manier waarop de zegelinhoud aan de ver
pakking is vastgemaakt en de kleur van de gebruikte volvlakken: 
Ho In iggS was nog het oude logo 'PTT Post met vierkant' in gebruik; op de 

achterkant wordt vermeld dat gerecycled karton is gebruikt (relict van de 
'hangzakjes', latere modellen verschaffen die informatie niet meer). De 
barcode is in een combinatie van magenta en cyaanblauw gedrukt. Model 
Ho treffen we slechts aan bij de Prionty-luchtpostbladen. 

Hl Hier zien we nog wel het oude logo 'PTT Post met vierkantje'. Voor het 
eerst verschijnt het 'vraagteken/telefoon'-logo in beeld; het zal ook latere 
modellen blijven sieren. De barcode is vanaf dit model in zwart uitgevoerd. 
Het oppervlak van het karton is effen. Hi komt slechts voor bij de korting
zegels van 1998. 

Hz Vanaf 15 januari 1999 mag PTT Post zich met het predicaat 'koninklijk' on
derscheiden; dat resulteert in een nieuw logo: 'PTT Post met kroontje'. De 
hoofdkleur - de kleur van de volvlakken aan de achterzijde (niet de rode 
kleur) - is altijd éénkleurig, egaal van druk en bestaat meestal uit een apar
te, vijfde drukkleur (dus naast de basiskleuren magenta, geel, cyaan en 
zwart). Hoewel het volvlak ongerasterd is kunnen we op sommige plaat
sen toch nog een raster te zien. Het oppervlak van het karton is in het alge
meen horizontaal 'geribd'. Tot en met dit model werd de kaft gevouwen 
zonder dat er een 'ril' (moet) aangebracht werd. Lange tijd na de invoering 
van de modellen H3 en H4 duiken er nog hangboekjes op die qua druk 
nog geheel bij hoofdmodel H2 behoren: die noemen weH2+. Het gaat om 
H2, maar met een vermoedelijk naderhand aangebrachte ril die tot nog toe 
in in twee versies is gemeld, namelijk een heel grove en een extra fijne. 

H3 en Nieuw logo 'PTT Post met kroontje'. De hoofdkleur aan de achterzijde is 
H4 niet meer een aparte, vijfde drukkleur maar een kleur, opgebouwd uit 

twee- of drie basiskleuren; ten minste één kleur is dan ook gerasterd. Inci
denteel wordt bovendien ook nog wel een 'echte', vijfde drukkleur ge
bruikt. Het oppervlak van het karton is meestal effen. De kaft heeft een fijn 
gerilde vouw. Afhankelijk van hoe de postwaarden zijn bevestigd onder
scheiden we: 
H3: de inhoud zit vastgeplakt; 
H4: de inhoud zit in een cellofaanzakje dat is vastgeplakt. Aan de voorzijde 
is soms ter hoogte van de bovenkant van de inhoud bij schuinvallend licht 
de moet van een horizontale rillijn te zien (4mm h.o.h.); 

H5 Zoals H3, met vier basiskleuren en een vijfde kleur die - vergelijk model H2 
- aan de achterzijde ongerasterd is en aan de voorzijde een raster vertoont. 
Komt alleen voor bij de kortingzegels van 1999. 

Van Joh. Enschedé Security Stamp Printing komt het model 'mailer': 
Ui Nieuw logo 'PTT Post met kroontje'. De kaft vormt één geheel met de zelf

klevende postzegels. Het boekje is uitklapbaar. 

Rasterhoeken 
Bij de kaftbedrukking van de Caspari-boekjes vinden we tot dusver twee verschil
lende standen van het raster: 

Ro 
zwart 15 
geel 0/90 
cyaanblauw 75 
magenta 45 

Ri 
zwart 10 
geel 85 
cyaanblauw 70 
magenta 40 

De rastermaten (aantal lijnen per cenümeter) zijn R60 voor magenta, cyaanblauw 
en zwart, maar R70 voor geel. Incidenteel is een vijfde kleur gebruikt, waarvoor 
meestal een rasterhoek van 45 graden en rastermaat R60 werd toegepast. 
Bij de kaften van de door Joh. Enschedé Security Stamp Printing vervaardigde 
boekjes (model Ui) is de stand van het offsetraster nog anders: 

R2 
zwart 45 
geel 30 
cyaanblauw 15 
magenta 75 
De rastermaat is bij de kaften R80. 

Plakking kaften 
De kaften van de hangboekjes kunnen op een aantal manieren dichtgeplakt zijn: 
Pip op één punt, in het midden 

op één lange plakstrip, in het midden 
lengte 2.4 cm, bijna alle boekjes Pis2,4 
lengte 4.8 cm, bijvoorbeeld '50 voor een huwelijk' P1S4.8 
lengte 6.4 cm, bijvoorbeeld '50 van 80c Beatrix' P1S6.4 

op twee punten, links en rechts 
op twee plakstrippen verticaal links en rechts (alleen 'priority'-bladen) 

aan beide kanten 6.7cm (ca. 4 mm) P2S6.7 
links 6.7 cm, rechts 1.4 cm 
links 6.7 cm, rechts 4.5 cm 
aan beide kanten ca. 10.5cm P2S10.5 
aan beide kanten ca. 10.5cm, lopend over de ondervouw P2S2X5 

op één punt, links 
op één punt, rechts 

Pis 

P2p 
P2S 

PL 
PR 

Bij de hangboekjes '50 voor het huwelijk' kom P1S48 voor met de plakstrip afge
plakt door een tape terwijl het boekje zelf is dichtgeplakt met P2p. 
Bij de nieuwe opmaakvan de 'Priority'-bladen (november 2000) zijn geen plak
strippen meer toegepast, maar ronde doorzichtige 'stickers' aan de buitenkant 
van de kaft (zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant): 
S zowel links als rechts (alleen 'priority'-bladen) 



SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLISTAIEP, ASSENDELFT 

1 1 . STEMPELVERVALSINGEN [AFLEVERING 4 : 
HET AANBRENGEN VAN ONJUISTE STEMPELS] 

Gelukkig weten verval
sers niet altijd wanneer 
een bepaald stempel ge
bruikt diende te worden. 
De vervalser plaatste bij
voorbeeld op een zegel of 
een brief een stempel dat 
of in het geheel niet ge
bruikt kon worden óf dat 
op dat moment nog niet 
eens bestond. 
Verzamelaars behoren 
kennis te hebben van de 
gebruiksdata van een be
paald stempel of van be
paalde stempeltypen. Die 
kennis is noodzakelijk, 
want zonder die weten
schap zal de collectie van 
een verzamelaar al gauw 
postzegels bevatten die 
niet de juiste afstempe
ling hebben. 
We kennen het geval van 
een verzamelaar die ver
zamelingen met onge
bruikte postzegels op

kocht, collecties waarvan 
de zegels plakkers en 
soms slechte gom had
den. Hij leegde die verza
melingen en gooide de 
zegels in het bad. De 
gom en de plakkers wer
den eraf geweekt en na
dat de zegels waren ge
droogd, ging hij vervol
gens naar een klein post
kantoor bij hem in de 
buurt waar hij de zegels 
liet afstempelen. De lo
ketbeambte was een be
kende en wilde wel mee
werken. Op deze zegels, 
soms waren ze van vóór 
igoo, werden dan mooie 
hoekstempels geplaatst 
van een type stempel dat 
nog niet bestond in de 
tijd waarin de zegels ge
bruikt werden. Zo komt 
het stempeltype Numero-
fa voor op zegels uit de 
periode 1910-1950, een 

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. 

tijdperk waarin dit stem
pel nog niet in gebruik 
was genomen. Ook komt 
het stempeltype Braun
gart voor op zegels uit 
de periode vanaf igio tot 
plusminus 1970. 
De bewuste verzamelaar 
deed dit niet alleen met 
Nederlandse zegels, 
maar ook met Franse ze
gels en postzegels van 
andere landen. Zo komen 
er Franse postzegels voor 
met verschillende data 
van het stempel 82 - ̂  An-
tonin-Nobie-Va! - Tarn-et-
Gar.. Voorbeelden van ge
bruikte data zijn 7H30 
26-8 iggo, 17H 22-4 iggi 
en 17H 13-5 igg2 - de ze
gels waren op de ge
noemde data overigens al 
lang buiten gebruik ge
steld (afbeelding 56). Be
halve veel gewone post
zegels liet de bewuste 
verzamelaar/vervalser 
ook zegels met toeslag en 
bijzondere zegels (zoals 
bijvoorbeeld de Orphelins, 
die slechts kort frankeer-
geldig waren) afstempe
len. De genoemde stem-
peldata corresponderen 
duidelijk met de momen
ten dat de vervalser in 
Frankrijk in zijn vakan-

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. 

tiehuisje zat. Uit onder
zoek bleek zelfs dat hij de 
zegels zelf mocht afstem
pelen, omdat men op het 
postkantoor geen tijd 
had om de aangeboden, 
grote hoeveelheid zegels 
te verwerken. 

Een ander bekend voor
beeld zijn stempels op 
niet meer postaal inge-
bruik zijnde zegels (zie 
ook hiervoor). Op een be
paald moment besloot de 
Nederlandse PTT dat mo
derne postzegels, uitge
geven vóór een bepaalde 
datum, niet meer hun 
postale geldigheid beza
ten (einde geldigheid 31 
december ig85) en dus 
niet meer gebruikt moch
ten worden. 
Heel veel zegels zijn later 
alsnog postaal gebruikt 
of voorzien van afstem
pelingen, waarbij dan 
meestal net op een hoek 

van het zegel werd afge
stempeld. Voorbeelden 
van ontwaardingen met 
stempels van het type 
Numerofa vindt u op de 
afbeeldingen 57, 58, 5g en 
60. De afbeeldingen 61, 62, 
6}, 64, 65 en 66 hebben 
betrekking op afstempe
lingen van het type 
Braungart. 

Helaas was de verzame
laar van het Duitse Iposta 
blok (uitgifte 1930) min
der gelukkig. Van een 
ruilpartner kocht hij dit 
gestempelde blok, dat in 
zijn verzameling nog 
ontbrak. Pas vele jaren la
ter merkte hij dat het 
stempel getuige de aan
wezigheid van het Post
leitzahl (postcodenum-
mer) voor München een 
modern stempel uit ig5i 
was (afbeeldingen 67 en 
68)... 

Hierbouen: ajbeeümg 56 - Een com
positie van later naflcstcmpelde, onge
bruikte Franse zegels. De zegels zijn 
zodanig gerangschikt dat een 'recon
structie' uan het stempel linksonder tot 
stand kwam. 

Rechts: ajbeelding 58 - Numerofa-
stempel op tiuee samenhangende zegels 

in hrttype-Lebcau ('uliegende duif, 
NVPH-nummer 57gb) 
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Afbeelding 59  Numerojastempcl 
op de zegel van j'ji cent uit de 
reeks Beurijdmgszegels (NVPH

nummer432) 

Afbeelding 60  Numerofastempel 
op de zegel uan 2+3 cent uit de 
reeks 'Kankerbestrijding' (NVPH

nummer 661), de Stempeldatum 
IS 15 X 71 (paarse stempelinkt), 
terwijl het einde uan degeldigheid 
uan deze zegel is bepaald op 31 de

cemberig56 
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Afbeelding 61  Een zogenoemd 
Braungartstcmpel op de Kinder

zegel uan i2'/2+5'/2 cent Kinder

zegel uit 1932 metroltanding, 
(NVPHnummerRg/) [Delft] 

Afbeelding 62  Zogenoemd Braungartstempel op een zegel van y'ji cent 
typeLebeau ('Vliegende duif, NVPHnummer 381), de Stempeldatum 
IS VII 81 [Vroom en Drejesman 1, cmdegeldigheid 30juni 1948' 

Afbeelding 63  Zogenoemd 
Braungartstempel op een Wmter

hulpzegel uan i'lz+^'ji cent 
(NVPH nr423), Stempeldatum 
28 VIII 8g, einde uan degeldigheid 
31 december 1944! 

Afbeelding 64  Een compositie uan een aantal zegels met een (uerualst) 
Braungartstempel, deze reconstructie op diuerse zegels leuert het beeld op 
uan het rechtsonder q^cbeeldc stempel, de datum is 15 IV 85' 

Afbeelding 65  Een nagemaakt 
Braungartstempel op een Zomer

zegel uan 10 cent uit 1948 
(NVPHnummer 502), uit het da 
tumblok uan het stempel is het 
jaartal uieggeretoucheerd, zodat 
men alles kon a/stempelcn zonder 
op hetjaartal te behoeuen letten' 

Afbeelding 66  detailfoto uan de 
'ajstempelmg' uan ajbeelding 
65 het stempel is op een deel uan 
een plakkerrest terechtgekomen 
dat nog aanmezig ujas op de post

zegel' 
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Links ajbeelding 67  Een 
IPOSTAblok uan het Duitse 
Rijk uit ig (Michel blok num

mer 1) met een uerualstc na

stempeling 'München 1951' 

Rechts  afbeelding 68  Een 
detailopname van het stempel 

op het IPOSTAblok uan 
ajbeelding 67 



Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2000 
(verschijnt begin maart) 
moeten uiterlijk op i maart 
2001 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip

per 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange

boden materiaal. Wij advise

ren u daarom met klem om 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats verwijderde 
evenementen eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 16 en 17 februari: 
Wieringerwerf. Propaganda
tentoonstelling ter gelegen
heid van het 35jarig bestaan 
van postzegelvereniging De 
SnufFelaar. Ons Centrum, 
Wieringerwerf Openingstij
den: op 16/2 van 14 tot 18 uur 
en op 17/2 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.M. Smit, 
Koogerweg ig, 1777 AV Hip
polytushoef telefoon 0227
592138. 
• 4 maart: 
Nijmegen. PostzegelTotaal, 
clubtentoonstellmg annex 
postzegelbeurs, georgani
seerd door de filatehstenver
emgingNoviopost. De Klok
ketoren, Burg. Slotemaker de 
Bruineweg 272,1017. Tele
foon 0243221596. 
• 17 en 18 maart: 
Heemstede, go jaar O.H.u.Z., 
propagandatentoonstelling 
van de Haarlemse Filatelische 
Vereniging 'Op Hoop van Ze
gels'. Sportcentrum Groe
nendaal, Sportparklaan 16. 
Ca. 100 kaders; postzegel
beurs; handelarenstands. 
Openingstijden: op 17/3 van 
II tot 17 uur en op 18/3 van 10 
tot 16 uur. Inlichtingen: J.M. 
van Putten, Zomervaart 
i66zw, 2033 DD Haarlem, te
lefoon 0235350178. 
• 24 en 25 maart: 
Beek. AstaPhü, propaganda

_ tentoonstelling ter gelegen
=> heid van het zeventigjarig be
^ staan van postzegelvereni
_ ging'DePhilatehst ' . Asta 
■̂  Cultuurcentrum, Markt 6. 
=, Ca. 100 kaders; ruilgelegen
"= heid; handelarenstands; spe
Lo ciaal stempel. Openingstij
" den: op 24/3 van II tot 20 uur 
^ e n o p 2 5 / 3 van 10 to t i7Uur. 
^ onbekend. Inlichtingen: H. 
2 Webers, Mergelakker 51, 
— 6181 JE Elsloo, telefoon 046
a 4372897. 

I I A ' april31 oktober: 
I V u Cyberspace. Filatelistische 
' ' ' ' propagandatentoonstelling 

op Internet, georganiseerd 
door de Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer, 's Werelds 
eerste postzegeltentoonstel
ling op Internet: een halfjaar 

lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
u)U)U).philaned.nl of Piet Dees, 
email deisws6i@wxs nl, tele
foon 0235623858. 
• 7 en 8 april: 
Noordwijk. Spaccphil 2001, 
Ruimtevaartfilateliepropa
gandatentoonstellmg, geor
ganiseerd door de ESTEC Phi
lateli) Club en de Ruimtevaart 
Filatelie Club Nederland ter 
gelegenheid van het 30jarig 
bestaan van eerstgenoemde, 
en het 25 jarig bestaan van 
laatstgenoemde vereniging. 
Gebouw Escape, ESTEC. Ca. 
120 kaders. Inlichtingen: Se
cretariaat Spacephil 2001, Lu
pine 30, 2211MJ Noordwij
kerhout, telefoon 0252
372655. 
• 20, 21 en 22 april: 
Rotterdam. Rotterdam 2001, 
nationale postzegeltentoon
stelling georganiseerd door 
de Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam, in 
samenwerking met de GSE 
(PTT, Bond en NVPH). Con
grescentrum Ahoy'. Ca. 600 
kaders met o.a. bijzondere 
aandacht voor de stad Rotter
dam (Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2001); ca. 50 
kaders voor jeugdinzendin
gen; ca. 40 stands van NVPH
handelaren; speciale stands 
PTT Post en Hobby Compu
ter Club. Openingstijden: op 
vrijdag 20/4 van 14 tot 18 uur, 
op zaterdag 21/4 van 10 tot 17 
uur en op zondag 22 april van 
10 tot 16 uur. Inhchtingen: 
H.J.L. Hofmeester, telefoon 
0104503747. 
• 10,11 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. 
Inschrijmng simt op 1 januari 
2001. Inlichtingen: N. van der 
Lee, Arkelstein 12, 6714 AW 
Ede of per email: 
N.uander.Lee(a)liccnet.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
nimenstraat 2, Biooo Brus
sel (België). 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Ha^iia 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
la Center. Inzendingen in 

drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 
• ig, 20 en 21 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. 

RUILDAGEN EN HAN
DELSBEURZEN 
• 17 februari 2001: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
AlmereHaven. OSG De 
Meergronden, Marktgracht 
65,1016. Telefoon 036
533i98i.Geldermalsen. Fila
telistische contactgroep Islamiti
sche Wereld. De Gentel, Gen
teldijk 34, 9.3015. Telefoon 
0553667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Sassenheim. Clubgebouw De 
Blauwband, 5 Meiweg, 1116. 
Telefoon 0252215972. 
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), 
13.3016.30. Telefoon 0486

474197
KaalheideKerkrade. De 
Jreets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Nijmegen. Dukenburg, Me
ijhorst 7039,1016. Telefoon 
0246414855. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30

12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 24 februari: 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,1017. Telefoon 
0172613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 

Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
Ruurlo. Filajestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
Zuidlaren. De Ludinge, 10

16. Telefoon 0504093722. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 25 februari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester de Kievitstraat 75, 
1016. Telefoon 020
6932064. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Ruurlo. Fila/estiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
St. Maartensbrug. Maarten 
Breetstraat i, 1016. Telefoon 
0224214223. 
• 3 maart 2001: 
Abbekerk. De Nieuwe Haven, 
1317. Telefoon 022g

591293
Heeze. De Pompenmaker, 12
17. Telefoon 0402263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Holten (O.). Scholengemeen
schap De Waerdenborch, 
Haarstraat 14,1016. Tele
foon 0547363000. 
Huizen. Het Visnet, Ruiter
straat 7, 1016. Telefoon 035
5310865. 
Leiden. Chr. Lyc. Dr. W.A. 't 
Hooft, Kagerstraati, 1016. 
Telefoon 0715762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Maarn. Filotelistische contact
groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10
16. Telefoon 0346572593. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogedorp
weg 58a, 1017. 
• 4 maart: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Harmeien. H.l. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11

16. Telefoon 0306011918. 
Hengelo (O.). Kantine Akzo 
Nobel Chemicals, Boortoren
weg 18,1017. Telefoon 074
3762990 (na 18 uur). 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. de Bruïneweg 272,10

17. Telefoon 0243221596. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
• 7 maart: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
• 10 maart 2001: 
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 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
Steenwijk. De Beitel, 1016. 
Winschoten. De Klinker, Mr 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597423692. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• II maart: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, g.3012.30. Telefoon 
04g36gi428. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Bernhardplein 76,1016. 
Eindhoven. ATC Henriette 
Roelants, Keldermansstraat 
43a, 1016. Telefoon 040
2416358. 
'sGravenhage. Congresge
bouw, Churchillplein 10,10
16. Telefoon 0306063944. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
• 17 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Gorinchem. Exoduskerk, 
Mollenburgseweg 15,1016. 
Telefoon 0183581350. 
Groningen. Martinihal, Stad
spark, 1016. Telefoon 050
5712929. 
Heemstede. Groenendaal, 
Sportparklaan 16,1117. Tele
foon 0235350178. 
Hilversum. Nationale Verza
melbeurs. De Koepel, Kapittel
weg 3gga, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 1016. Telefoon 
07i4030ig4. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
02g728g322. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0302886891. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 18 maart: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Aelbrechtweg 4,10

17
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Heemstede. Groenendaal, 
Sportparklaan 16,1016. Te
lefoon 0235350178. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 

http://philaned.nl


Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4-6,10-13. Telefoon 
024-6413608. 
• 24 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Dieren. NFV SkandmaDie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Groningen. Ncderlandse Vereni
ging uoor Thematische Filatelie. 
Martinihal, Leonard Sprin
gerlaan 2,10-16. Telefoon 
050-5222777. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
• 25 maart: 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22,10-16. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester de Kievitstraat 75, 
10-16. Telefoon 020-
6932064. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.30-16.30. Telefoon 0486-
474197. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof-
laan 169,11-16. Telefoon 071-
5173329-
Maasbracht. De Spil, Suiker-
doossingel 19, 9.30-16.30. 
Telefoon 0475-483630. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil

lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 

POSTZEGELVEIUNGEN 
• 3 maart: 

Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570-631224, fax 0570-
636293, e-mail info@mondial-
stamps.nl. 
• 17 maart: 
Rotterdam. Postzegelveiling 
Rijnmond, Westewagen
straat 60, 3011 AT Rotterdam, 
telefoon 010-2130986, fax 
010-2131730. 
• 18 maart: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedcnis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, e-
mail hillesum(3)jilatelist,com. 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165-527130, fax 
0165-527194, e-mail hille-
sum(ä)̂ latelist.com. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

14 maart: Land van herkomst 
Velletje van tien zegels 'in 
li|n' met de Boekenweek (the
ma 'Land van herkomst - tus
sen twee culturen'). Tien ver
schillende zegels van 80 cent. 

14 maart: Rotterdam Culturele 
Hoojdstad 2001, Speciale prio-
rityzegel van 110 cent. 
3 april: VrijuJilligersuierk. Emis
sie ter gelegenheid van het 
Jaar van de Vrijwilliger. Blok
je met twee zegels van 80 
cent. 
3 april: Max Euuje. Eerbetoon 
aan Nederlans enige wereld
kampioen schaken. Twee ze
gels van 80 cent. 
24 april: Zomerzegels. Thema 
'Tuinen en bloemen in Ne
derland'. Velletje met zes ver
schillende zegels en een 
mailer met tienmaal drie ver
schillende zegels van 804-40 
cent. 
15 mei: Kunst uit de negentiende 
eeuu;. Emissie, gewijd aan de 
kunst in het laatste decenni
um van de negentiende eeuw. 
Velletje met tien verschillen
de postzegels van 80 cent. 
2 juli: Eurozegels. Drie boekjes 
met elk vijf dezelfde zegels. 
28 augustus: Cartoonzegels. 
Emissie gewijd aan de humo
ristische tekening. 
25 september: Verrassingszegel 
Blijft nog een verrassing. 
Oktober: 150 jaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphilcx 2 o o 2 en ter 
herdenking van het 150-jarig 
bestaan van de Nederlandse 
postzegels. Blokje met twee 
zegels. 
Oktober: EeuujfeestKVGO. 
Emissie ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van 
het Koninklijk Verbond van 

I Grafische Ondernemingen. 
1 Twee zegels. 
1 7 november: Kinderpostzegels. 
! Thema, aantal zegels en 

waarden onbekend. 
27 november: Kortingzegels. 
Thema, verschijningsvormen 
en waarden onbekend. 

Aruba 

26 maart: Cultuerele zegels. 
Veertig jaar Mascaruba. 
Waarden: 60 en 150 cent. 
31 mei: Klassieke auto's. Waar-

I den: 25,40, 70 en 75 cent. 
6 augustus: Standaardzcgcis 
(IV). Schelpen, lemen huis, 
bergkristal, goudsmelterij. 
Waarden 15, 35,100 en 250 
cent. 
9 oktober: Wereldpostunie, Sa
menspraak tussen beschavin
gen. Waarde 175 cent. 
31 oktober: 
Kindcrzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40-F20, 
60-1-30 en 100-1-50 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdagvan 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen f9.00, 65-plussers en 4-
t/m 15-jarigen f6.-, kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel longerenpaspoort 
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 exposines: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtpost en ontwerpen/ 
proeven met het thema vo
gels. De geschiedenis en ont
wikkeling van het thematisch 
verzamelen. 

Studiezalen: 
Voor belangstellenden is er 
om de week, op donderdag, 
gelegenheid om materiaal uit 
het depot van de afdeling 
Post op te vragen en te bekij
ken. Telefoon: 070-3307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070-
3307572-

¥SW£t SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Vorige maand heeft u 
deze rubriek moeten mis
sen, maar deze maand 
kan ik u weer berichten 
over vijf bijzondere post
stempels en een nieuw 
dagtekeningstempel. 

Bijzondere poststempels 
De jaarlijkse Filatelie-
beurs in Nieuw-Loos-
drecht werd dit jaar ge
houden van 26 tot en met 
28 januari 2000. Het was 
alweer de dertiende keer 
dat deze beurs werd ge
houden in de Pandahal
len. De pandabeer komt 
terug in de afbeeldingen 
van beide stempels die 
ter gelegenheid van de 
beurs worden uitgege
ven. Er zijn twee bijzon-

F l l a t e l i e b e u r s 

a 
Loosdrecht 
26-28 januari 2001 

dere enveloppen versche
nen, één ter gelegenheid 
van de 88ste filatelisten-
dag (een gulden van elke 
verkochte envelop gaat 
naar de Hartstichting) en 
beursenvelop 2001-1. 

28 W 

Van I tot en met 5 februa
ri 2001 werd in Hong
kong een internationale 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd. Het the
ma van de expositie 
vormde de natuur in drie 
facetten: planten, dieren 
en landschappen. Dit 
thema komt terug in de 
aflDeelding van het stem
pel: de tulpen uit het 
plantenrijk, de lieve
heersbeestjes uit het die
renrijk en de molen die 

symbool staat voor het 
Hollandse landschap. 
Ook verschijnt beurs
envelop 2000-02. 

1-6 februari 2001 
PTT Post <>^C\ 

ff/^O/I^C.iCN 

In Berlijn werden van 8 
tot en met i i februari de 
Berliner Briejmarkentage In
ternational georganiseerd. 
Beursenvelop 2000-03 
werd afgestempeld met 
een bijzonder stempel 

B e r l i n e r 
Briefmarkentage 

PTT Post 

met daarin een afbeel
ding van de Brandenbur
ger Tor en een bruine 
beer. Beide staan sym
bool voor Berlijn. 

Na een lange tijd ver
schijnt er weer eens een 
bijzonder stempel ter ge
legenheid van een eerste 
vlucht. Op 16 februari 
2001 zal United Airlines 
een eerste vlucht uitvoe
ren van Amsterdam naar 
Chicago. Het stempel 
laat een Boeing-777 zien 
die het havengebied van 
Chicago nadert. Het is 
niet mogelijk een afdruk 
te verkrijgen op een eigen 
poststuk, maar er zijn 
wel enveloppen te bestel
len bij de vereniging De 

1 e v l u c h t 
United Airlines 

— > Amsterdam 

Berlijn 
8-11 februari 2001 16 februari 2001 

Vliegende Hollander, Post
bus 94, 2770 AB Bos
koop. 

Tot uiterlijk 28februari 
2001 kunt u poststukken 
ter stempeling inzenden 
aan PTT Post Collect 
Club, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. 
Linksboven op de (vol
doende gefrankeerde) 
omslag vermeldt u re
spectievelijk 'Filatelie-
beurs ' , 'Filatelistendag', 
'Hongkong ' of'Berliner 
Briefmarkentage'. Alle 
stempels zijn ontworpen 
door grafisch ontwerper 
Paul Pleijs uit Den Haag. 

Nieuw dagtekening
stempel 
Met ingang van 2 januari 
2001 heeft de PTT Post 
Collect Club in Gronin
gen een nieuw dagteke
ningstempel in gebruik. 
De klanten van de Collect 
Club die gestempelde 

, postzegels of poststuk
ken in hun abbonnement 
hebben, krijgen op hun 
nieuwe zegels een afdruk 
van dit nieuwe stempel. 
Het oude dagtekenings
tempel met de tekst PTT 
Post Filatelie Groningen 
is per 30 december 2000 

1 komen te vervallen. 

Hl 

mailto:info@mondialstamps.nl
mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.muscom.nl


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel • 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

142 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

AUTOMAATBOEKJES 9-SERIE POSTFRIS 
9 a normaal 
9 aF forsfor 
9 b normaal 
9 cF forsfor 
9 d normaal 
9 dF forsfor 
9 e normaal 
9 eF forsfor 
9 f normaal 
9 fF forsfor 
9 g normaal 
9 gF forsfor 
9 h normaal 
9 hF forsfor 

18-
10-

195 -
68-

125 -
98-

1 1 0 -
195 -
1 2 0 -
1 2 0 -
44 -
40 -
24-
10-

Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 

25 
30 

300 
110 
175 
145 
150 
350 
190 
195 
66 
70 
36 
15 

Prijslijst 
automaatboekjes gratis 
op aanvraag 

J.H. ACKERMANN - Rosendael 2-1121 HH Landsmeer - tel. 020-4823966 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

Geen winkel, bezoel< op afspraak. 

mailto:ton.12@wxs.nl


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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

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

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.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 kleur 
Mast catalogus 4 5 9 nieuwe plaatfouten Nederland 

editie 2001 in kleur 38,95 

Neder land - l i teratuur 
van Wilgenburg catalogus plaatfouten Nederland 2000 32,75 
Wicher handboek plaatfouten Nederland Cijferemissie 1876-1894 85,00 
Leiddraad Speciaalverzamelaar Nederland - herdruk editie 1922 32,50 
V d Berg studie taneven & frankeringen Duitse Dienstpost Nederland 15,00 
Schultz (duits) cataloigus Duitse Dienstpost Nederland 1939-45 15,00 
Vliegende Hollander cat luchtpost Nederland & Gebieden 1998 30,00 
van Dieten speciale catalogus proeven Nederland & Geb (1988) 140,00 

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

Neder lands Indië & Indonesië 
APPI Prangko speciale catalogus Indonesië 2001 in kleur 58,50 
Zonnebloem catalogus Indonesië 2001 21,90 
Storm V Leeuwen handboek/cat Stempels Ned. Indie editie 1995 135,00 
Bultermancat postw/aardestukken Rep Indonesia 1945-1949 (1996) 60,00 
Bulterman cat postv^raardestukken Japanse Bezetting N Indie (1993)35,00 
Bulterman handboek langstempels Ned Indie 1864-1913 (1991) 25,00 
Ramkema spec cat fiscale zegels Japanse Bezetting N Indie (1999) 59,50 

NVPH catalogus Nederland Junior 
editie 2001 in kleur 12,50 

België & Luxemburg 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2001 in kleur 47,50 
Nipa catalogus Belgische afstempelingen 1849-1910 (1999) in kleur 85,00 
Pnfix speciale catalogus Luxemburg 2001 38,50 

NVPH CD-ROM Nederland & Gebieden 
ed i t i e 2 0 0 1 van 49,50 voor 2 9 , 5 0 

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 
v Balen handboek emissie 1852 10 cent plaat 10 din van 450,00 voor 390,00 

Stanley Gibbons wereldcatalogus in 3 delen 
Stamps of the World editie 2 0 0 0 1 4 9 , 5 0 

In onze winkel nu ook: 
literatuur andere verzamelgebïeden zoals 

speelgoed, Ip's, auto's, antiek, Pokémon enz. 

Scott wereldcatalogus in 6 delen 
editie 2 0 0 1 per deel 1 2 5 , 0 0 

U S A 2 0 0 1 
Scott catalogus USA pocket 2001 In kleur 36,00 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2001 125,00 
US Postal catalogus USA 2001 in kleur 79,50 
Harns catalogus USA & Canada 2001 42,50 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2000 in kleur 53,50 
Unitrade speciale catalogus Precancels Canada 2000 32,50 
PSS speciale catalogus Precancels USA (Town & Type) 1998 75,00 

Scott "Classic" wereldcatalogus 1840-1940 
ed i t i e 2 0 0 1 met briefwaardering 1 2 5 , 0 0 

Pergami jnzak jes ■ Glashe ldere hoezen 
in mm 
45/60 
62/62 
65/102 
75/102 
75/117 
85/117 
95/132 
105/150 
115/160 
130/200 
165/215 

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

11,00 
15,00 
20,00 

per 1000 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

100,00 
140,00 
170,00 

J 

Polypropyleen, weekmakervrij 
in mm Code per 100 
54/86 (telecards) T 21 
95/145 (oude kaarten) T24 
107/150 (bnefkaarten) T26 
112/156 (verzendkaart) T27 
98/170 (internat FDC) ,T28 
118/170 (enveloppen) T30 
118/220 (lange brief) T32 
128/190 (grote brief) T33 
148/210 (A5-formaat) T36 

^40/172 (brede zi)de open) 

16,25 
20,00 
20,50 
21,00 
21,00 
21,50 
23,00 
23,00 
25,50 
42,00 

Stanley Gibbons wereldcatalogus 
Schepen op zegels 

editie 2 0 0 1 91 ,80 

ATA - themat ische h a n d b o e k e n 
handboeken gehele wereld, met Scottnrs , veelal zonder afbeeldingen 
Tremen op zegels met uitvoenge beschrijvingen (losbladig) 1999 120,00 
Sherlock Holmes op zegels editie 2000 29,50 
George Washington op zegels editie 1997 29,50 
J F Kennedy & familie op zegels editie 1995 25,00 
Zegels op zegels editie 1992 45,00 
Kerstzegels editie 1991 45,00 
Tennis op zegels editie 1994 25,00 
Theater (regisseurs & acteurs) op zegels editie 1994 54,00 
Vissen & Vissport op zegels (latijnse benamingen) editie 1995 37,50 
Vleermuizen op zegels (latijnse benamingen) editie 1995 27,50 

r ' — -
[ Honden op zegels editie 2001 in kleur 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 
Auto's op zegels editie 2000 in kleur 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 

1 Treinen op zegels editie 2001 in kleur (voorjaar/zomer) 
V 

72,851 
49,00 
79,50 
82,65 

ca. 90,00 j 
J 

Detail wereldhandboek Kant op zegels 
i e editie 2 0 0 0 3 4 , 9 0 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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Helemaal met zo'n gek idee- het opzetten van een uerzamcling met eerste 
ministers; hier een aantal premiers uan (met de klok mee) Groot-Brittan-
nie, Frankrijk, Duitsland en Nederland 

Een goed idee 
Het is altijd leuk het 
nieuwe jaar met een 
nieuw idee te beginnen 
(deze wijze woorden 
werden nog net in liet 
jaar 2000 gesclireven) en 
daarom aandacht voor 
een suggestie in de ru
briek voor beginnende 
verzamelaars in het En
gelse blad Gibbons 
Stamp Monthly (decem
ber): begin een verzame
ling met postzegels van 
Eerste ministers. Enge
land zelf kan maar op 
één emissie bogen, ge
wijd aan Winston Chur
chill - maar die kreeg 
dan ook een serie van 
vier portretten van hem 
in verschillende fasen 
van zijn leven. Veel voor
malige Britse gebieden 
zijn als het om het ver
eeuwigen van hun rege-
nngsleiders gaat heel 
wat royaler: Canada 
heeft er wel een stuk of 
vijftien. In Frankrijk hoef 
je als premier ook alleen 
maar niet al te fout ge
weest te zijn in de oorlog 
(en natuurlijk inmiddels 
te zijn overleden) om je 
postzegel te krijgen. 
Duitsland begon er al 
mee voordat Adolf Hitler 
aan de macht Icwam en 
wij in Nederland hebben 
onze vader Drees natuur
lijk. Thorbecke kreeg 

trouwens ook een post
zegel, maar zonder zijn 
portret. 

Die kan wel weg 
Een ander aardig en voor 
mij althans nieuw idee 
staat in het december
nummer van het Oosten
rijkse blad Die Briefmar
ke, dat een wedstrijd 
heeft uitgeschreven om 
niet alleen de mooiste 
maar ook de overbodig-
ste postzegel van het jaar 
te kiezen. Daarbij gaat 
het er niet om hoe de ze
gel er uitziet, want ook 
een prachtig ontwerp of 
een geslaagde artistieke 
productie kan volstrekt 
overbodig zijn. Mis
schien wat schijnheilig 
voegt de redactie er aan 
toe dat de uitkomst van 
de prijsvraag de Post kan 
helpen een betere keuze 
te maken uit de honder
den aanvragen die jaar
lijks binnenkomen voor 
een bijzondere emissie. 

Vaarwel 
Onze Belgische collega's 
van De Postzegel (decem
ber jl.) melden dat nu 
ook in België de portze-
gels uit de circulatie zijn 
verdwenen. Alle nog aan
wezige portzegels moes
ten de kantoren terugstu
ren; die zullen worden 
vernietigd. 

Afscheid m België, bij onze zuider
buren IS de portzegel verdwenen. 

In totaal vermeldt de offi
ciële Belgische catalogus 
83 hoofdnummers; de 
eerste portzegel dateert 
van 1870 met een uitslui
tend in het Frans gestelde 
tekst (Vlamingen werden 
destijds waarschijnlijk 
nog niet geacht brieven te 
kunnen schrijven) en 
vanaf 1895 heeft men tot 
1966 volstaan met een 
vrijwel onveranderd ont
werp. Ietwat bedroefd 
merkt de redactie op dat 
met het afschaffen van de 
portzegels België voort
aan alleen nog gewone 
frankeerzegels zal uitge
ven. 

Werdegang 
De Duitse Democratische 
Republiek is met de her
eniging van Duitsland als 
postzegelland een afge
sloten gebied, maar de 
zegels, hetuitgiftebeleid, 
de achterliggende motie
ven en het postale ge
bruik van de (volgens 
Yvert) 3.155 zegels en 
blokken in diverse cate
gorieën moeten nog 
grondig bestudeerd wor
den. Om die studie een 
impuls te geven heeft het 
Duitse Bondsblad Phila
telie in zijn december
nummer de lange rede
voering afgedrukt die de 
laatste Oost-Duitse mi-

Na uelejaren waarin er een bedenkelijkejilatelistische koers ujerd gef aren 
biedtJoegoslauie de uerzameloars weer een kans op een leuke en interes
sante collectie op te bouujen 

nister van PTT, Niehof, 
onlangs heeft gehouden. 
In die rede heeft hij de 
gang van zaken - waar
over in de tijd van de 
DDR vaak erg geheimzin
nig werd gedaan - uiteen
gezet. Begonnen in 1948 
als Sovjet-Russische be
zettingszone ontwikkel
de de DDR al snel een 
sterk politiek-propagan-
distisch uitgiftebeleid. 

Pas midden 1990, toen de 
muur al scheuren begon 
te vertonen, begon men 
zich wat aan te passen en 
werd de landsnaam DDR 
vervangen door Deutsche 
Post, zoals dat al op de 

Messe-zegels van 1947 
stond. Een boeiende Wer-
degar\g, zoals dat over 
onze oostelijke grens 
wordt genoemd, waarbij 
behalve de postzegels ze
ker ook de stempels moe
ten worden betrokken. 

Nieuwe kansen 
Een ander land waar de 
politieke ontwikkelingen 
al jaren van grote invloed 
zijn op het postzegelbe-
leid is loegoslavië. De 
verloren oorlog en het 
uiteenvallen van het land 
in een aantal min of meer 
zelfstandige gebieden is 
voor filatelisten uiteraard 
interessant, en die inte-

m LEfM^ER MESS H..^^M 
Lelpil« M 179/Z9493 

De postzegels uan de DDR eindigden zoals ze begonnen waren, met de inscriptie 'Deutsche Post'. Identiek dus 
aan het mschrijt op de hier a^ebeclde 'Messe'-zegels 



resse wordt nog vergroot 
door de militaire activi
teiten van vele Westerse 
staten op het grondge
bied van wat eens Joego
slavië heette. 

De Deutsche Briefmar
ken-Zeitung van 13 okto
ber 2000 publiceert een 
marktanalyse van de 
hand van een handelaar 
die zich op de Balkanlan
den gespecialiseerd 
heeft. Hij meldt dat vraag 
en aanbod van de zegels 
van het vooroorlogse 
Joegoslavië stabiel zijn. 
De emissies van 1944 tot 
1965 zijn het slachtoffer 
van veel speculanten die 
grote hoeveelheden heb
ben opgekocht die ze nu 
proberen op de markt te 
brengen. Maar de goed
kope zegels uit de jaren 
'50 (die vaak over het 
hoofd zijn gezien) doen 
het nu heel goed. Nadat 
in 1966 een staatsexport-
bedrijf de filatelie had 
ontdekt om er vreemde 
valuta mee te vergaren 
ging het echter het mis. 
Na 1984 kreeg men door 
dat men bezig was zijn 
eigen markt te bederven 
en ging men er toe over 
de oplagen te verkleinen. 
Wat ons nu te wachten 
staat weten we niet, maar 
met vaak mooie en inte
ressante zegels zou Joe
goslavië en wat er van is 
overgebleven toch wel 
eens een aardig verza-
melgebied kunnen wor
den. 

Portugal overzee 
Ook al een afgesloten 
verzamelgebied is Portu-
gees-Indië. Ruimvieren-
eenhalve eeuw hadden de 
Portugezen aan de West
kust van India een aantal 
koloniën. Aanvankelijk 
waren dat handelsposten 
waar veel Portugese sol
daten en kooplieden zich 
permanent gingen vesti
gen en zich vermengden 
met de oorspronkelijke 
bevolking. In 1951 wer
den deze gebieden over
zeese provincies van het 
moederland. 

Een stukje interessante postale ije-
schiedenis: de postzegels die door 
Portugal uoor dê ebicden m In
dia ujerden uitgcgeven. 

In een zeer uitvoerig arti
kel door Bronno van der 
Holt in American Philate

list van november jl. 
wordt de politieke, eco
nomische en filatelisti-
sche geschiedenis van 
wat de kooplieden van 
onze Oost-Indische 
Compagnie 'Goa' noem
den, uiteengezet. Tot 
1877 was er geen postver
drag tussen bet Britse be
stuur van India en Portu-
gees-Indië, zodat brieven 
die naar of via India gin
gen zowel met de eigen 
als met Indiase postze
gels gefrankeerd moes
ten worden. Van der Holt 
verhaalt ook hoe, bij ge
brek aan postzegels met 
de juiste waarden, niet al
leen veel zegels plaatse
lijk overdrukt werden, 
maar ook bepaalde ze
gels verticaal in het mid
den geperforeerd wer
den. Een variant dus op 
wat in andere landen 
vaak gebeurde, namelijk 
het diagonaal doorknip
pen van zegels. 

Studeren loont! 
Twee korte berichten in 
respectievelijk Philatelie 
Review (derde kwartaal 
2000) en de Berner Brief
marken-Zeitung zijn de 
moeite van het doorgeven 
waard. In het eerstge
noemde blad wordt be
schreven hoe dankzij 
diepgaand literatuuron
derzoek kon worden 
vastgesteld welke parti
tuur op de Duitse zegel 
van i io pfennig staat, na
melijk de Fuga in F-mi-
neur voor orgel. 
Het Zwitserse blad be
richt in december dat 
eveneens na veel studie 
werd ontdekt dat van de 
Zwitserse portzegels die 
in 1878 werden uitgege
ven niet twee, maar drie 
verschillende typen be
staan. Voor die zegels 
werden namelijk dezelf
de stalen matrijzen ge
bruikt waarvan vervol
gens koperen clichés 
werden gemaakt. De ver
schillende typen van deze 
zegels met rode o f blau
we waardecijfers zijn on
der andere herkenbaar 
aan minuscule verschil
len in de rechterboven
hoek. Voor specialisten 
om van te smullen. 

Koninklijke tekst 
Een bezoekje aan een 
postzegeltentoonstelling 
in Londen werd voor een 
lid van de postzegelver
eniging Zeeuwsch-Vlaan-
deren fraai beloond door 
te snuffelen in de doos 
met correspondentie uit 
'vreemde landen' . Hij 
trof daarin een ansicht

kaart aan met foto van de 
prinsessen Beatrix en 
Irene van maart 1940. 
Een tekst op de achterzij
de was met de hand ge
schreven door koningin 
Wilhelmina! 

Heilige moeder 
Moeder Teresa, de heili
ge van Calcutta, kreeg 
een postuum eerbetoon 
in De Loupe van de ge
lijknamige postzegelver
eniging uit Leusden. 

waren immers in de loop 
van vele decennia zowel 
Franse, als Spaanse, En
gelse en Duitse postdien
sten, die e rde 
(post)dienst uitmaakten. 

Op stoom 
Het tijdschrift voor the
matische fdatelie Thema 
(dertiende jaargang num
mer 5) geeft op vijf A-4 
pagina's een boeiend 
overzicht van een aantal 
elementen die onmisbaar 
zijn voor verzamelaars 
van het thema stoomlo
comotief. 

Moeder Teresa is uoor uelen een 
symbool van zdfofoffmng; 'De 
Loupe' schrijft er over. 

Op ig-jarige leeftijd ve
trok zij als verpleegster 
uit haar geboorteland Al
banië naar India, waar zij 
in 1931 - zij was toen 21 -
haar eerste gelofte afleg
de als non. In 1948 verliet 
zij het klooster om de 
armsten te helpen in hun 
strijd om het bestaan. Af
beeldingen van postze
gels in kleur verluchten 
het artikel. 

Marokko 
Philip Levert schrijft in 
het decembernummer 
2000 van Onder de loupe 
genomen, het maand
blad van postzegelvereni
ging Haarlemmermeer, 
een artikel over Marokko. 

2.30 
l>95ItS 
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Marokko- met alleen dejlora is 
uu; belanflstclling ujaard... 

Na een interessante be
schrijving van de ge
schiedenis van dit land 
gaat de schrijver in op de 
postale consequenties 
van die geschiedenis. Er 

De 'Fairy Queen' u;as de eerste 
stoomlocomotief uan India, 

Beginnend bij de voor lo
comotieven onontbeerlij
ke steenkool verhaalt de 
schrijver over de uitvin
ding van de eerste stoom
machines die zo groot 
waren als een huis van 
vier etages. Pas in het be
gin van de negentiende 
eeuw was de omvang van 
de machinerie terugge
bracht tot een grootte die 
toepasbaar was voor in
dustrieel gebruik en 
daarmee was de locomo
tief (1804) geboren. 
Mooie plaatjes van zegels 
uit tal van landen maken 
het artikel tot een fraai 
geheel. 

Hamilton 
Een recordbedrag van 
$ 154.000, - werd in New 
York neergeteld voor een 
brief uit 1848 van het ei
land Bermuda met de 
eerste zogeheten Perot-
zegel. Die meneer Perot 
was van 1818 tot 1862 de 
postmeester van Hamil
ton op Bermuda. 

Een gezochte zegel: een zogenoem
de 'Perot Postmaster Provisional'; 
exemplaren zoals deze brengen op 
ueilmgen Jorse bedragen op. 

Al vanaf 1848 maakte hij 
gebruik van opplakbare 
zegels die hij zelfvervaar
digde. De tekst en het 
jaartal vormde een vast 
onderdeel van het stem
pel. In het midden van de 
cirkelvormige tekst HA
MILTON + BERMUDA no
teerde hij in handschrift 
de frankeerwaarde en 
plaatste hij zijn paraaf 
De Postzegel, het maand
blad van de Vlaamse 
Bond van Postzegelverza
melaars (nummer 616) 
laat een foto zien van de 
zegel met een frankeer
waarde van one pcnny, zo
als die op de bewuste 
brief zat. 

Kerk klopt niet 
Dat postzegels de werke
lijkheid wel eens geweld 
aandoen wordt aange
toond in het artikel 'Re
naissance en barok in 
Zwitserland' dat ver
scheen in het december
nummer 2000 van Jung-
fraupost van de Studie
groep Zwitserland. 

De 'Kollegiatskirche' van Bellin-
zona IS op twee Zuiitserse zegels te 
uinden, geen uan beide geeft een 
getrouu) beeld uan het Godshuis. 

Twee Zwitserse postze
gels tonen afbeeldingen 
van de Petrus en Stefa-
nuskerk te Bellinzona, 
die geen van beide over
eenkomen met de werke
lijkheid. Er worden meer 
fraaie voorbeelden ge
toond van barok- en re
naissance kerkenbouw. 

Huron-tekst 
In nummer 113 van USCA 
Post bewijst het artikel 
'Jesous Ahatonhia' dat er 
op postzegels meer valt 
te ontdekken dan de cata
logi aangeven. Als voor
beeld noemt de schrijver 
de Canadese kerstzegels 
van 1977. De auteur zou 
er pagina's vol over kun
nen schrijven. U bent na
tuurlijk nieuwsgierig 
naar de betekenis van de 
naam van het artikel. I 
Wel, die titel is geschre- • 
ven in de taal van de Hu-
ron-indianen en de bete
kenis is: 'Jezus, Hij is ge
boren' . De zegels hebben 

45 



betrekking op het eerste 
Canadese kerstlied dat 
aan die indianen werd 
opgedragen. Internet-fa
naten kunnen de tekst 
van dit lied vinden op 
ivivu).rociaes.net/~spint/ 
charlene/huroncarol.html 

Op zoek naar Erasmus 
'Dwars door Zwitserland' 
is een artikel in De Glo
be-Koerier (nummer 
2000/4). Het beschrijft 
een reis van Erasmus met 
postzegels via Bazel, 
Gotthard, Lugano en 
Chiasso naar Italië. Niet 
minder dan 23 postze-

In Bazel is de laatste rustplaats 
van Desiderius Erasmus te Dinden. 

gels verluchten het pret

tig leesbare verhaal. 
Wist u overigens dat onze 
grote geleerde Erasmus in 
Bazel begraven ligt? Dit 
en nog veel meer interes
sants weet u na het lezen. 

Emissie 1864 
In het verenigingsorgaan 
Nederland onder de loep 
(Rundbrief 15 7 van de Ar
beitsgemeinschaft Niederlan
de) wordt veel aandacht 
besteed aan stempels die 
werden gebruikt tijdens 
de geldigheid van de Ne
derlandse emissie 1864. 
Achtereenvolgens komen 
ter sprake: de stempels 
die op de hoofdpostkan
toren werden gebruikt 
met de verschillende let
tertypen, de puntstem-
pels van Assen tot en met 
Zwolle en de Franco hal
ve cirkelstempels met 
groteske letters. De nodi
ge afbeeldingen zorgen 
voor een compleet over
zicht. 

Wereldoorlog 
Het tijdschrift van de 
Netherlands Philatelic Circle, 
The Netherlands Philate
list, gaat in het novem

bernummer verder met 
het artikel over de ge
schiedenis van de Neder
landse PTT gedurende de 
Tweede Wereldoorlog. 
Met name poststukken 
van het informatiebureau 
van het Rode Kruis, cor
respondentie uit het 
kamp Westerbork en het 
interneringskamp St. Mi
chielsgestel komen in 
deze aflevering uitvoerig 
aan de orde. 

Berlage 
In Bulletin (nummer 66) 
van de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie staat een 
vervolg in de 'Serie van 
de Eeuw' die gaat over 
Berlage en de Beurs. Na 
de bouw van de Beurs te 
Amsterdam was Berlages 
naam ook internationaal 
gevestigd. 
Hij deed mee aan vele 
prijsvragen, maar veel 
van zijn ontwerpen wer
den niet uitgevoerd door 
de slechte economische 
situatie. Zijn naam is niet 
alleen onverbrekelijk ver
bonden aan de Beurs, 
maar onder andere ook 

met het jachtslot St. Hu
bertus. Dat slot ligt in het 
park De Hoge Veluwe, 

waarvan ook het museum 
Kröller-MüUer deel uit
maakt. 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept 
kandidaten op mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2000 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische 

rubriek of bijdrage in de niet-Jilatelistische pers 
komen uitsluitend bijdragen in de Nederlandse 

taal in aanmerking. 

Ooku, lezer van 'Filatelie', kunt de jury 
opmerkzaam maken op filatelistische artikelen 
die in het jaar 2000 in de niet-filatelistische pers 
zijn verschenen en die volgens u in aanmerking 

komen voor een bekroning. 

Voordrachten kunnen worden gezonden aan de 
secretaris van de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag. 

Voordrachten van kandidaten moeten vergezeld 
gaan van (een kopie van) de bijdrage die u voor 

bekroning wilt voordragen. Uw voordracht moet 
uiterlijk op 15 maart 2001 door de secretaris 

van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postz^dverzamelaars 

WWW.NETHERLANDSSTAMPS.com 

KOM EENS KIJKEN! 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

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

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, II00 DA A'DAM, tel en fax 020 - 6974978 
e-mail wien@chellonl wwwwiennl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

# 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
allocl 

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 huls. 

http://rociaes.net/~spint/
http://WWW.NETHERLANDSSTAMPS.com


OVERIJSSELSE Ä 
POSTZEGELVEILING B.V. W 
(H. Vleeming) Postbus 603 D 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053434.10.94 

VEILING 162 
staat gepland op Z w / 2 4 1 1 1 3 3 I T l Z O O l in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS 
te Apeldoorn. 

VEILINGINDELING: 
Ie zitting, vrijdagmiddag 23 maart. 

Betere zegels, series en poststukken BUITENLAND met belangrijk Duitsland en gebieden (zeer overwegend 
gekeurd), Frankrijk, Scandinavië en Zwitserland. Ca. 1200 kavels. 

Betere zegels, series en poststukken O. G. Ca. 200 kavels. 
Oorlogspost Ie en 2e WERELDOORLOG. Ca. 100 kavels. 

2e zitting, vrijdagavond 23 maart. NEDERLAND. 
EO postgeschiedenis. Ca. 30 kavels. 
Gefrankeerde poststukken met o.a. waardebrief 1891 met nrs. 24, 26 en 28(1). Ca. 350 kavels. 
Stempelmateriaal. Ca. 150 kavels. 
Vanaf emissie 1852, betere zegels en series gestempeld, ongestempeld en postfris. Ca. 800 kavels. 

3e zitting, zaterdagochtend 24 maart. 
Partijtjes zegels en poststukken Nederland met O. G. en Buitenland in enveloppen. Ca. 600 kavels. 
Deelcollecties Nederland met O. G. en Buitenland in omslagen. Ca. 750 kavels. 
Afdeling fiscaalzegels en poststukken. 
Munten. 

4e zitting, zaterdagmiddag 24 maart. 
Collecties in albums, alle landen. Ca. 400 kavels. 
Insteekboeken zegels alle landen. Ca. 650 kavels. 
Albums POSTSTUKKEN alle landen. Ca. 200 kavels. 
Oude kaarten. 
Dozen POSTSTUKKEN, ZEGELS en DTVERSEN Ca. 300 kavels. 

DEZE VEIUNG BEVAT EEN ZEER BELANGRIJK EN GROOT AANBOD COLLECTIES. 
Deze collecties worden deels NIET VERKAVELD en geheel kompleet aangeboden! 

Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal 
schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk- en/of veilingdagen in Enschede en 
Apeldoorn). 

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

Veiling 163 staat gepland op 16/17juni a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot eind maart. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

DE O.P.V., RUIM 30 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeldmg mcidini) 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALBANIË 
6io'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Espana 
2000, Madrid. 
130 L. Zelfportret van Pablo 
Picasso (18811973), Spaans 
schilder. 
loio'oo. Geneeskrachtige 
planten. 
50, 70 L. Resp. Gentiana lu
tea, Gentiana cruciata. 
28ii'oo. Bekende perso
nen. 
30, 50 L. Resp. Nairn Frasheri 
(18461900), dichter; Barjam 
Curri (18621925), politicus. 
i4i2'oo. Vijftig jaar Hoge 
Commissaris van de Verenig
de Naties voor Vluchtelingen 
(UNHCR*). 
50, 90 L. Schilderijen van 
moeder en kind. 

AZERBEIDZJAN 
2i6 'oo. Fruit uit Azerbeid
zjan. 
Viermaal 500 m. Cydonia 
oblonga Mill, Punica grana
tum L., Persica L., Ficus cari
ca. 

AZ3RBAYCAN 
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2i6'oo. Fazant. 
Blok met 2000 m. Phasianus 
colchicus (mannetje); op 
rand landschap en vrouwtje. 

uj zSg'oo. Negentigste ge
" boortedag dichter Rasul Ibra

^ himogliRzayev(i9io i98i) . 
1̂  250 m. Portret. 

kMMUM*M«I^M***«a**4Mrla 

289'oo. Reptielen. 
Viermaal 500 m.; blok 500 m. 
Resp. Vipera lebetina, Laserta 
saxcola Êvesmann, Vipera 
xanthina raddei Boettger, 
Phrynocephalus mystaceus; 
Natrix tessellata en Phrynoce
phalus helioscopus. 

ginnen van de serie promotie 
filatelie: Astrid, EHsabeth, 
Fabiola, MariaHendrika, Pa
ola, LouisaMaria; op rand 
paleis. 

8i2'oo. Honderdtwintig 
jaar sinds eerste wet  'The 
supreme Chamber of Ac
counts' . 
0.22 L. Zegel. 

i7i i 'oo. Negentigste ge
boortedag schrijver Sabit 
Rahman. 
1000 m. Portret. 

Azartfcaycan po^tu 2000 

i7 i i  'oo . Internationaal jaar 
voor het groeien van vrede. 
3000 m. Twee handen ineen, 
beeldmerk Unesco"^ en Ver
enigde Naties. 

3000m. 

^ i ^ 
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BELGIË 
Afbeelding melding 1/72, 
lubilaeum. 

BULGARIJE 
259'oo. Inheemse dieren, 
o.io, 0.22, 0.30, 0.65 L. Resp. 
Capra ibex, Ovis ammon, Bi
son bonasus. Bos grunniens. 
3ii'oo. Vijftigste verjaardag 
Europese conventie tot be
scherming van de rechten van 
de mens en de fimdamentele 
vrijheden (Verdrag van Rome). 
0.65 L. 
wmmmmmmimimmmmm 

BULGAR 
■MMIIIIIIIIIIIMIIIIIIII 
28ii'oo. Bulgaarse ordete
kens 18781944. 
0.12, 0.22, 0.30, 0.65 L. Or
detekens uit resp. 1880,1882, 
1891,1909. 
28ii'oo. Tweeduizendste 
geboortedag Jezus Christus. 
Velletje met 0.65, 0.22, 0.22, 
0.65 L. Resp. Moeder Gods 
(icoon i8de eeuw), portret 
prins BorisMichael (vorst uit 
9de eeuw bracht christendom 

in Bulg
arije), 
Sofrani 
Vra
chanski, 
Antim 1 
(laatste 
twee be

i22 'oi . Promotie van de fi
latelie, het Belgisch konings
huis, II. 
Toeslagzegels 1718, 32H5, 
blok 50+25 fr. Resp. konin
gin Elisabeth (18761965), 
koningin MariaHendrika 
(18361902), LouisaMaria 
van Orleans (18121850). 

i22'oi. Dynastie. 
Velletje met steeds tweemaal 
17, 32, 50 fr. De zes konin

langrijk voor renaissance in 
Bulgarije). 

BULGARIA 

•0.22 
BtATAPH;! AS 

CYPRUS TURKS 
28ii'oo. Traditioneel hand
werk. 
125.000, 200.000, 265.000, 
350.000 TL. Hoofddoeken 
met rand van kantwerk. 

DUITSLAND 
i i  i  'oi . Serie vrouwen uit 
Duitse geschiedenis. 
220, 300 Pf (€1.12,1.53). 
Resp. Marieluise Fleisser 
(19011974), dichteres; Nelly 
Sachs (18911970), schrijfster 
(Nobelprijs 1966). 

i i  i  'oi . Frankeerzegels (rol
zegels), bezienswaardighe
den. 
100, 220 Pf (€0.51,1.12). 
Resp. Slot Schwerin (zetel 
landdag MecklenburgVoor
Pommeren, slotkerk en slot
museum), bakstenen dom
kerk St. Nikolai 
(13de eeuw) in 
Greifswald. 

i i  i  'oi . Liefdadigheidsserie; 
sociale organisatie 'VdK' 
(Verband der Kriegsbeschä
digten, Kriegshinterbliebe
nen und Sozialrentner 
Deutschlands), 
n o Pf (€0.56). Over achter
grond van mensen 'VdK'. 

i i  i  'oi . Vijfhonderdste ge
boortedag Leonhart Fuchs 
(15011566), arts en plant
kundige. 
100 Pf (€0.51). Tekening 'In
dischen Pfeffers' (door Fuchs 
ontdekt) en facsimile titel 
'New Kreuterbuch' (boek 
Fuchs uit 1543). 

i i  i  'oi . Driehonderd jaar 
Pruisen. 
110 Pf (€0.56). Pruisische 
adelaar, tekst 'Preussen 
2 0 0 1 ' . 

!^ul 
,1901 

PREUSSEN 2001 

D L'SCHlA^.l, : Muster 
l i l l l l l l l l l t lMiüt 

llOi 

i i  i  'oi . Tweehonderdste ge
boortedag Albert Lortzing 
(18011851), componist. 
110 Pf (€0.56). Portret, stuk
je uit partituur 'Zar und Zim
mermann' {1837), handteke
ning. 

i i  i  'oi . Kinder en jeugdte
lefoon. 
110 Pf (€0.56). Telefoon
hoorn en telefoonnummer. 

o,s6€ 1 1 0 



ESTLAND 
zgii'oo. Kerst. 
3.60, 6. kr. Resp. trompet 
met rode stnk, versiersel. 

FINLAND 
lyi'oi. Valentijnsdag. 
Zesmaal iklass (3.50 Fm., 
€0.59) in postzegelboekje. 
Bloemenkrans, mand met 
bloemen en envelop, bloe
menhart, boeket bloemen en 
envelop, koffleservies met 
lekkers en vaas bloemen, 
taart in hartvorm en bloe
menslinger. 

i7i'oi. Wereldkampioen
schap noordse skisporten in 
Lahiti. 
Tweemaal 3.50 Fm. (samen
hangend). Silhouet man met 
finishvlag en skisprmger Jan
neAhonen, skier Mika Mylly
la; beeldmerk Lahiti. 

handtekening Christian 
Lacroix (modeontwerper en 
ontwerper deze zegel). 
Vellelie met vijfmaal valen
tijnszegel; ondergrond stof 
en knopen, tekst 'Le coeur est 
le timbre du corps'. 

52'oi. Pieter Bruegel de Ou
dere. 
6.70 F. (€1.02). Dansende 
boeren. 

(i/or! 

262'oi. Dag van de postze
gel 2001. 
3., 3.40.60, blok 3.+0.60 
F. (€0.46, 0.55, 0.55), toe
slag voor Franse Rode Kruis. 
Stripfiguur Gaston LagafFe 
(Guus Flater) vanaf'57 gete
kend door André Franquin, 
geboren in België, 1924. 

i7i'oi. Europees jaar van ta
len 2001 (project Europese 
Unie en Europese Raad, ge
steund door Unesco*, doel: 
belang Europese rijkdom aan 
talen aangeven, meer talen 
goed leren ook van kleinere 
bevolkingsgroepen en een 
heel leven lang talen blijven 
leren). 
iklass (3.50 Fm., €0.59). 
Mond, tekst 'Europees jaar 
van talen' in verschillende ta
len. 

FRANKRIJK 
22i'oi. Wereldkampioen
schap handbal. 
3. F. (€0.46). Handballer. 

29i'oi. Valentijnsdag 2001. 
3. F. (€0.46), hartvormige 
zegel. Hart van edelstenen. 

FêTE DU TIMBRE 

GRIEKENLAND 
i8i2'oo. Honderd jaar gele
den eerste Kretenzische post
zegel. 
Velleliemet2ooen 650 Dr. 
Afbeeldmg zegels i en 5 dr. 
uit 1900 (Yvert nrs. 7, 9). 

wm 

MHIÜIIIIi 

i8i2'oo. Kerk van Grieken
land, A.D. 2000. 
20, 30, 40,100,130,150,180, 
1000 Dr. Resp. Christus als 
Orpheus (beeld), Christus de 
Goede Herder (marmeren 
beeld), Christus de Almachti
ge (mozaïek), Christus Ana
peson 
(fresco), 
Christus 
(icoon), 
Christus 
de wijs
heid van 
God 
(icoon), 
Christus 
de Al
macht! mügüAüaiaittt 

ge (icoon), Christus de Al
machtige (Byzantijnse munt). 

GROOTBRITTANNIË 
i6i'oi. Hoop voor de toe
komst, gemspireerd op de 
Convention on the Rights of 
the Child en het werk van 
Unicef*; laatste van millenni
umcollectie, nrs. H, O, P, E. 
2nd, ist, 45, 65 p. Kinderge
zichten geschminkt met resp. 
bloem, tijger, uil, vlinder. 

62'oi. Speciale gelegenhe
den. 
Vijfmaal ist. Zilvermerken 
die resp. romantiek, geboor
te, verhuizen, bedankten 
feest uitdrukken. 

i32'oi. Katten en honden. 
Tienmaal ist. Foto's hond op 
parkbank, hond in bad, 
boxer, kat in tas, kat op hek, 
hond in auto, kat achter 
raam, hond achter schutting, 
kat kijkt naar vogeltje, kat op 
wastafel. 

HONGARIJE 
3n'oo. Europese Conventie 
tot bescherming van de rech
ten van de mens vijftig jaar 
geleden ondertekend. 
50 Ft. Op een bureau staan 
het Romeinse Colosseum en 
de kathedraal van Straatsburg 
met 'Roma 1950' en 'Stras
bourg 2000'. 

Sport en aantal medailles in 
getal 2000 (als olympische 
ringen). Resp. schieten  3 
brons, gewichtheffen  6 zil
ver, ringen  8 goud, kanoën 
368 (op rand olympische 
vlam). 

ITALIË 
i8io'oo. Vrijwilligerswerk. 
800 L. (€0.41). Ene mens on
dersteunt andere mens, veel 
gestileerde figuurtjes hand in 
hand, wereldbol. 

.}M 

HinamSt 
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B 
4ii'oo. Komst van het jaar 
2000; overdenking en expres
sie. 
Blok met tweemaal 800 L. 
(€0.41). Vrouwengezicht met 
lang, golvend haar, kleine ge
stileerde danser; lange haar 
eindigt in draaikolk, gesti
leerde dansende figuurtjes. 

€041 ■.•■3»»i~t««"«"iio'*M 

ITALIA 
I m H l M M M 

6ii'oo. Serie 'scholen en 
universiteiten'. 
800,1000 L. (€0.41, 0.52). 
Zuilengang van 'Palazzo Du
cale' zetel van universiteit van 
Camerino, moderne gebou
wen universiteit van Calabriè 
in Cosenza. 

6ii'oo. Kerst. 
800, 1000 L. (€0.41, 
0.52). Resp. wereldbol 
met sprookjesdorp, ijs
kristal en kerstversier
sel; kerststal in de ka
thedraal van Matera. 

Zonder datum. Olympische 
Spelen, resultaten. 
30, 40, 80 Ft., blok 120 Ft. 

KROATIË 
23ii'oo. Kerst 2000. 
2.30 kn. Reliëf uit 19de eeuw in 
de kerk van de Heilige Maagd 
Maria in Ostarije: kerststal. 

ii2'oo. Beeldende kunst uit 
Kroatië. 
1.80, 2.30, 5. kn. Resp. 'Kor
cula' (1926) van Vladimir Var
laj (18951962), 'Brusnik' 
(1930) van Duro Tiljak (1895
1965), 'Barke' (1954) van 
Ante Kastelancic (19111989). 

K 

MIIIMII 
2,30 

LETLAND 
i59'oo. Olympische zomer
spelen, Sydney. 
0.70 Lvl. Wereldbol, beeld
merk Olympische Spelen. 
289'oo. Eeuwwisseling. 
0.15, 0.50 Lvl. Resp. vrij
heidsbeeld Riga, huizengevel 
in Riga; op beide zegels en op 
tussenzegel zonder waarde: 
XXXXI. 

iiii'oo. Presidenten van 
Letland. 
0.15 Lvl. A. Kviesis, president 
van 1930 tot 1936. 

i7ii'oo. Kerken van Letland. 
0.40 Lvl. Orthodoxe kerk. 
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22-ii-'oo. Liefdadigheid. 
0.15 Lvl. Rode Kruis. 

.vrvijA 15 
22-ii-'oo. Aanvulling Olym
pische Spelen. 
Velletje met viermaal 0.40 
Lvl.; twee zegels zonder 
waarde. Postzegels als 15 
september; portret Igors Vih-
rovs, op 24-9-2000 olym
pisch kampioen gymnastiek, 
gouden medaille, gymnast in 
spagaat. 

9-i2-'oo. olympische Spelen, 
succes van Litouwen. 
Blok 4.- Lt. met ronde zegel. 
Twee gouden en drie bronzen 
medailles; op rand operage
bouw en havenbrug Sydney 
en namen medaillewinnaars. 

MALTA 
i8-ii-'oo. Kerstmis 2000. 
6, 6+3,16+3, 26+3 c. Resp. 

25-ii'oo. Kerst. 
0.12, 0.15, 0.15 Lvl. Resp. 
zakhorloge en kabouter met 
sleetje, engeltjes in broodje, 
Maria met Jezus. 

Jozef, Maria en kindje Jezus, 
op voorgrond hedendaagse 
jongen en meisje; de drie ko
ningen met geschenken; ge
zin met kerstman en kerst
boom; gezin op weg naar 
kerk met kerstboom. 

LITOUWEN 
25-ii-'oo. Heilig jaar 2000. 
Velletje met viermaal 2.- Lt. 
Geboorte in Bethlehem, op
treden op aarde, dood aan het 
kruis, verrijzenis. 

2-12-
'00. Li
touwen 
verwel
komt 
derde 
millen
nium. 
I.- Lt. 
Model 
van uni

versum uit het neolithicum, 
gemaakt van amber. De hel
dere kant: heden en verleden, 
de vage kant: de onzekere 
toekomst. 

LIETUVA 3 
HÉMtMMMMÉI 

NOORWEGEN 
December '00. Herdruk fran-
keerzegel. 
0.20 kr. Posthoorn (1997), 
ander papier, andere tanding. 

rxrmimmmm 2-i-'oi. Ro
zen. 
Tweemaal 
4.50 kr. 'Se-
kelroos' en 
'Namdal-
roos'. 

2-i-'oi. Noorse kunstnijver
heid. 
4.-, 4.50, 7.- kr.Vlechtwerk 
berkenwortel, doosje van 

berkenbast, borduurwerk op 
gordel traditionele kleding 
Hordaland. 
2-i-'oi. Noorse acteurs en ac-
trices.4.-, 4.50, 5.50,7.-, 
8.- kr. Resp. Aase Bye (1904-
1991), Per Aabel (1902-1999), 

Alfred Maurstad (1896-
1967), Lillebil Ibsen 
(i899-i989),ToreSe-
gelcke (1901-1979). 

RUSLAND 
28-ii-'oo. Rusland in twin
tigste eeuw, technologie. 
Vel met steeds driemaal 1.50, 
2.-, 3.-, 4.- r. Resp. Medicij
nen, bouw, vervoer over de 
weg, energiecentrale, com
municatie, ruimtetechniek, 
luchtvaart, vervoer per spoor, 
vervoer over zee, metaalkun-
de, raffinaderij, mijnbouw
kunde. 

twee (roeien), Rajmond De-
bevec met schieten. 

2i-ii-'oo. Kerst en nieuwjaar. 
B (binnenlandse post), 90 Sit. 
Resp. twee kinderen in de 
sneeuw met pakjes, kindje Je
zus. Ook postzegelboekjes 
met zelfklevende zegels. 

nmvvvvw^^vwvwvvwnw 

B| 
SLOVENIJA 

2i-ii-'oo. In het nieuwe mil
lennium. 
40 Sit. Gebaseerd op hoofd
thema Expo 2000 in Han
nover 'mensheid - natuur -
technologie'; symbolische af
beelding. 

(UNHCR*). 
50 r. Reddingsboei met drie 
handen. 

25-8-'oo. Mondiale natuur
bescherming, fauna. 
100,100,150,150 r. Vier af
beeldingen Europese lynx 
(Lynx lynx). 

* 
i-i2-'oo. Gelukkig nieuw 
millennium! 
2.- r. Wereldbol met Kremlin 
en Pokrovsky-kathedraal, 
kerstboom, 'gelukkig nieuw 
millennium'. 

2i-ii-'oo. Vierhonderd
vijftig jaar geleden werd 
eerste boek gedrukt in 
Slovenië. 
50 Sit. Boom, boek en 
oude tekst. 

i4-i2-'oo. Tachtigste verjaar
dag buitenlandse inlichtin
gendienst. 
2.50 r. Insigne ter gelegen
heid van deze verjaardag. 

SLOVENIË 
i6-io-'oo. Gouden olympi
sche medailles. 
Tweemaal 21 Sit. IztokCop 
en Luka Spik in de dubbel 

TSJECHIË 
2-i-'oi. Eerste zegel van het 
millennium. 
9.- Kc. Goochelaar met hoed 
waaruit konijn met getal 
'2001' komt. 

TURKIJE 
g-io-'oo. Frankeerzegels, 
krokussen. 
250.000, 275.000, 
300.000,1.250.000 TL. Resp. 
Crocus chrysanthus, Crocus 
olivieri. Crocus biflorus. Cro
cus sativus. 
ig-io-'oo. Cultureel erfgoed, 
gebouwen. 
250.000, 275.000, 300.000 
TL. Resp. 'Arslan Baba', 'Ka-
rasac Ana', 'Hoca Ahmet Yes-
evi'. 

WITRUSLAND 
23-8-'oo. Vijftig jaar Hoge 
Commissaris van de Verenig
de Naties voor Vluchtelingen 

S-g-'oo. Mondiaal 
jaar van cultuur. 
100 r. Paren in kleder

dracht, beeldmerk Verenigde 
Naties. 

lo-g-'oo. Olympische zomer
spelen, Sydney. 
Driemaal 100 r. (samenhan
gend), blok 400 r. Resp. rin
gen, kano, ritmische gym
nastiek met hoepel, hardlo
pen. 

IJSLAND 
i8-i-'oi. Vissen, IV. 
55.-, 80.- kr. Resp. Heinhard-
tius hippoglossoides, PoUa-
chius virens. 

i8-i-'oi. Vijfenzeventig jaar 
kustwacht. 



Bref 20 gr. (binnenlandse 
posttot20gram). Schip 
'Tyr', vliegtuig 'Fokicer 27 TF-
SYN', helikopter'Super 
Puma LiP van de kustwacht. 
Postzegelboekje. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
i4-i2-'oo. olympische Spelen. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Worstelen en boksen (klas
siek en modern), op rand 
Polynesisch eiland. 
Blok $ 2.75. Olympische 
toorts wordt op 3i-5-'oo over 
Cookeilanden gedragen, op 
rand portret baron de 
Coubertin. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
25-9-'oo. Dieren uit het 
regenwoud. 
$ 0.75, 0.90,1.20, 2.-; velletjes 
met zesmaal $ 1.65 en zes
maal $1.75; tweemaal blok 
$ 6.-. Resp. 'agouti', 'capybara', 
'basilisklizard', 'heliconid 
butterfly'; 'green violet 
hummingbird', 'harp eagle', 
'three-toed sloth', 'white 
uakari monkey', 'anteater', 
'coati'; 'red-eyed tree frog', 
'black spider monkey', 
'emerald toucaner', 
'kinkajou', 'spectacled bear', 
'tapir'; 'keel-billed toucan', 
'scarlet macaw'. 
4-i2-'oo. Kerst 2000. 
$ 0.25, 0.45, o.go, 5.-; velletje 
met viermaal $ 1.75; blok 
$ 6.-. Cherubijnen; 
cherubijnen; Heilige Familie. 
i5-i-'oi. Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Drie velletjes met steeds 
zesmaal $ i.-, 1.20,1.65; 
driemaal blok $ 6.-. 
Afbeeldingen van schilderij
en van Rembrandt, 
F. van Mieris de Oude, 
J. van Scorel, 
M. van Heemskerck, 
G. Lairesse, P.J.C. Gabriel, 
J. van Huysum, 
G.H. Breitner, P. Pietersz, 
H. ter Brugghen, 
F.vanDijck, G.Flinck. 

ARGENTINIË 
25-n-'oo. Veertig jaar 'Con-
sejo Publicitario Argentino'. 
75 c. Orgaandonatie is leven. 

25-n-'oo. Kerst. 
75 c. Geboorte Jezus, detail 
uit een gebrandschilderd 
raam van het heiligdom van 
O.L.Vrouwe van de rozen
krans in Nueva Pompeya. 

jEl-i/ Vil) 

25-ii-'oo. Medicinale plan
ten. 
Viermaal 75 c. Eugenia uni-
flora. Senna corymbosa, 
Commelina erecta, Mirabilis 
jalapa. 
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ASCENSION 
Februari '01. Eeuw geleden 
zonk de Roebuck. 
15, 35,40, 50 p. Resp. kapi
tein William Dampier, dek-
plan, grotwoning in 'Dam-
pier's Drip', kaart. 

AUSTRALIË 
3i-io-'oo. Paralympiër van 
het jaar. 
45 c. (in velletje van tien). Af
beelding zwemmer Siobhan 
Paton. 

i-i-'oi. Australië honderd 
jaar een federatie. 
24,49 c , $ 2.-, 2.-. Histori
sche beelden van resp. inau
guratieoptocht in Sydney met 
op voorgrond afbeelding uit 
programmaomslag, eerste 
minister-president Edmund 
Barton met op achtergrond 
menigte bij paviljoen en do
cument 'Proclamation', de
tails van programmaomsla
gen en 'Australia Forever' (uit 
een liedje), omslag van uitno
diging staatsbanket in ge
meentehuis Sydney met op 
achtergrond foto banket. 
Velletje met de vier zegels en 
op rand inauguratieoptocht 
en tekening federatiepavil
joen. 

A.1 .̂5tïï,'.'̂  $2 00 

i5-2-'oi. Honderd jaar Aus
tralisch leger. 
Tweemaal 45 c. Commando

post 29th/46th bataljon in 
Nieuw-Guinea 1943 met klei
ne afbeelding lichte cavale
riebrigade in 1940, cavalerist 
met kind op arm in Rwanda 
(1995) bij vredesoperatie Ver
enigde Naties met kleine af
beelding officieren bij selec
tiecursus in 1997; beide met 
'Army's lUsing Sun Badge' en 
tekst '110 years of service'. 

BAHAMA'S 
i7-io-'oo. Herdruk frankeer-
zegels. 
25 c., $25.-. 
Afbeelding 1/75, kerst. 

i2-i2-'oo. Datum en afbeel
ding melding 1/75, samenle
ving. 

^ Humane 

BELIZE 
December '00. Kerst 2000, 
orchideeën. 
25, 60, 75 c , $ I.-. Resp. Ble-
tia purpurea, Cyrtopodium 
punctatum, Cycnoches eger-
tonianum, Catasetum inte-
gerrimum. 

BHUTAN 
5-io-'oo. Bloemen uit Bhu
tan. 
Drie velletjes met zesmaal 
25 nu.; driemaal blok 100 nu. 
Resp. Crinum amoenum, 
Beaumontia grandiflora, Tra-
chelospermum lucidum. 
Curcuma aromatica, Barleria 
cristata, Holmskioldia san-
guinea; Meconopsis villosa. 
Salvia hians, Caltha palustris, 
Anemone polyanthes, Cypri-
pedium cordigerum, Cryp-
tochiles luteus; Androsace 
globifera, Tanacetum atkin-
sonii, Aster strachey. Arena
ria glanduligera, Sibbaldia 
purpurea, Saxifraga parnassi-
folia; Dendobrium densiflo-
rum, Rhododendron arbo-
reum, Gypsophila cerastioi-
des. 

BOLIVIA 
8-ii-'oo. Millennium 2000. 
5.- Bs. Antiek beeld, waterval 
en regenboog. 

mat^memeeeeeea 

ii-ii-'oo. Kerstmis 2000. 
3.-, 5.-, 10.-Bs. Engelen van 
17de eeuwse schilderijen uit 
de kerk van Calamarca. 

m 
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It 
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27-ii-'oo. Negenhonderd 
jaar Soevereine en Militaire 
Orde van Malta. 
6.- Bs. Johannes de Doper, 
schutspatroon van de orde. 

BRAZILIË 
2000. Frankeerzegels, bui
tengewone sporten. 
1-6 R$ 0.27, 0.40: deltavlie
gen en bergklimmen, 1-7 
R$ 0.40: Skateboarden, 1-8 
R$ 0.27: Surfen. 

2i-9-'oo. Frankeerzegels, 
vruchten. 
R$ 0.27, 0.40. Resp. 'cupu-
acu', 'graviola'. 

25-9-'oo. Automaatzegel, 
fauna. 
Guaruba guarouba. 

23-io-'oo. Frankeerzegels, 
'Brasil exporta'; vliegtuigen. 
Velletje met tienmaal R$ 0.27 
zelfklevende zegels. Vliegtui
gen van de Braziliaanse vlieg
tuigfabriek 'Embraer': EMB 
145 AEW, Super Tucano, 
AMX-T, ERJ 135, ERJ 170, ERJ 
145, Eiy 190, EMB 145 
RS/MP, ERJ 140, EMB I20. 

BRUNEI 
Aanvulling melding 1/76, 
Apec 2000. 
20, 30, 60 s. Resp. weten
schap, voedsel, landbouw. 
Velletje $ i.io. 
i6-ii-'oo. Schildpadden. 
Strook met driemaal 30 s. 
'Green turtle', 'hawksbill 
turüe', 'olive ridley turde'. 

CAYMANEILANDEN 
i4-ii-'oo. Datum, correctie 
en afbeelding melding 1/76. 
10 c. Kinderen met tassen 
zand op strand (voor:) 60 c. 
erf met wit zand afgezet met 
schelpenrand. 

BRASIL CORREIOS 

CHILI 
i8-5-'99! Honderd jaar bond 
van Chileense verzekerings
maatschappijen. 
140 P. Atias draagt wereldbol. 
3-6-'99! Honderd jaar Spaan
se voetbalclub 'FC Barcelo
na'. 
Blok 1000 P. Voetballer en 
verenigingswapen; rand: sta
dion. 
i5-6-'99! Fauna en flora zuid
pool. 
360,450, blok 1500 P. Resp. 
Leptonychotes weddelli, Py-
goscellis antarctica, Pygos-
cellis antarctica en Arctoce-
phalus gazella. 
25-6-'9g! Paaseiland. 
360 P. Danseressen, land
kaart, boot op strand Anake-
na, Moais. 
6-7-'99! Honderdvijftig jaar 
universiteit van Santiago. 
140, 250, 300 P. Resp. stand
beeld en schoollokaal; ge
bouwen van de technische 
universiteit; studente met mi
croscoop, computer en ge
bouwen. 
i6-7-'99! Tweehonderd jaar 
geleden kwam Alexander 
Freiherr von Humboldt in 
Amerika. 
300, 360 P. Portret 
F.H.A. Freiherr von Humboldt 
(1769-1859, natuuronderzoe

ker en geograaf) 
met resp. 
J.I. Molina 
(1740-1829, je
zuïet en natuur
onderzoeker) en 
Pudu pudu, 
R.A. Philippi 
(1808-1904, arts 



en natuuronderzoeker) en 
Spheniscus humboldti. 
gS'gg! Dood van kardinaal 
Silva Henriquez, aartsbis
schop van Santiago (1907
iggg). 
140, 200 P. Kardinaal Silva 
Henriquez resp. in gebed, 
wandelend en bij misviering. 
lOS'gg! Internationale post
zegeltentoonstelling China 
'gg, Peking. 
140, 450; blok 1500 P. Vlag
gen van China en Chili op ze
gel met resp. pagode, jonk; 
Chinese muur en poort van 
de Hemelse Vrede in Peking. 
208'9g! Honderd jaar stad 
Quilpue. 
250 P. Stoomlocomotief, 
klokkentoren, stadswapen. 
lyg'gg'. Campagne voor 
bloeddonors van Chileense 
Rode Kruis. 
140 P. Assistente Rode Kruis 
met donor, twee harten. 
23g'99! Vijfenzeventig jaar 
arbeidswetgeving en bureau 
voor arbeidsrecht. 
320 P. Handen houden gla
zen bol vast waarin werkne
mers in gesprek met werkge
ver. 
5io'99! 42ste Mondiale 
congres Cisac (internationale 
bond voor auteursrecht van 
auteurs en componisten). 
170 P. Beeldmerk congres. 
öio'gg! Internationaal jaar 
van de ouderen. 
250 P. Ouder paar op banlqe 
kijkt naar spelende kinderen 
op strand. 
gio'gg! Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
300. 360 P. Brievenbus uit 
resp. 1854,1900; aanhangsel 
met '125 Union Postal Uni
versal', vliegtuig, beeldmerk 
UPU*. 
i2io'99! Amerika, de nieu
we eeuw zonder wapens. 
140, 320 P. Resp. raket lost 
op in vredesduif, gebroken 
raket. 
2gio '99! Veertig jaar 'Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID)'. 
360 P. Felipe Herrera Lane 
(ig22igg6), directeur ig6o
ig7i, bergpasweg, scholieren, 
pasgeborene in couveuse. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
25i2 'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
'Turnofthecentury' in 
Kaohsiung. 
Blok Chinees nieuwjaar 112
'00 met overdruk tentoon
stelling. 
i  i  'o i . Drie schakels (handel, 
vervoer en communicatie) 
worden gelegd tussen vaste
land China en Taiwan. 
NT$ g., 25.. Zeeaanzichten 
van resp. Kinmen en Xiamen, 
Matsu en Foochow met daar
tussen zee met een schip. 

i42'oi. Tekens uit de die
renriem, I. 
NT$ 5., 12., 25. (totovale 
zegels te maken). Sterren
beeld, de plaats, het symbool, 
Chinese en Engelse namen 
en data van resp. waterman, 
tweelingen, weegschaal. 

CHINA Volksrepubliek 
i5'gg! Internationale tuin
bouwtentoonstelling, Kun
ming. 
80, 200 f. Resp. pioenroos, 
wereldbol, mascotte; ten
toonstellingsgebouwen afge
beeld in boom. 
i85'g9l Edelhert (Cervus 
elaphus xanthopygus). 
Tweemaal 80 f Hert, vrouw
tje met jong. 

CHRJSTMASEILAND 
8i'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
45 c , $ 1.35. Slang en letter
tekens 'laar van de slang'. 
Velletje met beide zegels, op 
rand Chinese legende. 

ii2 '99! Honderd jaar acetyl
salicylzuur. 
600 P. Aspirientje. 

3i 'oo. Begin jaar 2000. 
Tweemaal 1000 P. (samen
hangend). Mens met stoffen 
achter vredesduif aan, regen
boog met wereldbol en getal 
'2000'. 
i2 'oo. Vijftig jaar universi
teit in Medellin. 
1000 P. Universiteitswapen. 

63'oo. Twintigste sterfdag 
lose Rafael Faria Bermudez 

(i8g6ig7g), ka
tholiek geestelij
ke en pedagoog. 
1300 P. Portret. 

COCOS(KEELING)

EILANDEN 
82'oi. Vissen. 
Viermaal 45 c. Pterocaesio la

tivittata, Acabthurus lineatus, 
Abudefduf vaigiensis, Acan
thurus olivaceus. 

(1(0! iKHIlH) IllliPS: 

COLOMBIA 
27io'9g! Honderdvijftigste 
geboortedag Luis Antonio 
Robles (i84gi8gg), jurist en 
politicus. 
600 P. Portret. 
29io'g9! Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
1000,1300 P. Resp. getal 
'125' en beeldmerk UPU*, 
beeldmerk UPU* jaartallen 
'1874' en ' iggg ' . 
gii 'gg! Amerika, de nieuwe 
eeuw zonder wapens. 
Tweemaal 1200 P. (samen
hangend). Handen en bloe
men. 
igii'gg! Veertig jaar 'Banco 
Interamericano de Desarrol
lo (BID)'. 
Tweemaal 1000 P. (samen
hangend). Koffie als stut van 
de economie. 
29ii '99! Kerstmis. 
Tweemaal 600 P. (samen
hangend). Heilige familie, 
drie wijzen met engel. 

2i4'oo. Festival van religi
euze muziek in Popayan. 
1000 P. Pianist en notenbalk. 
77'oo. Olympische zomer
spelen, Sydney. 
1000 P. Ritmische gymnas
tiek in de vorm van olympi
sche ringen. 

COOKEILANDEN 
i4i2 'oo. Olympische Spe
len. 
Velletje met viermaal $ 1.75. 
Hardlopen en boogschieten 
(klassiek en modern), op 
rand Polynesisch eiland. 
Blok $ 3.90. Tropisch woud 
met symbolen voor olympi
sche toorts 3i5'oo op 
Cookeilanden. 

DOMINICA 
78'oo. 'The Crystals', mei
dengroep uit begin jaren 
zestig. 
Viermaal $ o.go. Portretten. 
4i2'oo. Kerst en Heilig Jaar 
2000. 
$ 0.25, 0.65, o.go, 5., velletje 
met viermaal $ i.go, blok 
$ 6.. Engelachtige figuren. 
i8i2 'oo. Dieren uit Cari
bisch gebied en centraal 
Amerika. 
$ 0.15, 0.20, i.go, 2.20; twee 
velletjes met zesmaal $ 1.45; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
'Puerto Rican crested toad', 
'axolotl', 'Panamanian gol
den frog', 'manatee'; 'St. Vin
cent parrot' , ' indigo macaw', 
'cock of the rock', 'Cuban so
lenodon', 'Cuban hutia'. 

chinchilla; 
'South Ameri
can flamingo', 
'golden conu
re', ocelot, 
'giant armadil
lo', 'margay', 
'manedwolf ; 
'hawksbill sea 

turtle', miereneter. 
i8i2'oo. Kohbries. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 1.25 en zesmaal $ 1.65; 
blokken $ 5., 6.. Resp. Eu
lampis holosericeus, Mellisu
ga helenae, Mellisuga hele
nae, Caleiphlox evelynae, 
Anthracothorax dominicus, 
Cyanophaia bicolor; Hecico
nia rostrata, Eulampis jugula
ris, Russelia equisettiformis, 
Rustelia ezuisetidormis, 'Pu
erto Rican emerald', 'Antille
an cresteo'; 'feeders hum
mingbird', 'Hispaniolian 
emerald'. 
3ii2'oo. Millennium, ge
beurtenissen eerste helft 14de 
eeuw. 
Vel met zeven tienmaal 65 c. 
Troubadours, Acamapichüi 
eerste koning Azteken 
(1376), builenpest, campani
levan Giotto in 1355 vol
tooid, eerste frankstuk in 
Frankrijk (1360), Mingdy
nastie komt in 1368 aan be
wind, Tamerlan (13361405) 
probeert Mongoolse rijk te 
herstellen, 'Triumph of 
Death' schilderij van Frances
co Traini, Robin Hood ver
schijnt in Engelse legendes 
sinds 1377, idem, Geoffrey 
Chaucer begint i n i387 'The 
Canterbury Tales', opvol
gingsgeschillen in Japan 
(1392), joden worden uit 
Frankrijk gezet (i3g4), Kin
kakujitempel in Kyota Japan 
(i3g4), kathedraal in Straats
burgafin 139g, Alhambra
paleis in Granada (i3go), 
bronzen beelden van konin
klijke personen uit Ife in Ni
geria (ca. 1400). 
3ii2 'oo. IMillennium, be
langrijke Chinese schilderij
en uit i8de en igde eeuw. 
Vel met achttienmaal 55 c. 
Schilderijen van Giuseppe 
Castiglione, Wu Hsi Tsai, 
Chang Hsiung, Chu Ch'ao, 
Xugu, Chu Lien, Pu Hua, 
Ch'ien Yin, Jen Hsum, Ren 
Yi, Jen Yu, Wangchen, Chen 
HengKo, Wu ChangShih, 
Kao ChiFeng, Chi PaiShih, 
Xu Behong, Lin Fengmian. 
3ii2'oo. Millennium, igöo
ig70. 

Vel met zeventien zegels 
(waarde onbekend). 'De pil' 
(igöi), Yuri Gagarin reist 
door de ruimte. Beatles ne
men eerste hit op (igöa), 
John F. Kennedy vermoord 
(ig63). Speech 'I have a dre
am' dr. Martin Luther King 
(1963), boek 'The Feminist 
Mystique' van Betty Fried
man, Kenia wordt in 1963 on
afhankelijk, in 1964 wordt 
voor het eerst tegen roken ge
waarschuwd. Civil Rights Act 
treedt in 1964 in werking, 
oorlog ZuidVietnam heviger 
(1965), Ernesto 'Che' Gueva
ra wordt in Peru gedood 
(1965), eerste harttransplan
tatie door dr. Christiaan Bar
nard (1967), Israël wint zes
daagse oorlog (1967), Ho Chi 
Minh sterft in 196g, Neil 
Armstrong en Ed Aldrin lo
pen over de maan, Berlijnse 
muur wordt gebouwd. 

Woodstock Festival in igóg. 
3i i2 'oo. Millennium, be
langrijke uitvindingen. 
Vel metzeventienmaal 55 c. 
Sterrenkaarten, precisiege
reedschap, sterrenkunde, 
onderzoek geneeskunde, 
verbreiden medische ken
nis, kerk, wateruurwerk, ge
wichtuurwerk, veeruurwerk, 
glasblazen, eerste schroe
ven, houten draaibank, ka
trollen voor schepen, onder
delen van geweren, onder
zoek naar beweging, indu
striële revolutie, begrip effi
ciëntie. 
2i 'oi . Chinese zodiak, jaar 
van de slang**. 
$ 1.20. Schilderij 'Snake in 
the wilderness' van Hwa Yan 
(16821756). 

EL SALVADOR. 
4i2 'oo. Hulde aan Salva
doraanse erfgoederen in het 
buitenland, schilderijen. 
Vijfmaal 4. c. 'Caminante ' 
van Roberto Mejia Ruiz in 
Spanje, 'Salvadoreno traba
jador de corazon' van Alex 
Cuchilla in Mexico, 'Con la 
esperanza en mi Canasto' 
van Nicolas Fredy Shi Quan 
in Washington, 'Golondri
nas salvadorenas' van José 
Bernardo Pacheco in San 
Francisco, 'Realizaciondel 
sueno' van Oscar Soles in 
San Salvador. 
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FALKLANDEILANDEN 
loi'oi. Zonsopgangen en 
zonsondergangen. 
10, 20, 37,43 p. Foto's van 
zonsopgangen en ondergan
gen. 
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FIJI 
2ii i 'oo. Kerstmis 2000, de 
drie wijzen. 
15,81, 87 c. $ 3.. De reis van 
de drie wijzen uit het oosten 
volgens de schilder G. Ben
nett uit Fiji: resp. door jungle 
van vijgenbomen en palmen, 
over een klifpad richting zee, 
bij een baai met een dorpje, 
op een zeilschip. 
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FILIPIJNEN 
3og'oo. Olympische Spe
len, Sydney 2000 
Viermaal 5  P, velletje met 
viermaal 5  P Resp atletiek, 
boogschieten, schieten dui
ken, boksen, paardrijden, 
roeien, taekwondo 

ui DrviNG 

iF*JUPINAS f # i 
ilUÉliÉlÉlÉÉÉIMMIÉi 

i5ii'oo. Kleding uit 19de 
eeuw voor christelijke en in
heemse bevolking 
Viermaal 5  P, velletje met 
5  en 15  P Resp stof met 
geometrisch patroon, blouse 
voor vrouwen uit Davao del 
Sur, schilderij van Leticia Ji
menez in formele kleding, G
string voor mannen katoen 
met aan beide zijden geome
trische patronen van glazen 
kralen, schilderij met dame 
gekleed volgens mode van 
gemengde ras elite, sjerp van 
Tawsug zijde 

23ii'oo. Vijftigjarig bestaan 
filatelistische vereniging APO 
Viermaal 5  P (zegel op ze
gel) Smid(Yvertnr 433), 
honderd jaar sinds de moord 
op schilder Juan Luna (Yvert 
nr 454), bloem Vandasande
rania (Yvertnr 533),schaak
kampioenschap (Yvertnr 557) 

«nvnffniffi 

GAMBIA 
2io'oo. Vogels uit de 
tropen 
Drie velletjes met zesmaal 7 
D , driemaal blok 25  D 
Resp Pogoniulus bileneatus. 
Indicator indicator, Upupa 
epops, Coracias garrulus, 
Merops nubicus, Merops al
bicolhs, Psittacus erithacus, 
Clamator glandarius, Apalo
derma vittatum, Falco cu
vieri, Tauruco persa, Bycanis
tes bucinator, Ficedula hypo
leuca, Sylvia atricapilla, Saxi
cola torquata, Luscinia me
garhynchos, Tchagra senega
la, MotaciUa flava, Merops 
apiaster, Terathopius ecauda
tus, Sagitarius serpentarius 
i5i'oi. Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam 

Zes velletjes met zesmaal 7 
D , zesmaal blok 25  D Af
beeldingen van schilderijen 
vanj Porcelhs, S de Vlieger, 
I van Ostade, A Cuyp, C van 
Poelenburgh, A Pynacker, 
P Codde, J M Molenaar, 
N Eliasz Pickenoy, F Hals, 
S deBtayF Bol,G Houckgeest, 
E de Witte, H Seghers, 
P Claesz,W ClaeszHeda, 
J Davidsz de Heem, M van 
Uyttenbroeck, Rembrandt, 
J de Hacker, A Bosschaert, 
B van der Ast, H Boulenger, 
F van Dijck, J B Weenix, 
P Potter, K Dujardin, 
C Saftleven.W Roelofs, 
A Mauve, c Troost, 
I Ontwater, J Ekels, 
C van Haarlem 

GHANA 
2i'oi. Chinees nieuwjaar** 
Twee velletjes met zesmaal 
2500 Cs Chinees verhaal van 
de witte slang 

GRENADA 
i24'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Australia 
'99, flora en fauna 
$1 , 2 , 3 , 4 , velletje met 
vierentwintigmaal 75 c , 
tweemaal blok $ 6  Resp 
Pongo pygmaeus, Aotes tri
virgatus, Melanosuchus m
ger, Panthera pardus, Arctic
tis binturong, Elephas maxi
mus, Elephas maximus, Gar
rulax mitratus, Vanda hooke
riana, Ardea cenerea, 
Arctocephalus sp , Phalacro
corax varius, Platax sp , Ca
retta caretta, Plectorhynchus 
sp , Plectorhynchus sp , Papi
lio blumei, Egretta garzetta. 
Acacia sp , Rhinoceros son
daicus, Seicercus affinis, Ste
atomys sp , cyclorana novae
hollandiae, rups, Anas plat
yrhynchos, Pseudomugil sp , 
Emydura kreffti, Toxotes ja
culator, Aepyceros melam
pus. Lemur catta 
236'oo. Honden en katten 
$ o 75, o 90, 2 , 3 , twee vel
letjes met zesmaal $ i 50, 
tweemaal blok $ 6  Resp 
'maine coon', 'selkirk rex', 
Shetland sheepdog, centraal
aziatische sheepdog, 'spotted 
tabby British shorthair', 'bur
milla', 'British blue short
hair', siamees, 'Japanese 
bobtail', 'oriental shorthair', 
labrador retriever, poedel, 
boxer, ruwharige Jack Russell 
terrier, Tibetaanse terrier, 
Welsh corgi, 'Scottish fold', 
roodwitte Ierse setter 
4i2'oo. Kerst 
$015 ,025 ,050 ,5  , velletje 
met viermaal $ 2 , blok $ 6 
Engelachtige figuren 
i5i'oi. Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam 
Vier velletjes met zesmaal 
$ I 50, viermaal blok (waarde 
onbekend) Afbeeldingen van 
schilderijen van T de Keyser, 
J Wtewael, E van de Velde, 
A Bloemaert, B van der 
Helst, A Thomasz Key, 
P P Prud'hon, J H Neuman, 
H terBrugghen,W vanden 
Valckert, J de Bray, D van 
Baburen, J Vermeer, W Buy
tewech, J Leyster, G van 
Honthorst, P Moreelse, 
P Codde, H Averkamp, 
Rembrandt, E de Witte, WJ 
van Troostwijk 

GRJENADA/GRENADINEN 
i24'9g! Locomotieven uit de 
hele wereld 

15,75,90 c , $ i 50, 2 , 3 ■ 
vijf velletjes met viermaal 
$ 2 , tweemaal blok $ 6 

264'99! Fauna en flora 
75, 90 c , $150 2 , twee vel
letjes met negenmaal $1 , 
tweemaal blok $ 6  Resp 
Anisotremus virginicus, Der
mochelys coriacea, Archilo
chus colubris, Theope eudo
cia, Phaethon lepturus, Larus 
atricilla, palm, Megaptera 
novaeangliae, Paaserinavi
ris, Corvus corone, Anohs 
carolinensis, Morpho pelei
des, Prepona meander, Del
phinus delphis, Catanephele 
numilia, Sterne fuscata, 
Pyrocephalus rubinus, Passe
rina caerulea, Egretta alba, 
Actinote pellenea, Anteos 
clorinade. Iguana iguana, 
Coereba flaveola, Eupo
macentrus leucostictus 
245'99! Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Ibra '99, Nürnberg 
35,45 c , $1 50,3 , blok 
$ 6  Resp zeilschip 
'Luckenbach' met zegel 
Thurn en Taxis (Yvert nr i), 
koets en platte wagen met 
zegel SleeswijkHolstein 
(Yvert nr i), koets en platte 
wagen met zegel Oldenburg 
(Yvert nr i), zeilschip'Luc
kenbach' met zegel Noord
Duits postgebied (Yvert 
nr i), zegel Thurn en Taxis 
(Michel nr 35) op brief 
245'9g! Tweede ruimtereis 
John Glenn (1998) 
Twee velletjes met zevenmaal 
$ I  Portretten John Glenn 
(geboren 1921) ruimtevaar
der, democratisch senator 
voor de staat Ohio 
245'gg! Honderdvijftigste 
sterfdag Katsushika Hokusai 
(17601849), Japans schilder 
en houtsnijder 
Twee velletjes met zesmaal 
$ I 50, tweemaal blok $ 6 
Werk van Hokusai 
245'99! Tien jaar sinds 
Convention on the Rights of 
the Child aangenomen werd 
door de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties 
Driemaal $ 3  (samenhan
gend), blokS 6  Resp kind, 
vrouw, vrouw, Maurice Pate 
(directeur Unicef*), beeld
merk Verenigde Naties 
245'g9! Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Johann 
Wolfgang von Goethe 
Driemaal $ 3 , blok $ 6 
Resp boerendans onder lin
de, J W von Goethe (1749
1832) met Friedrich von 
Schiller (17591805), droom 
van Faust, 'Goethe in der 
Campagna' (detail schilderij 
J H W Tischbein 17511829) 
245'gg! Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philexfrance '99, locomotie
ven. 
Tweemaal blok $ 6  Elektri
sche locomotief SNCF, 
stoomlocomotief PLM (bei
den Frankrijk) 

GRBNADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i86'gg! Huwelijk prins Ed

ward en Sophie Rhys
Jones 
Driemaal $ 3 , blok 
$ 6  Resp Sophie 
RhysJones (geboren 
1965), kussend, prins 
Edward (geboren 
1964), bruidspaar 
lèS'gg! Negenenne
gentigste geboorte
dag koninginmoe
der 
Viermaal $ 2 , blok 
$6 , blok $ 2  

Resp als kind, in Rodesie 
1957, met koningin Elizabeth 
II en prinses Anne, in 1988, 
bij militaire parade, portret 
208'99! Amerikaanse film
acteurs 
Velletje achtmaal $ i , velle
tje viermaal $ 4 , blok $ 6 
Resp George Raft (1895
1980), scene uit 'Scarface' 
(1932), scene metR Arbuck
le, Roscoe Arbuckle (1887
1933), Buster Keaton (1895
1966), scene uit 'The general' 
(1926), scene uit'Safety last', 
Harold Lloyd (18931971), Ja
mes Cagney (18991986), sce
ne uit 'The public enemy' 
(1931), Edwarde Robinson 
(18931973), scene uit 'Litfle 
Caesar' (1930), Charlie Chap
lin (18891977) 
2i'oi. Jaar van de slang**, 
slangen 
Velletje met zesmaal 90 c , 
blok $ 4  Resp Boiga 
dendrophila, Corallus cani
nus, Trimeresurus stejnegeri, 
Elaphe obsoleta, Sisphohdus 
typus, Dasupeltis scabra, 
Ophiophagus hannah 
i5i'oi. Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam 
Vier velletjes met zesmaal 
$ I 50, viermaal blok $ 6 
Afljeeldingen van schilderij
en van Rembrandt, P P 
Prud'hon, T de Keyser, F 
Hals, H Averkamp, C 
Troost, A de Lelie, D Hals, 
W Claesz Heda, P Lastman, 
J Elevens, J van Goyen, W J 
van Troostwijk, E van de Vel
de, A van de Venne, G Lai
resse, I de Moucheron 

GUINEE 
iii2'oo. Geschiedenis 
ruimteonderzoek 
Twee velletjes met twaalf
maal 200 F , tweemaal blok 
4000 F Resp ontdekking 
buskruit in China, vuurpijlen 
in oorlog van KaïKeng 
(1232), Chinese legende 
'Wan Hu's Rocket Glider', 
Konstantin Tsiolkovsky 
(18571935), William Her
schel (17381822), Gallleo 
Galilei (15641642), Nicolaus 
Copernicus (14731543), Ro
bert H Goddard (18821945), 
gebroeders Montgolfier (hete 
luchtballon, 1783), Wernher 
von Braun (19121977), God
dardraket (1937), kruis
vluchtwapen Vi, Ed White 
van Gemini 4, Apollo 11, 
ruimtevhegtuig Atlantis 
(i988),Voskhod2(i965), 
Spoetnik I (1957), ApoIIoSo
joezvlucht (1975), John 
Glenn eerste Amerikaan om 
de aarde (1962), Valentina 
Tereshkova eerste vrouw in 
de ruimte (1963), Yuri Gaga
rin eerste mens in de ruimte 
(1961), ApoUo 17 naar de 
maan (1972), onderzoek 
maanoppervlak (1970), Hub

ble ruimtetelescoop, interna
tionaal ruimtestation (in wor
ding), AtlasCentaur lanceer
raket (1967) 
iii2'oo. Eerste zeppelin
vlucht honderd jaar geleden 
Vier velletjes met steeds zes
maal 300, 450,1000,1000 F , 
tweemaal blok 4000 F Resp 
Zeppelin LZii (1912), E T 
Willows (1912), Hindenburg 
(1936), AstraTorres i (1912), 
Beta (19101912), Schutte
Lanz SL3 (1916), GrossBase
nachMi (igio), SchutteLanz 
SLi (1912), Parseval PL25 
(1915), SiemensSchuckert 
(1911), Delta (1912), Parseval 
PLVIII(i9i2),LZ9Zii 
(1911), LZio Schwaben 
(igii), LZii Viktoria Luise, 
LZ127 GrafZeppehn (1928), 
LZ129 Hindenburg (1936), 
LZ130 (1928), LZi (1900), 
LZ2 (1906), LZ3 Zi (1906), 
LZ4 (1908), LZ5 Ziidgog), 
LZ6 Delag (1909), Graf Zep
pelin, LZi 
iii2'oo. Achttiende verjaar
dag prins William 
Velletje met viermaal 1000 F , 
blok 4000 F Foto's van prins 
William op zijn verjaardag 
iii2'oo. Honderdste ver
jaardag konmginmoeder 
Vel met achtmaal 750 F die 
samen een fotomozaiek vor
men 

GUYANA 
30io'oo. Bloemen uit Cen
traalAmerika 
$ 35 , 60 , 200 , 300 , twee 
velletjes met zesmaal $ 100 , 
tweemaal blok 400  Resp 
Russelia equisetiformis, 
Sprekelia formosissima, Pas
siflora quadrangularis, Mira
bilis jalapa, Bignonia capreo
lata. Calceolaria herbeohy
brida, Canna generalis, Bau
hinia grandiflora, Amaran
thus caudatus, Abutilon meg
apotamicum, Ipomoea trico
lor, Lantana canara, Cantua 
buxifoha, Fushia x sp, Eichor
nia crasipes. Cosmos sul
phureus, Oeceoclades macu
lata, Tacsoma vanvolvemii 
joio'oc. Bloemen 
$ 35 , 60 , 200 , 300 , twee 
velletjes met zesmaal $ 100 , 
tweemaal blok 400  Resp 
Bougainvillea spectabihs, Eu
phorbia mihi, Catharanthus 
roseus, Ipomoea carnea, Cor
dia sebestena, Hehcoma 
wagneriana, Dendrobium 
phalaenopsis, Passiflora cae
rulea, Oncidium nubigenum. 
Hibiscus rosasinensis, Lanta
na camara, Jatropha Integer
rima, Plumena alba, Strelit
zia regmae, Clerodendrum 
splendens, Thunbergia gran
diflora, Cattleya granulosa, 
Guzmania Imgulata 
December '00. Kerst 2000 
$ 60, 90,120,400, velleqe 
met viermaal $ 180, blok 
$400 Cherubijnen, cherubij
nen. Heilige Familie 
2i'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang** 
Viermaal $ 80, blok $ 250 
Tekeningen slang 

HONGKONG 
2i2'oo. 'ITU* Telecom Asia 
2000' 
Blok van $ 10  Frankeerze
gel 'Tsing Ma' brug, blok
rand wereldbol en gebouwen 
met gedrukte bedrading, 
tekst 'ITU* Telecom Asia 
2000 in Hongkong', beeld
merk (zie pagina 154) 



3ii2'oo. Komst van de 21ste 
eeuw. 
Blok van $ 20.. Frankeerze
gel 'Hongkong congres en 
tentoonstellingscentrum' in 
hologramuitvoering, blok
rand met hologram Hong
kong van 20ste naar 21ste 
eeuw: gebouwen, landschap, 
vliegveld en vuurwerk. 
ii'oi. Chinees nieuwjaar: 
jaar van de slang**. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. Ver
schillende slangen tegen ach
tergrond van Chinees knip
werk. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
4i2'oo. Kerst 2000, bloe
men. 
26, 34, 60 p. Resp. Delonix 
regia, Barringtonia asiatica, 
Zephyranthes rosea. 

Britehlndbi * 
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INDONESIË 
28io'oo. Traditionele Indo
nesische kleding. 
Vel met 28 zegels 900 Rp. 
■nai 

^ iii'oo. Indonesische kun
Lu Stenaars. 
"" Vijfmaal goo Rp. Ibu Sud 
^ (19081993), Chairil Anwar 
it (19221949), 

BingSlamet 
(19271974), 
Ikemt Maria 
(18971968), 
S. Sudiosono 
(19131986). 
Blok 4000 
Rp. Chairil 
Anwar 
(19221949). 

JAMAICA 
6i2'oo. Nieuwe datum en af
beelding melding 1/77, kerst. 

KORBAZUID 
lyi'oo. Frankeerzegel, or
nament. 
700 w. Jade ornament uit 10
14de eeuw met motief van 
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wolken en kraanvogels. 
i2'oo. Serie 'treinen', I. 
Viermaal 170 w. Pashi, 
Teho, Mika, Hyouki loco
motieven. 
252'oo. Flora, bescherming 
van bedreigde soorten. 
Velletje met viermaal 170 w. 
Sedirea japonica, Lilium cer
num. Hibiscus hamabo, Cy
pripedium japonicum. 
23'oo. Millennium, IV; 
hoogtepunten en belangrijke 
mensen uit Koryo dynastie 
(9181392). 
Velletje met vijfmaal 170 w. 
Staatsexamen binnenlands 
bestuur, Koreaanse Tipitaka, 
uitvinding losse drukletter, 
introductie van neoconfucia
nisrae, bewerking van ka
toenzaad. 

223'oo. Achtste mondiale 
waterdag. 
170 w. Kindertekening met 
spelende kinderen. 
233'oo. WMO* bestaat vijf
tig jaar. 
170 w. Weersatelliet boven 
satellietbeeld. 
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204'oo. 'Share love'. 
170 w. Hart met hand die te
ken geeft 'Ik houd van je'. 

224'oo. Cyber Korea 21. 
170 w. Telefoonhoorn, cd, 
apenstaartje, muis. 
i5'oo. Millennium, V; 
hoogtepunten en belangrijke 
mensen uit vroege Choson 
dynastie (13921910). 
Velletje met vijfmaal 170 w. 
Ontstaan Koreaanse alfabet. 
Lady Skin Saimdang, Yi 
Hwang en Yi I, Japanse inva
sie, 'Sandaenori': drama met 
gemaskerde dansers. 
45'oo. Serie 'cartoons', VI. 
Twee blokken 170 w. 'Goin
dol' van Park Soodong, 
'Youngsimi' van Bae Gum
taek. 
io6'oo. Frankeerzegel, in
sect. 
40 w. Purpuricenus lituratus. 
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i7'oo. Millennium, VI; 
hoogtepunten en belangrijke 
mensen uit late Choson dy
nastie {13921910). 
Velletje met vijfmaal 170 w. 
'Tongui Pogam' van Huh 
Joon (medisch naslagboek 
uit 1610, gebaseerd op krui
den), Kim Hongdo (schilder 
van taferelen uit het dagelijk
se leven), Chong Yakyong 
(filosoof, paste kennis ook in 
praktische zin toe), gedetail
leerde kaart van Korea 'Tae
dong yojido' door Kim 
Chongho, Tonghakboeren
opstand (rond 1894, geweld
dadig optreden om sociale 
hervorming te bewerkstelli
gen). 

i37'oo. 41ste Internationale 
Wiskunde Olympiade (IMO). 
170 w. Mathematische te
kens, beeldmerk IMO2000. 
i8'oo. Serie 'literatuur', VI. 
Vijf blokken 170 w. 'Yolha 
Diary' van Park Jiwon, 'Obu 
Sasisa' van Yun Seondo, 
'The NineCloud Dream' van 
Kim Manjung, 'Tears of 
Blood' van Yi Injik, 'From 
the Sun to a Child' van Choe 
Namseon. 

schildering van de 'Dancers' 
in de ruïne van 'Koguryo 
Tomb' in China. 
2io'oo. Honderd jaar open
bare middelbare school. 
170 w. Voormalig gebouw 
Kyunggischool in Hwadong 
en artilcel i schoolreglement. 
20io'oo. Derde AzieEuro
pabijeenkomst (ASEM). 
170 w. Plaat 'terug naar be
jaardenhuis' uit 'Album of 
the Gathering of Old States
men', beeldmerk Asem. 
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28'oo. Week van de filate
lie, schilderij. 
340 w. 'The Puljongdae Cliff 
of Mt. Kumgang' geschil
derd door Chong Son (1676

1759)
ig'oo. Millennium, VII; 
historische overblijfselen en 
plaatsen van de Koryo tot de 
Choson dynastie. 
Velletje met zesmaal 170 w. 
Twee vazen van 
celadon, Chi
nees keramiek 
met een groene 
kleur in vele 
schakeringen, 
verkregen door 
een ijzeroxi
denglazuur; 
Nirvanahal van 
de Pongjungsa
tempel; houten maskers 
'Hahoe' en 'Pyongsan'; Ky
ongbokpaleis; 'Dream Jour 
ney to the Peach Blossom 
Land', schilderij van An 
Kyon; 'chagyongnu', water
klok. 

25io'oo. Icograda* millen
niumcongres Oullim 2000 in 
Seoel. 
170 w. Beeldmerk congres 
(Oullim betekent grote har
monie in Koreaans). 
iii'oo. Vijftigste geboorte
dag Gobou. 
170 w. Zesmaal mr. Gobou 
van 1950 tot heden (stripfi
guur van Kim Seonghwan). 

i59'oo.01ympische spelen, 
Sydney. 
170 w. Taekwondo en muur

LESOTHO 
286'99! Vogels. 
0.70,1.50, 2., 3., 4., 5. M.; 
twee velletjes met negenmaal 
2. M.; twee blokken 8. M. 
Resp. Megaceryle alcyon, 
Proboscigeraterrimus, Buteo 
jamaicensis, Lunda cirrhata, 
Egretta rufescens, Opistho
comus hoazin; Cyanocitta 
cristata, Paroaria gularis, 
Xanthocephalus xanthoce
phalus, Loxia curvirostra, 
Bombycilla cedrorum, 
Pyrocephalus rubinus, 
Dryocopus pileatus, Stumella 
neglecta, Megaceryle alcyon; 
Pheucticus aureoventris. Pitta 
moluccensis, Oriolus sp., 
Pheucticus ludovicianus, 
Chloropeta natalensis, 
Hemignatthus munroi, 
Carduelis tristis, Colaptes 
punctigula, Taranga 
ludoviciana; Egretta alba, 
Zosterops erythropleura. 
307'99! Orchideeën. 
1.50, 3., 4., 5., 7., 8. M.; 
drie velletjes met negenmaal 
2. M.; viermaal blok 10. M. 
Resp. Cattleya dowiana, Di
urus behrii, Ancistrochilus 
rothchildianus, Aerangis 



curnowiana , Arachnis flo
saeris, Aspasia principissa; 
Cochleanthes discolor, Ci
schweinfia dasyandra, Cera
tostylis retisquama, Compa
rettia speciosa, Cryptostylis 
subulata, Cycnoches ventri
cosum, Dactylorhiza macu
lata, Cypripedium calceolus, 
Cymbidium finlaysonia
num; Apasia epidendroides, 
Barkaria lindleyana, Bifre
naria tetragona, Bulbo
phyllum graveolens, Brassa
vola flagellaris, Bollea law
renceana, Caladenia carnea, 
Catasetum macrocarpum, 
Cattleya aurantiaca; Dendro
bium bellatulum, Dendrobi
um t r igonopus, Dimerandra 
emarginata, Dressleria ebur
nea, Dracula tubeana, Disa 
kirstenbosch, Encyclia alata, 
Epidendrum pseudepiden
drum, Eriopsis biloba; O
phrys apifera, Laelia rebes
cens, Ansella africana, Pa
phiopedilum tonsum. 

lóS'gg! Internationale post
zegeltentoonstelling Chi
na'99 in Peking, schilderijen 
van Pan Tianshou (1897
1971), Chinees schilder. 
Velletje met tienmaal 1.50 M.; 
tweemaal blok 6. M. Resp. 
waterlelies bij nacht, hen met 
kuikens, pruimenbloesem en 
orchidee, pruimenbloesem 
en bananenstruik, kraanvo
gel en den, zwaluwen, arend 
op den, palmvaren, jonge 
arend op den, orchideeën; 
moeras, libel. 
lóS'gg! Tien jaar sinds Con
vention on the Rights of the 
Child aangenomen werd 
door de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties. 
Driemaal 2. M. Afrikaanse 
jongen, Aziatisch meisje, Eu
ropese jongen. 
i68'99! Honderdvijftigste 
sterfdag Katsushika Hokusai 
(17601849), Japans schilder 
en houtsnijder. 
Twee velletjes met zesmaal 
3.M.; tweemaal blok 10.M. 
Resp. Nakamaro, pioenen en 
vlinder, hoofd blinde naar 
rechts, hoofd blinde kijkt 
naar Imks, mensen gaan 
boogbrug over, mensen gaan 
boogbrug over en huis; rivier 
Sumida in de winter, twee 
karpers, blinde met gesloten 
mond, blinde met open 
mond, visser bij toortslicht, 
walvisvangst bij de Gotoei
landen; klokjesbloem en li
bel, rivier Yodo en kasteel 
Osaka in maneschijn. 
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i68'99! Negenennegentig
ste verjaardag koninginmoe
der. 
Viermaal 5. M.; blok 15. M. 
Resp. in 1938, met koning 
George (1948), 1963, in 1989 
in Canada; Clarence House. 

LIBERIA 
i26 'oo. Millennium, ge
schiedenis van de verande
ring. 
Velletje van zeventien (waar
de onbekend). Toetssteen, 
waarmee zuiverheid goud 
vastgesteld kan worden (700 
vC); sterrenkaarten van Clau
dius Ptolemaeus; vierkante 
zeilen en varen op de sterren; 
in kaart brengen oceanen; 
studie elektriciteit en stati
sche energie; effecten van 
licht; studie magnetisme; 
werking kompas; studie ba
rometrisch druk; weerpatro
nen; wilsonvat; aureool; por
tret Charles Wilson (i86g
1959); foto eerste onderzoeks
lab voor weer, Wilson's ne
velkamer; vliegtuig 'Enola 
Gay; afbeelding radar. 
i48 'oo. Halve eeuw Volks
wagenKever. 
$ 10., 10., 20., 20., 25., 
25., 30., 30. Kevers uit 
resp. 1951,1998,1966,1979, 
1970, ig86,1955, i960. 
59'oo. 'The wind m the wil
lows', kinderboek van Ken
neth Grahame. 
Drie velletjes met achtmaal 
$ 15., driemaal blok $ 100.. 
Verschillende karakters uit 
het boek. 
59'oo. Drie rock & roll mei
dengroepen. 
Drie samenhangende stroken 
met viermaal $ 35.. Portret
ten van leden van de groepen 
Patti Labelle & the Bluebelles, 
The Shirelles, The Velvelet
tes. 
2i 'oi . Jaar van de slang'**, 
slangen. 
Velletje van zesmaal $ 15.; 
blok $ 80.. Resp. Python 
molurus, Elaphe quatuorline
ata, Vipera berus. Coluber vi
ridiflauns. Cerastes cerastes, 
Malpolon monspessulanus; 
Nerodia erythrogaster. 
i5 i  'o i . Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Vier velletjes met zesmaal 
$ 20.; viermaal blok $ 100.. 
Afbeeldingen van schilderij
en van J. Vermeer, E. de Witte, 
B. van der Helst, 
G. ter Borch, J. Verspronck, 
G. Dou, F. van Mieris, 
J. Jansz Treek, W. van Aelst, 
F. Hals, G. de Lairesse, 
A. van Ostade, N. Maes, 
G. Metsu, J. van derHeyden, 
C. Netscher, A. van der WerfF, 
M. d'Hondecoeter, 
J.W. Pieneman, J. Steen, 
D. van Baburen. 

MAAGDENEILANDEN 
i6  i i  'oo . Datum en afbeel
ding melding 1/78, millenni

22i i  'oo. Datum en afbeel
ding melding 1/78, wetgeven
de raad. 
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BRITISH VIRGIN ISLANDS 

MACAU 
20i2 'oo. Eerste verjaardag 
van Macau als autonome spe
ciale administratieve zone. 
2., 3. ptcs. (doorlopend 
beeld). Feestelijke optocht 
met draken, vlaggen Macau 
en China, gouden lotus
bloem. 
Blok 18. ptcs. Foto's over
dracht Macau, vlaggen en 22 
kt. gouden lotusbloem. 
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MALDIVEN 
i j g 'oo . Orchideeën. 
0.50,1, 2.50, 3.50 Rf.; twee 
velletjes met zesmaal 10 Rf.; 
tweemaal blok 25 Rf. Resp. 
Dendrobium crepidatum, 
Eulophia guineensis, Cymbi
dium fmlaysonianum, Pa
phiopedilum druryi; Angrae
cum germinyanum, Phalae
nopsis amabilis, Thrixper
mum cantipede, Phaius tan
kervilleae, Rhynchostylis gi
gantea, Papilionanthe teres; 
Aerides odorata, Dendobri
um chrysotoxum, Dendobri
um anesmum. Calypso bul
bosa, Paphiopedilum fairrie
anum, Cynorkis fastigiata; 
Cymbidium dayanum, Spa
thoglottis plicata. 
jo  io 'oo . IOC jaar motoren. 
Twee velletjes met zesmaal 
7 Rf.; tweemaal blok 25 Rf. 
Resp. Honda CB 750, Pioneer 
Harley Davidson, Bohmer
land, American Indian, Tri
umph Trophy 1200, Moto 
Guzzi 500S; Matchless, 
Manch 41200 TTS, Lambretta 
LD150, Yamaha XJP1200, 
Daimler, John Player Norton; 
Harley Davidson, Electra Gli
de. 
i5 i i  'oo. Zeeleven in Indi
sche Oceaan. 
Drie velletjes met achtmaal 5 
Rf.; velletje met zesmaal 5 
Rf.; viermaal blok 25 Rf. 
Chaetodon lunula, Stethjulis 
albovittata, Chelonia mydas, 
Aphareus fiirca, Pomacentrus 
pulcherrimus, Chaetodon 
meyeri, Cirrhilabrus exquisi
tus, Amphiprion nigripes; 
Cephalopholis sp., Pygopli
tes diacanthus, Forcipiger 
flavissimus, Parupeneus 
macronema, Aulostomus 
chinensis, Pseudanthias 
squamipinnis, Centropyge 
bispinosus, Gaterin orienta
lis; Coris aygula, Lutjanus 
kasmira. Variola louti, Chae
todon bennetti, Vaesio sp., 
Apogon cyanosoma, Thalas
soma hardwicke, Ctenochae
ms strigosus; Oxymenacan
thus longinostris, Sargocen
tron xuntherythurm, Paraeir
rhites forsten, Parachelinus 
mccoskeri, Pygoplites dia
canthus, Paraentzopyge ve
nustavenustus; Pomacanthus 
maculosus, Gymnothorax fa

vagineus, H. Aberrans, Py
goplites diacanthus. 
i5 i i  'oo. Bloemen van Indi
sche Oceaan. 
Twee velletjes met zesmaal 5 
Rf. tweemaal blok 25 Rf. Ixia 
maculatus, Clivia miniata, 
Kniphofia uvaria. Euphoria 
splendens, Venidium fastuo
som. Pelargonium hortorum; 
Hibiscus schizopetalus. Erica 
vestita, Strelizia reginae, An
cidanthera bicolor, Mesem
bryanthemums criniflorum, 
Saintpaulia ionanthe; Gladio
lus hortulanus, Zantedeschia 
aethiupica. 
2gi i  'oo. Vervoer in de 20ste 
eeuw. 
2.50, 3,12,13 Rf.; twee velle
tjes met zesmaal 5 Rf; twee
maal blok 25 Rf Resp. Papy
rus 1934, Hiawatha 1935, Su
permarine SGB1931, MLXoi 
1998; Thrust SSC 1997, Cur
nss R3C2 1925, Rocket 1829, 
BB90041955, Mallard 1938, 
TGV 1980; Lockheed XP80 
1947, Mikoyan Mig 23 Foxbat 
1965, Tempest 1943, Blue
bird 1964, Blue Flame 1970, 
Thrust 2 1983; Lockheed SR
71 Blackbird 1976, Bell Xi jet 
1947. 
30i i  'oo. Auto's. 
I, 2, 8,10 Rf. twee velletjes 
met zesmaal 7 Rf.; tweemaal 
blok 25 Rf Resp. Pierce Ar
row 1930, Mercedes Benz 
540K1938, Dusenburg Jio 
1934, Bugatti Royale 1931; 
Chevrolet Roadster 1932, Ca
dillac Fleetwood 1929, Bent
ley Speed Six 1928, Cadillac 
Fleetwood 1930, Ford Con
vertible 1936, Hudson Phae
ton 1929; Auburn Convertible 
Sedan 1931, Mercedes SSKL 
1931, Packard Roadster 1929, 
Chevrolet 1940, Mercer 1915, 
Packard Sedan 1941; Rolls 
Royce Pi, Cord Broughham 
1930. 
30i i  'oo. Auto's, Porsche. 
Twee velletjes met driemaal 
12 Rf.; blok25 Rf. Resp. SiiS 
1966, 959 1988, Carrera 993 
1995; 356 SC 1963, Oirscge 
911 Turbo 1975, hedendaagse 
Porsche; 2000 Porsche Box
ter. 
30i i  'oo. Auto's, Pontiac 
TransAm. 
Twee velletjes met driemaal 
12 Rf; blok 25 Rf. Resp. Li
mited edition 1976,1988, 
Coupe 1988; 1970,1989, GT 
convertible 1994; 1999. 
Januari '01. Paddestoelen. 
0.30, 0.50, 2, 3,13,15 Rf.; 
twee velletjes met zesmaal 7 
Rf., tweemaal blok 25 Rf 
Cortinarius collinitus, Russu
la ochroleuca, Lepiota acute
squamosa, Hebeloma radico
sum, Amanita echinoce
phala, Collybia iocephala; 
Tricholoma auranthium, 
Pholiota spectabilis, Russula 
caerulea, Amanita phalloi
des, Mycena strobilinoides. 
Boletus satanas; Amanita 
muscaria, Mycena lilacifolia, 
Coprinus comatus, Morchel
la crassipes, Russula nigri
cans, Lepiota procera; Tri
choloma aurantium, Lepiota 
procera. 
Januari '01. Battle of Britain 
zestig jaar geleden. 
Twee velletjes met achtmaal 5 
Rf.; tweemaal blok 25 Rf. 
Duitse bevelhebbers, Duitse 
bemanning werkt aan vlieg
tuig, Duitse aanval begint, 
Duits vliegtuig laat bommen 
vallen, Duitsland bombar

deert Engelse steden, St. 
Paul's cathedral in brand, ge
vecht in de lucht, neerge
schoten Spitfire; Winston 
Churchill met militaire lei
ders, RAFpiloten klaar voor 
aanval, Britse vliegtuigen stij
gen op, Brits vliegtuig ont
moet vijand, Duitse lucht
macht ondervindt flinke 
weerstand, gevecht boven 
Het Kanaal, Duitse vliegtui
gen boven Engeland neerge
schoten, veel Duitse vliegtui
gen komen naar beneden; 
Hawker Hurricane, Messer
schmitt ME 109. 
i5 i  'o i . Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Vier velletjes met zesmaal 
7 Rf.; viermaal blok 25 Rf. 
Afbeeldingen van schilderijen 
van I. Israels, G. ter Borch, 
J. Steen, D. Jacobsz Bas, P. de 
Hoogh, J. Vermeer, G. Dou, 
J. Verspronck, N. Maes, de 
Meester van Alkmaar, J. Asse
lyn, Geertgen tot Sint Jans, A. 
Mor van Dashorst, Rem
brandt, G. Lairesse, J. Brue
ghel de oudere, F. Hals, 
W.J.J. Nuyen. 

MALEISIË 
Afbeelding melding 1/78, 
kinderspelletjes. 
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gio'oo. Flora, rododen
drons. 
Velletjes met tienmaal 30 s., 
viermaal 30 s., blok i. RM. 

MARSHALLEILANDEN 
26io 'oo. Kerst. 
33 c. Kerstbomen: tropische 
palmen met honderden lichtjes. 

i2 i i  'oo. Soen JatSen (1866
ig25). 
Strook in boekje met zesmaal 
60 c , $ I.. Resp. jeugd in 
Cuiheng Village aan baai met 
zeilboot en familie; school in 
Honolulu (187g), studie me
dicijnen in Canton en Hong
kong (18861892); revolutie 
en president van Tong Meng 
Hui (1905); begin revolutie in 
1911; president republiek 
China (1912); vlag Taiwan en 
portretten, zijn 'nationalis
me, democratie en volkswel
vaart'; portret, graftombe in 
Nanjing, Chinese muur. 



igi'oi. Zeilkano's. 
$ 5., 10.. Resp. 'Walap of Ja
luit', 'Walap of Enewetak' 
(ook in 1993 op postzegel 
Marshalleilanden; Yvert nr. 
478, 462). 

MAURITIUS 
i3i2'oo. Belangrijke perso
nen. 
1,5,7, 9 Rs. Resp. Afifan 
Tank Wen (18421900), Al
phonse Ravaton Ti Frère 
(19001992), dr. Idrice Gou
many (18591889), Anjalay 
Coopen. 

ii8'oo. Twintigjarig be
staan 'Fundacion de la Aso
ciacion Latinoamericana de 
Integracion (Aladi)'. 
$ 4.20. Wereldbol met vlag
gen betrokken landen. 
i78'oo. Honderdvijfentwin
tig jaar sinds herstel senaat. 
$ 3.. Vogel die draad vast
houdt, tekst. 
208'oo. Expo Hannover 2000. 
Vel met steeds tweemaal 
$ I., 1.80, 2., driemaal 3., 
eenmaal 3.60, ovale van 4.20. 
Afbeeldingen ter illustratie 
van de thema's: mensen, na
tuur, techniek, duurzame 
ontwikkeling. 

ise^o,. 
têtriölögia 

MAYOTTE 
2i'oi. Frankeerzegels. 
2.70, 3.F. 
29i'oi. Zogende moeder. 
3.F. (€0.46). 

MEXICO 
266'oo. Internationale dag 
tegen drugsmisbruik en ille
gale handel. 
Blok $ 4.50. Twee onschuldi
ge kinderen met zonnetje. 
276'oo. Tweemiljoen fami
lies hebben huis gekregen 
door krediet Infonavit*. 
Velletje met tweemaal $ 3.  en 
ovale $ 10.. Aardewerken 
beeldjes van huizen uit de tijd 
voor de Spanjaarden. 

i87'oo. Mexico van de twin
tigste eeuw naar het derde 
millennium, culturele een
heid en verscheidenheid. 
Vel met viermaal $ 3. en ova

_ Ie $ 4.20. Afbeeldingen van 
=> Mexicaanse kunst, cultuur en 
° gastronomie. 
_ 28'oo. Samenleving zonder 
== drempels. 
= $3.. Vijf pictogrammen voor 
^ toegankelijkheid en integra
" tie van gehandicapten. 
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238'oo. Vijfenzeventig jaar 
Mexicaanse Bank. 
Blok met ovale zegel $ 10.. 
Gebeeldhouwde steen 'Ban
coMexico', papiergeld; op 
rand gouden munt, bankge
bouw. 
248'oo. Achttiende interna
tionale marathon in hoofd
stad Mexico. 
$ 4.20. Man en vrouw komen 
door finish. 

i5g'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
$ 4.20. Operagebouw en hor
delopers. 

2i9'oo. 'Paisano', onder
deel van ontwikkelingsplan 
19952000. 
$ 4.20. Beeldmerk, silhouet 
gezin. 
279'oo. Tweede internatio
nale conferentie 'Geheugen 
van de wereld' van Unesco* 
(doel: bewaren en toeganke
lijk maken van documenten). 
$ 4.20. Beeldmerk, tekst. 

5io'oo. Maand van gezond
heidszorg voor vrouwen. 
$ 3.. Drie gestileerde vrou
wengezichten, beeldmerken. 

DEU •<«, 

'^A 

6io'oo. Tweehonderdvijf
tigjarig bestaan stad Victoria 
(Tamaulipas). 
$ 3.. Gebouw en weeg
schaal. 
9io'oo. Dag van de postze
gel. 
$ 4.20. Getekende vogel met 
brief 
23io'oo. Tiende verjaardag 
van de nationale commissie 

voor mensenrechten. 
$ 3.. Hand met buitenrand 
beeldmerk Verenigde Naties. 

24io'oo. Mexico van de 
twintigste eeuw naar het der
de millennium, gezondheid. 
Vel met viermaal S 3. en ova
le $ 4.20. Gezondheidszorg 
en sociale hulp. 
27io'oo. Vijftig jaar WMO*. 
$ 3.. Wolkenpatroon met cy
cloon, beeldmerk Verenigde 
Naties. 

6ii'oo. Internationale Fede
ratie Diabetes vijftig jaar. 
$ 4.20. Vogel met wereldbol. 
loii'oo. Mexico van de 
twintigste eeuw naar het der
de millennium, kunst. 
Vel met viermaal $ 3. en ova
le $ 4.20. Kunstwerken, kun
stenaars, gebouwen. 
iiii'oo. Honderdvijftig jaar 
telegraaf in Mexico. 
$ 3.. Pioniers in telegrafie, 
seinsleutel. 

««■ tatêiliüVi yatïtt iMWi m\i 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i5ii'oo. Oud en Nieuw ze
gels. 
40,150 c. Muziek 'Jingle 
Bells' en twee engelen; mu
ziek 'We wish you a merry 
Christmas' en in Engels, Ne
derlands, Frans en Papia
mento 'zalig kerstfeest, ge
lukkig nieuwjaar'. 

Kind' van Titiaan (ca 
1487/14901576), 'Onbevlek
te ontvangenis' van Diego Ve
lazquez (15991660), 'De kro
ning' van Velazquez, 'Ma
donna en Kind met Johannes 
de Doper en Heilige Catheri
na' van Titiaan; 'Madonna en 
Kind met Heilige Catherina' 
van Titiaan. 
4i'oi. Jaar van de slang**. 
Velletje met viermaal $ 1.60, 
blok $ 5.. Afbeeldingen 
slang. 

NICARAGUA 
i6'9g! Prehistorische die
ren. 
Velletjes met steeds zesmaal 
5., 6.Cd., tweemaal blok 
12. Cd. Resp. Sordes, 
Domorphodon, Anurogna
thus, Rhamphorhynchus, 
Pterodaustro, Pteranodon; 
Macroplata, Coelurus, Ste
gasaurus, Corythodaurus, 
Thadeosaurus, Brachisaurus; 
Pterdactylus, Platecarpus. 

blokken 15. Cd. Resp. U25B 
Rock Island nr.213 (i96o),C
630 Century (1965), klasse 
D.D.40 AX Centennial D.D. 
(1969), F B.B EMD Maryland 
OTnr. 7i85;CRAlcoRSii 
nr. 7610 (1956), Metra nr. 167 
F40 (1983), GF6C (1983), 
Amtrak AEM7 nr. 908 (1981), 
C409 Norfolk Southern nr. 
8845 (1986), C63onr. 5308 
'Big Alco'(1967); GF6Cnr. 
4131, Alco WDM CC (1962), 
klasse 421 nr. 42106 Australia 
(1982), klasse M821 nr 8136 
Australia (1986), LRC B.B. 
Alco nr. 6903 (1982), klasse X 
nr. X49 Australia (1966); Do
nald Smith slaat gouden spij

i46'99! Fauna en flora uit 
de tropen. 
5., 6., 7.50, 7.50; velletje 
twaalfmaal 5.; tweemaal 
blok 10. Cd. Resp. Anteos 
clorinde, Coereba flaveola, 
Chaetodon striatus, Ryn
chops niger; Phaeton leptu
rus. Phaeton lepturus, Cin
clocerthia ruficauda, Myades
tes genibarbis. Hibiscus 
rosasinensis, Cyanophaia 
bicolor, Delphinus delphis, 
Anolis carolinensis, Dynastes 
tityus, Heliconia psittaco
rum, Iguana iguana, Prepona 
meander; Ceryle torquata, 
Anisotremus virginicus. 

ker in dwarsligger, koningin 
Victoria (18191901). 
i4io'99! Paddestoelen. 
Twee velletjes met steeds zes
maal 5.50, 7.50; twee blok
ken 12.50 Cd. Resp. Tricho
loma ustaloides, Tricholoma 
pardinum, Amanita 
echinocephala, Tricholoma 
saponaceum, Amanita inau
rata, Amanita rubescens; 
Amanita citrina, Cryoptotra
ma asprata, Amanita gemma
ta, Catathelasma imperiale, 
CoUybia fiisipes, Collybia bu
tyracea; Tricholoma virga
tum, Tricholomopsis ruti
lans. 

s^vmmmmmmm 
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NEVIS 
4i2'oo. Kerst, schilderijen. 
$ 0.65, 0.80, 0.90,1.; blok 
$ 6.. Resp. 'Madonna en 

zSö'gg! Geschiedenis van 
de spoorwegen. 
I., 5., 6.50, 7.50; twee velle
tjes zesmaal 5. en 6.; twee 

f;r000494 
loii'gg! Orchideeën. 
2., 4., 5., 10.; velletje 
twaalfmaal 3.; tweemaal 
blok 25. Cd. Resp. Cattleya 
skinneri, Lycastearomatica, 
Odontoglossum cervantesii, 
Brassia verrucosa; Odonto
glossum rossii, Cattleya au
rantiaca, Encyclia cordigera, 
Phragmipedium besseae, 
Brassovola nodosa, Cattleya 
forbesii, Barkeria spectabilis. 



Dracula erythrochaete, 
Cochleanthes discolor, Encyclia 
cochleata, Lycaste aromatica, 
Brassia maculata; Odonto-
glossum rossii, Phragmipedium 
longifolium. 

EracHMS 

NIEUW-CALEDONIÊ 
Afbeelding melding 12/870, 
bibliotheek Bernheim. 

Driemaal 100 F. Tekeningen 
eenden met resp. gefelici
teerd met jongen/meisje (ze
gel met twee aanhangsels, 
kuikens uit ei en gelukkige 
ouders), leve de vakantie (in 
hgstoel), gelukwensen (met 
bos bloemen). 

blok 2000 F. Resp. 1. Lovell 
(1928-), A. Shepard (1923-), 
D.Scott (1932-),). Young 
(1930-); N. Armstrong (1930-
), M. Collins (1930-), E. Aldrin 
(1930-), A. Bean (1932-); W. 
Schirra (1923-), R. Grippen, T. 
Stafford (1930-), O. Garriott; 

J. Glenn 
( i92i-) ,G. 
Cooper 
(i927-),S. 
Carpenter, 
V. Gris-

'>'eitime,fiüe' 

20-i2-'oo. lubeljaar 2000. 
100 F. 

HMÉÉÉÉÉaftÉ ÉÉÉÉÉÉÉMiri 

Afbeelding melding 01/79, 
regionale landschappen. 

g-ii-'oo. Het Rode Kruis in 
Nieuw-Caledonië. 
100 F. Portret Henry Dunant 
(1828-1910), kinderopvang, 
hulp aan behoeftigen, hulp 
bij noodgevallen. 

i5- i i - 'oo. Filatelie op school, 
schoolkinderen tekenen 'toe
komst ' . 
Driemaal 70 F. Man op rol
schaatsen, stad met vliegende 
voertuigen, twee fantasie-
figuren. 

2o-i2-'oo. Feestelijke brie
ven. 

NIEUW-ZEELAND 
i-i-'oi. Honderd jaar 
post vervoeren sinds 
'Universal Penny Pos-

ï tage' in 1901. 
^ I Velletje met tienmaal 

40 c. Herdenking 
'Penny Universal' 
(Yvertnr. 94): rand 
met midden stoom

schip voor postvervoer, post
koets in water getrokken 
door paarden, vervoer per 
auto begin 1900, radarstoom
boot op de 'Wanganui River', 
postkantoor in spoorwagon, 
vanaf 1920 postvervoer per 
vliegtuig, postfiets, vrachtwa
gen voor post, 'priority mail' 
's nachts door Nieuw-Zee
land per vliegtuig, muis voor 
elektronische post. 

NIGER 
g-4-'9g! Veertig jaar West-
Afrikaanse raad voor econo
mische samenwerking. 
150,175 F. Boeren, verdroog
de velden, beeldmerk. 
2i-4-'9g! Beroemde schaak
spelers. 
Drie velletjes met steeds zes
maal 350, 400, 500, blok 
2000 F. Resp. T. Petrossian 
(1929-1984), R.J. Fischer 
(1943-), B. Spassl<y, (1937-), 
V. Kortschnoj (1931-), G. 
Kasparow (1963-), A. Karpow 
(i95i-);R.Reti (1889-1929), 
A. Aljechin (1892-1946), M. 
Euwe (1901-1981), P. Keres 
(1916-1975), M. Botwinnik 
(1911-1995), M. Tal (1936-
1992); F.A. Philidor (1726-
1795), A. Anderssen (1818-
1879), l.H. Blackburne (1841-
1924), E. Lasker (1868-1941), 
F.J. Marshall (1877-1944), 
J.R. Capablanca (1888-1942); 
G. Kasparow en L.N. Tolstoj 
(1828-1910, schrijver). 
3"5''99' Ruimteonderzoek, 
Amerikaanse astronauten. 
Vier velletjes met steeds vier
maal 450, 500, 600, 750 F; 

(1926-
1967); be
manning 
ApoUo n . 

NIGERIA 
Zonder datum. Veertigste 
verjaardag onafhankelijk
heid. 
10, 20, 30, 40, 50 N. Resp. 
Obafemi Awolowo (1909-
1987), Abubakar Tafawa Ba-
lewa (1912-1966), Nnamdi 
Azikiwe (1904-1996), ?, Nige-
riaanse exportproducten. 

NIUE 
i6-9- 'oo. Olympische Spelen 
2000. 
50 ,70 c., $ 1 . - , 3.-. 

NORFOLKEILAND 
Wetenschappelijke namen 
melding 11/772, Canpex. Pte-
rodroma solandri. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Aanvulling en afbeelding 
melding 11/772, Olympische 
Spelen. Resp. hardlopen, 
zwemmen, boksen, gewicht
heffen, blok aüeet met olym
pische toorts. 

PAPUA NEW G U I N E A 
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PARAGUAY 
7-4-'oo. Internationale dag 
van de vrouw. 
400,2000 Gs. Portret Carmen 
Casco de Lara Castro, grond
legger nationale commissie 
mensenrechten met beeld
houwwerk resp. 'Vereniging' 
van Domingo Rivarola, 'Ge
weldpleging' van Gustavo 
Beckelmann. 
5-5-'oo. Wereldtentoonstel
ling Expo 2000 in Hannover. 
500. 2500 Gs. Waterkracht
centrale in Parana met resp. 
Blasteros dichotomus, Tapi-
rus terrestris. 
i7-ii-'oo. Kerstmis 2000. 
100, 500, 2000 Gs. Resp. 'Hei
lige Familie' van beeldhouwer 
Hugo Pistilli (geboren 1940), 
gedichten portret Jose Luis 
Appleyard (1927-1988), kunst-
ambachtelijke kerststal. 
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28-ii-'oo. Kunstnijverheid. 
200,1500, 2000 Gs. Resp. 
boerenvrouw met vaas op 
hoofd van hout (Behage), 
hoornen bekers (Quintin Ve
lazquez), orchidee van fih-
grainzilver (Querino Torres). 

PENRHYN 
i4-i2-'oo. olympische Spe
len. 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Speerwerpen en discuswer
pen (klassiek en modern), op 
rand Polynesisch eiland. 
Blok $ 3.50. Olympische 
toorts in Rarotonga 3i-5-'oo. 

PERU 
23-4-'g9l Fauna in het natio
nale park Manu. 
5.-; blok 10.- S. Resp. land
schap met Pteronura brasi-
liensis, Puma concolor, Cas-
merodius albus, Trichenus 
inunguis, Arapaima gigas, 
Podocnemis expansa, Inia 
geoffrensis; Panthera onca. 
20-5-'9g! Frankeerzegels, 
overdruk Michelnrs. 1576-
1579-
Steeds viermaal i.-, 1.50, 
2.70, 3.30 S. 
20-5-'gg! Frankeerzegels, 
overdruk Michelnr. 1582. 
2.40 S. 
24-5-'9g! Veertig jaar Verdrag 
inzake Antarctica, 23ste bij
eenkomst aangesloten lan
den. 
6.80 S. Pygoscelis antarctica, 
schip voor de kust. 
S-ó-'gg! Zestig jaar sinds de 
ontdekking van rotstekenin
gen uit de Nazca-cultuur 
door Paul Kosoc; eerste sterf
dag Maria Reiche (1903-
1998), Duits archeologe. 
Blok 10.- S. Afbeelding vogel; 
op rand portret Maria Reiche. 

i6-7-'gg! Feest van heilige 
Maria van de berg Karmel. 
3.30 S. Beeld van Maria van 
Karmel. 

24-6-'99! Incaheersers, II. 
Viermaal 3.30 S. Malta Ca-
pac, Capac Yupanqui, Inca 
Roca, Yahuar Huaca. 
3'7''99' Mineralen en fossie
len. 
2.70, 3.30, 5.- S. Resp. gale-
niet, scheeliet, Virgotrigonia 
peterseni. 

i5-8-'g9! Klooster Santa 
Catalina Arequipa. 
2.70 S. Gebouw. 
20-8-'g9! Honderdvijftig 
jaar Chinese immigratie in 
Peru. 
1.50 S. Chinese draaken 
kaart met omtrek Peru. 
g-g-'ggi Vijfentwintig jaar 
Peruaans-Noordamerikaans 
medisch genootschap. 
1.50 S. Verband om de on
derarm doen. 
g-io-'gg! Honderdvijfen
twintig jaar UPU"*. 
3.30 S. Beeldmerk UPU* en 
Inka-boodschapper. 
i2-io-'9g! Amerika, de nieu
we eeuw zonder wapens. 
2.70, 3.30 S. Resp. zonne
bloem groeit uit loop pi
stool, mens komt uit 
wereldbol. 
iS-io-'gg! Processie 'Senor 
De Los Milagros' . 
I.-, 1.50 S. Resp. priester 
met wierookvat, processie-
tocht. 
22-io-'9g! Veertig jaar 'Ban
co Interamericano de Desar-
roUo (BID)'. 
1.50 S. Jongen, beeldmerk 
BID. 
23-io-'99! Inheemse vlin
ders. 
Velletje met zesmaal 3.30 S. 
Papille zagreus chrysome-
lus, Asterope buckleyi, Pari-
des chabrias, Eurytides pau-
sanias, Nessaea ancaeus, 
Papilio zagreus zagreus. 
26-io-'g9! Eerste verjaardag 
ondertekening vredesak
koord van Brazilië tussen 
Peru en Ecuador. 
Driemaal i.- S. Landkaarten 
met verloop grens tussen 
Peru en Ecuador tussen 
grensstenen van 'Lagartoco-
cha' en Gueppi ' , 'Gunheime 

Sur' en '20 de 
Noviembre' , 
'Cusumasa-

f^mi Bumbuiza' en 
^^^^ 'Yaupi-Santia-

22-ii- 'gg! Vijf 
jaar Peruaanse 
postadminis-
tratie Serpost 
S.A. 
2.70 S. Mede
werker Serpost 
en wereldbol. 
i-i2-'gg! 
Kerst. 
2.70 S. Schil

derij van de Maagd van Be
ien. 
2g-i2-'g9! Honderdste ge
boortedag Ricardo Bentin 
Mujica (1899-1979), ingeni
eur en ondernemer . 
2.70 S. Portret en bierbrou
werij 'Backus' . 

PITCAIRNEILANDEN 
22-i i - 'oo. Kerstmis 2000. 
Strook met samenhangende 
zegels van 20, 80 c , $ 1.50, 
3 . - . Familiefoto's van kerst
viering omgeven door ser
pentines, (zie pag. 158) 
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POLYNESIÉ 
28-i2-'oo. De verandering 
van millennium in Polynesië. 
85 F. 

i6-i-'oi. Honderd jaar 'Ecole 
Centrale'. 
Tweemaal 85 F. 

24-i-'oi. Jaar van de slang* 
120 F. 

SALOMONSEILANDEN 
ii-i2-'oo. Olymphilex. 
Velletje met $ i.-, 4.50. Atle
ten, op rand operagebouw 
Sydney en beeldmerk olym
philex. 
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SEYCHELLEN 
i8-7-'oo. Herdruk flora en 
fauna. 
o.10, 0.50,1.-, 1.50, 3.-, 3.50 
R. Resp. Bebronis sechellen-
sis, boomkikker, 'Seychelles 
splendid palm', 'Seychelles 
skink', Nectarinia dussu-
mieri, 'Seychelles killifish'. 

SIERRA LEONE 
io-4-'oo. Vierhonderdste ge
boortedag Anthonie van Dyck 
(1599-1641). 
Vijf velletjes met zesmaal 
1000 Le.; zesmaal blok 5000 

Le. Afljeeldingen van schilde
rijen van Van Dyck. 
2-io-'oo. Honden en katten. 
500, 800,1500, 2000 Le.; 
twee velletjes met zesmaal 
1000; twee met zesmaal noo 
Le.; tweemaal blok 5000 Le. 
Resp. buldog, 'brown tabby', 
burmees, teckel; beagle. 
Schotse terriër, bloedhond, 
greyhound, Duitse herder, 
cocker spaniel; pointer, do-
bermann pincher. Schotse 
herder, chihuahua, Afghaan
se windhond, boxer; manx 
kat, 'red self, 'coon cat', 
'black smoke', chinchilla, 
Russische blauwe; 'singapu-
ra', 'himalayan', abessijn, 
'black cat', siamees, 'north 
african wild cat'; 'calico cat', 
foxterrièr. 
30-io-'oo. Paddestoelen 
600, 900,1200, 2500 Le.; 
twee velletjes met zesmaal 
1000 Le.; tweemaal blok 5000 
Le. Resp. Plyporus tuberas
ter, 'cultivated agaricus', 
'scarlet wax cap', 'blue-green 
psilocybe'; Clathrus archeri, 
'red-staining inocybe', Ama-
nitopsis vaginata, Inoeybe 
jurana, 'xerula longpipes', 
Tricholoma matsutake; 
'orange staining'. Russuia 
amoena. Cinnabar chanterel
le, Caladon aurantiacum, 
Lentinus lepideus, Gom-
phidius roseus; Lactarius de-
liciosus, Gyromitza eseylen-
ta. 
30-io-'oo. Paus Johannes 
Paulus II en koningin-moe
der Elizabeth. 
Twee velletjes met achtmaal 
800, goo Le. met een fotomo
zaïek van resp. de koningin
moeder en de paus. 
g-ii-'oo. Ter herinnering at
leten Israël, Olympische Spe
len 1972 in München. 
Velletje met twaalfmaal 500 
Le.; blok 5000 Le. Portretten 
van resp. Kahat Shor (coach 
schieten). Andrei Schpitzer 
(scheidsrechter schermen), 
Joseph Romano (gewicht-
heffer), Yaakov Springer 
(scheidsrechter gewichthef
fen), Bliezer Halfïin (worste
laar), Amitsur Shapira (atle
tiek coach), Moshe Weinberg 
(scheidsrechter worstelen). 
Mark Slavin (worstelaar), 
olympische loper met olym
pische vlam door mistig 
beeld Israëlische vlag, Joseph 
Gottfreund (scheidsrechter 
worstelen), Ze'ev Friedman 
(gewichtheffer), David Ber
ger (gewichtheffer); olym
pisch atleet loopt met olym
pische toorts. 
December '00. Koningin
moeder honderd jaar. 
iioo Le. 
December '00. Circus. 
800,1000,1500, 2000 Le.; 
drie velletjes met zesmaal 
iioo Le.; driemaal blok 5000 
Le. Resp. koorddanser, beer, 
tijger, kamelen; acrobaat, 
giraf, beer, olifant, paard, 
vuurvreter; clown, tijger, aap, 
honden, beer, trapezewer-
kers; ijsbeer, aap, clown, 
koorddanser, zeehond, ka
meel; circusartiest op olifant, 
tijger springt door vuurring, 
levende kanonskogel. 
2-i-'oi. Chinese dierenriem, 
jaar van de slang**. 
Velletje met viermaal 800 Le.; 
blok 2500 Le. Afljeeldingen 
in Chinese stijl van slang. 
i5-i-'oi. Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam. 

Vier velletjes met zesmaal 
iioo Le., viermaal blok 5000 
Le. Afbeeldingen van schilderij
en van J. de Bray, K. Dujardin, 
F. Hals en P. Codde, P. Wou-
wermans, E. van der Neer, 
A. van de Velde, G. Metsu, 
Rembrandt, E. de Witte, 
G. terBorch, P. de Hoogh, 
C. Fabritius, J. van Ruisdael, 
W. van de Velde, F. van Dijck, 
M. van Uyttenbroeck, 
S. van Ruysdael, O. Eerelman, 
A.G. Bilders, H. Goltzius. 

SRI LANKA 
Afbeelding melding 11/772, 
Olympische Spelen. 

AflDeelding melding 1/80, 
Montessori. 

Zonder datum. Boeddhisten-
congres. 
3.50 Rs. Uitreiking onder
scheidingen. 
30-io-'oo. Saumitamoorthy 
Thondaraan. 
3.50 Rs. 
23-ii-'oo. Kerst. 
2.-, 17.-, blok 19.-Rs. 

ST. LUCIA 
Afbeelding melding 1/80, kerst. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
6-i2-'oo. Momentopnamen 
van de eeuw. 
Tienmaal 2.- F. 
i3-i2-'oo. Ruigpootbuizerd. 
5.- F. Buteo lagopus. 
2-i- 'oi . 2001. 
5.-F. 
29-i-'oi. Walvisachtigen. 
3.-, 5.70 F. (€0.46, 0.87). 
Resp. orka, dolfijn. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
i6-i-'oo. Lokale muzikanten. 
Viermaal $ 1.40. Leopold An
thony, 'Shake' Kean, Olsen V. 
Peters, Patrick E. Prescod. 
27-io-'oo. 2iste Verjaardag 
nationale onafhankelijkheid. 
$ o.io, 0.15, 0.50, 2.-. Rege
ringsgebouw, eerste zitting 
parlement, vergadergebouw, 
financieel complex. 

ij-ii-'oo. Vogels. 
$ 0.70, 0.90,1.40, 5.-; vier 
velletjes met driemaal $ 2.-; 
tweemaal blok $ 5.-. Ara ara-
rauna, Melopsittacus undula-
tus, 'dominant pied blue', 
Pdytelis swainsonii; Semaus 
canaria, 'mocked lovebird', 
Serinus canaria; Ara macao, 
Amazon aestival. Ara ambi-
gual; Branta canadensis, Aix 
galerieulata, Chloe bia goul-
diae; 'Short-faced Tumbler', 
Geopelia cuneata, 'Nozwich 
Cropper'; Melopsittacus un-
dulatus, Pavo cristatus. 
29-ii-'oo. Shirley Temple 
(geboren 1928). 
Velletje met zesmaal $ 0.90, 
velletje viermaal $ i.io, blok 
$ i.io. Scènes uit de film 'Re
becca of Sunnybrook Farm' 
(1938). 
7-i2-'oo. Kerst. 
$ 0.20,0.70,0.90, 5.-; blok 
$ 5.-. Engelen en cherubij
nen. 
i8-i2-'oo. Vliegtuigen uit 
'Battle of Britain'. 
Twee velletjes met achtmaal 
$ 0.90; tweemaal blok $ 5.-. 
Heinkel HEiii, Gloster Gla
diator, Messerschmitt BF 
109, Supermarine spitfire, 
Hawker Hurricane, Messer
schmitt BF109, Hawker Hur
ricane, Supermarine Spitfire, 
Messerschmitt BF no ; , Su
permarine spitfire. Hawker 
Hurricane, Dornier DO217, 
stel Gloster Gladiator, stel 
Hawker Hurricanes, Junkers 
JU87 Stuka, stel Supermarine 
Spitfires, Junkers JU88; Su
permarine spitfire. Hawker 
Hurricane. 
2-i-'oi. Chinese zodiak, jaar 
van de slang**. 
Driemaal $ I.-, blok $2.-. 
Verschillende artistieke af
beeldingen slang. 
i5-i-'oi. Tweehonderd jaar 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Drie velletjes met zesmaal 
$ 1.40; driemaal blok $ 5.-. 
Afbeeldingen van schilderij
en van H. ter Brugghen, 
P. Moreelse, W. Buytewech, 
J. Steen, F. de Goya, T. Asselyn, 
A. de Lelie, W.J. van Troost
wijk, B.C. Koekkoek, D. van 
Baburen, Rembrandt, 
P.P. Prud'hon, T. de Keyser, 
F. Hals, I. Israels. 

SUDAN 
3i-io-'oo. Comesa*, vrijhan
delszone. 
100,150, 200 D. Beeldmerk 
Comesa*. 

SURINAME 
25-io-'oo. Kerst 2000. 
Sf. noo. 3900. Resp. ster van 
Bethlehem, Maria en kindje 
Jezus. 

24-ii-'oo. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijk. 
Sf noo, 4900. 

i SURINAME I 

SYRIË 
lö-ii-'gg! Tweeduizend jaar 
broederschap. 
£ 17. Omaijadenmoskee en 
SaidnayaMooster in Damascus. 

lö-ii-'gg! Dag van het kind. 
£ 18. Kinderen dansen om 
wereldbol. 

THAILAND 
i3-i-'oi. Papegaaien. 
2.-, 5.-, 8.-, 10.- B. Resp. Psit-
tacula alexandri, Psittacula 
eupatria, Psittacula cyanurus, 
Psittacula roseata. 
Blok 35.-B. 

i7-2-'oi. Honderd jaar gele
den departement van lande
rijen opgericht (valt nu onder 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken). 
10.- B. Portret koning Rama 
V, op achtergrond akte, 
beeldmerk departement lan
derijen. 

'5"B''°i- Zeeleven. 
Velletje met zesmaal 3.- en 
driemaal 6.- B. (doorlopend 
beeld). Vissen, zeeschildpad-
den, koralen. 
30-3-'oi. Sierstenen en sie
raden. 



3., 4. 6., 12. B. Resp. dia
mant, groene saffier, parel, 
blauwe saffier. 
Blok 35.B. 

Zonder datum. Rode Kruis. 
4. B. Vrouwen en kinderen 
(verzorging wezen in Thais 
Rode Kruiskindertehuis). 
24'oi. Dag van behoud 
Thais erfgoed 2001. 
2., 3., 10., 10.B. Oude 
gouden brokaatweefsels uit 
het nationale museum 
Nakhon Si Thammarat. 
Blok 35.B. 

i34'oi. Songkran dag 2001 
(vroeger Thaise nieuwjaars
dag). 
2. B. Een man rijdend op een 
slang omgeven door de 
twaalf tekens uit de Chinese 
dierenriem**. 
Blok 8. B. met en zonder 
perforatie. 
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75'oi. Visakhapujadag (be
langrijke Boeddhistische 
dag). 
3. B. Beeld van Boeddha die 
zondvloed verjaagt, gemaakt 
voor hen die op maandag ge
boren zijn. 
p««««*l«ft*««*l**(«** 
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URUGUAY 
i5i'oo. Carlos Paez Vilaro, 
kunstenaar. 
9. P. Werk uit vijftigjarige 
carrière. 

20i'oo. Vogel. 
32. P. (Voor pakketten die 
±uis opgehaald worden) Ge
ranoaetus melanoleucus. 
jj'oo. Orchideeën. 
4., 4., 5., 5. P. Resp. Cat
tleya corcovado, Cattleya sp. 
'hybrid', Laetia purpurata, 
LaeUa tenebrosa. 
i43'oo. Vuurtorens. 
4., 4., 5., 5. P. Vuurtoren 
in resp. Punta del Este (i860, 
Cabo Polonio (1881), Punta 
Brava (1876), Isla de Flores 
(1928). 
^wPMVnr^^wvwvvwpawwpN 
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303'oo. Honderdste ge
boortedag Carlos Quijano 
(19001984). 
9. P. Portret essayist, eco
noom en journalist. 
74'oo. Vijfenzeventig jaar 
geleden film 'The Gold Rush' 
van Charles Spencer Chaplin 
(18891977). 
18.P. 

io4'oo. Tweehonderdvijftig 
jaar 'El Cordon' (buurt in 
Montevideo). 
9. P. Kerkje. 
264'oo. Kunst, inheemse 
flora. 
4., 5. P. (doorloper). Plastic 
kunst onder begeleiding door 
jongeren aangebracht op mu
ren stad Mercedes. 

25'oo. Francisco Garcia y 
Santos (18561921), directeur 
Posti9oii9i7. 
9. P. Portret. 
95'oo. Honderdvijfentwin
tig jaar Genootschap van 
Uruguayaanse notarissen. 
9. P. Beeldmerk. 
i85'oo. Internationale mu
seumdag. 
9. P. Symbohsche afbeel
ding. 
26'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen. 
4., 4., 5., 5. P. Resp. vis, 
stad, postbezorging, wereld
bol. 

g6'oo. Negentig jaar 'Club 
Soriano' (club met sociale, 
culturele en sportdoelein
den). 
g. P. Twee gezichten, club
wapen. 
i66'oo. Vijfenzestig jaar 
'Radio Armenia'. 
18. P. Portret Antonio Rupe
nian, oprichter en directeur 
radiostation voor Armeniërs 
die na volkerenmoord (1915
1923) naar Uruguay vlucht
ten. 
226'oo. Honderd jaar van 
de igooschrijvers. 
9. P. Vrouw met boek op 
bankje aan het water. 
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VANUATU 
30ii'oo. Dolfijnen. 
34, 73, 84,107 vt. Resp. Del
phinus delphis, Stenella atte
nuata, Stenella longirostris, 
Tursiops truncates. 

i2'oi. Dolfijnen, internatio
nale postzegeltentoonstel
ling Hongkong 2001. 
Rond velletje met doorlopend 
beeld waarin zegels 84, 
107 vt. van 30ii'oo; beeld
merk tentoonstelling, beeld
merk Vanuatu Post. 

VERENIGDE STATEN 
i5i2'oo. Bloemen. 
Viermaal firstclass ($ 0.34). 
Fresia, 'symbidium orchid', 
'longiflorum lily', 'Asian hy
brid lily'. 

i5i2'oo. Amerikaanse vlag. 
Firstclass. Amerikaanse vlag 
met daarachter landbouw
grond en boerderij. 

*rf̂ ŝ ,̂A^* ŝA îAî «A ŝ̂  

i5i2'oo. Vrijheidsbeeld. 
Firstclass. Vrijheidsbeeld. 
20i'oi. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
33 c. Slang van knipwerk met 
gekalligrafeerde karakters die 
'jaar van de slang' betekenen. 

' ^ l ^ ^ r f M f c r f ^ i ^ ^ r f ^ ^ ^ r f ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f ^ 

24i'oi. Serie 'Black heritage', 
XXIV; Roy Wilkens (19011981). 
33 c. Portret leider (1955
1977) NAACP (National As
sociation for the Advance
ment of Colored People). 

' * S ^ ^ i ^ ^ ^ i A ^ ^ ^ ^ i ^ » 

3ii'oi. Liefde. 
33, 55 c. Rode roos op hand
schrift brief van resp. John 
Adams aan Abigail Smith op 
2041763, Smith aan Adams 
op 1181763; huwelijk in 
1764, Adams president van 
1797 tot 1801. 

*.^S^«^.AySA<^A,A.A^./» 

WALLIS EN FUTUNA 
ii2'oo. Archeologische op
graving. 
205 F. 

ZUIDAFRIKA 
i5ii'oo. Frankeerzegels; 
vissen, bloemen, vlinders en 
vogels. 
5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 c , I.; vijfmaal 1.30; 
1.40,1.50,1.90, 2.30, 6.30, 
12.60; 2., 3., 5., 10., 20.
R. Resp. vissen: Paracanthu
rus hepatus, Acanthurus line
atus, lYgoplytes diacanthus, 
Pomacanthus imperator, 
Rhinecanthus aculeatus, Ce
phalopholis maniata, Acan
thurus leucosternon, Cheato
don auriga, Lactoria cornuta, 
Forcipiger Flavissimus, Cen
tropyge bispinosus; 

bloemen (met gom en zelfkle
vend): Felicia amelloides. Pel
argonium cucullatum, Gazania 
krebsiana, Aptosimum pro
cumbens, Thunbergia alata; 
vlinders: Euphaedra neo
phron neophron, Orachrys
ops niobe, Charaxes druce
anus, Papilio democus esper, 
Papilio nireus linnaeus, Bele
nois thysa thysa; 

vogels: Coracias caudata, 
Halcyon senegalensis, 
Merops bullockoides, Treron 
Calca, Tauraco porphyreolo
phus. 
Zie ook de rubriek 'Themati
sche panorama'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Comesa Common Market 

for Eastern and 
Southern African 
States 

icograda International 
Council of Graphic 
Design Associa
tions 

Infonavit Instituto del fondo 
nacional de la vi
vienda para los tra
bajadores. 

ITU International Tele
communication 
Union 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UNHCR United Nations 
High Commissio
ner for Refugees 

Unicef United Nations 
International 
Children's Emer
gency Fund 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WMO World Meteoro
logical Organiza
tion 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 62'oo tot 23i'oi 
Jaar van de draak; vanaf 
24i'oi tot i22'02 Jaar van 
de slang. 
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ZUID-AFRIKA: VEEL 
FLORA EN FAUNA 
Flora en fauna scoorden 
toch al niet slecht bij 
Zuid-Afnka, maar de the
ma's kregen op 15 no
vember 2000 nog een ex
tra injectie m de vorm van 
een nieuwe (zevende) 
permanente reeks van ze-
venentwmtig zegels. De 
vorige serie deed onge
veer zeven jaar dienst. Op 
de nieuwe reeks zien we 
vissen, bloemen, vlinders 
en vogels die in en rond 
Zuid-Afrika voorkomen. 
Om jaloers op te worden: 
stel je voor dat er een Ne
derlandse permanente 
reeks zou zijn, gewijd 
aan onze flora en fauna. 
Dat zal voorlopig wel een 
illusie blijven. 
Op de zegels met de lage 
waarden zijn vissen afge
beeld; ik geef u de Zuid-
Afrikaanse en Latijnse 
namen. 

Vissen 
De zegel van 5 c. toont de 
paletdoktervis (Paracan-
thurus hepatus). Een ande
re doktersvis zien we op 
de zegel van 10 c : de 
blouband doktervis 
(Acanthurus Imeatus). Op 
de zegel van 20 c. is de 
konmklike engelvis (Pyflo-
plitcs dmcanthus) afgebeeld. 
Een keiser-engelvis (Po-
mocanthus imperator) is te 
zien op de zegel van 30 c. 
De opvallende vis op de 
zegel van 40 c. is de 
swartbalk-snellervis (Rhi-
necanthus aculeatus); de 
Nederlandse naam zou 
Picassovis zijn. De zegel 
van 50 c. toont de koraal-
klipkabeljou (Cepahalop-
hoïis miniata). De derde 
doktersvis staat op de ze
gel van 60 c , de poeier-
blou doktervis (Acanthu
rus leucosteron), met als 
Nederlandse naam wit-
keeldoktersvis. Opmer
kelijk is ook de draadvin-

vlindervis (Chaetodon auri-
ga) op de zegel van 70 c. 
Hiervoor vond ik de 
naam pauwooggooche-
laar. Een opmerkelijke 
vorm heeft de langho-
ringkoeivis (Lactoria cor-
nutfl), die te vinden is op 
de zegel van 80 c. Dat 
geldt ook voor de lang-
neusskoenlappervis (For-
cipî er jlauissimus) op de 
zegel van go c. De koraal-
mooie (Centropy^e bispmo-
sus) besluit de rij; die vin
den we op de zegel van 
Ri.-. Met uitzondering 
van de laatste vis zijn de 
vissen uit deze nieuwe 
reeks ook redelijk verte
genwoordigd op zegels 
van andere landen. 

Bloemen 
Voor de bloemen zijn vijf 
zegels ingeruimd. Op de 
vier zegels van R 1.30 zijn 
respectievelijk afgebeeld 
de botterblom (Gazania 
krebsiona), blou magriet

jes (Felicia amelloides), Ka-
roviooltjes (Aptosiumum 
procubens) en boommal-
vas (Pelargonium cuculla-
tum). Op de zegel van 
Ri.70 zijn swartoog-su-
zies (Thunber îa alata) af
gebeeld. 

Vlinders 
Vlinders komen voor 
op zes zegels met ver
schillende waarden. Op 
de zegel van R 1.40 is een 
skaduweedansertje (Eu-
phaedra neophron) afge
beeld. Volgens de infor
matie staat een Brenton 
blou (Orachrysops niobe) 
op dezegel van R1.50, 
maar vlinderdeskundige 
P.D. Jopse zegt dat het 
om een vlinder gaat uit de 
familie Lycaenidae 
('Blauwtjes'); naar zijn 
mening is de naam dan 
Lepidochrysops niobe. Een 
silwerstreep-dubbelstert 
(Charaxes druceanus) is te 
zien op de zegel van 

R1.90. Dezegel van 
R2.30 toont een le-
moenskoenlapper (Papi
lle demodocus). Een groen-
lintswaelstert (Papilio ni-
reus) zien we op de zegel 
van R6.30. Op de zegel 
van R12.60 tenslotte 
pronkt een valsvoelent-
witjie (Belenoisthysa). Al
leen van deze laatste vlin
der vond ik geen eerdere 
afbeelding op postzegels. 

Vogels 
Tot slot de vogels op de 
vijf overgebleven zegels. 
Op de zegel van R 2 is een 
troupand (Coracias 
caudata) afgebeeld; de 
Nederlandse naam is 
vorkstaartscharrelaar. Op 
die van R 3 staat onmis
kenbaar een ijsvogel, m 
dit geval de bosveldvis-
vanger of Senegalese ijs
vogel (Halcyon 
scne^alensis). Een bijene-
tersoort (Merops bulloc-
koides) is afgebeeld op de 



zegel van R 5; de Zuid-
Afrikaanse naam is rooi-
keelbyevreter. De groene 
duif op de zegel van R10 
Moordt papegaaiduif (Tre-
ron caica) genoemd. Ver
moedelijk luidt de Latijn
se naam Treron calua; deze 
vogel behoort tot de 
groene papegaaiduiven. 
Op de zegel van R 20 zien 
we een bloukuifloerie 
(Tauraco porphyreolophus), 
een violetkuiftoerako die 
tot de helmtoerako's be
hoort. Vier van de vijf vo
gels werden een aantal 
malen eerder afgebeeld. 
Van de laatstgenoemde 
vogel vond ik geen eerde
re vermelding. 

PTT: THEMATISCHE 
DROOMFABRIEK? 
Dat PTT Post meer dan 
ooit een commerciële 
koers vaart, bleek uit de 
Cadeauspeaal 2000 die eind 
vorig jaar de aandacht op
eiste. Als thematisch ver
zamelaar met een voor
liefde voor aparte thema's 
had ik geen belangstelling 
voor de talrijke droom- en 
cadeaucollecties voor 
populaire thema's. Maar 
toen ik op pagina 21 was 
aanbeland, leek het op
eens interessant te wor
den. Bij PTT Post heeft 
men kennelijk ontdekt dat 
thematische verzamelaars 
ook belangstelling kun
nen hebben voor proeven. 
Zo bleken in de folder 
maar liefst drie collecties 
te worden aangeboden 
waarvan deze felbegeerde 
proeven een belangrijk 
bestanddeel vormden. Ik 

Over de aanbieding zelf 
zult u mijn commentaar 
moeten ontberen. Verza
melaars bepalen zelf wel 
wat ze wel of niet kopen 
voor hun verzameling. 
Anders wordt het indien 
u besluit in te gaan op dit 
soort aanbiedingen met 
de bedoehng die proeven 
in uw verzameling op te 
nemen, en dat dan in de 
verwachting dat u hoger 
scoort bij deelname aan 
tentoonstellingen. Uit de 
afbeeldingen in de Ca-
deauspecial 2000 blijkt dat 
het bij deze 'droomset' 
gaat om velletjes van de 
Maagdeneilanden. 
Ik heb er maar van afge
zien onderzoek te doen 
naar de ins en outs van de 
droomset. Waar het mij 
om gaat is dat de laatste 
jaren een aantal postad-
ministraties puur vanwe
ge het financièle gewin 
een ware vloed aan filate-
listisch materiaal over de 
verzamelaars uitstort. 
Het lijkt wel of iedereen 
het hoofd in de schoot 
heeft gelegd en we met 
dit kwaad moeten leren 
leven, want UPU noch 
FIP slaagt er in een effec
tieve 'dam' tegen dit ma
teriaal op te werpen. Alle 
uitgiften, ook die met een 
ongewenst karakter, 
worden door de filatelis-
tische bladen gepubli
ceerd en kennelijk ook 
door verzamelaars aan
geschaft. Dat moet wel, 
want anders was die 
stortvloed toch al snel 
weer een redelijk norma
le stroom geworden. 

Deze situatie is zeker 
geen vrijbrief om materi
aal, waarvan u niet weet 
of het werkelijk is wat het 
wordt geacht te zijn, in 
tentoonstellingsverzame
lingen op te nemen. In 
een enkel geval krijgt u 
misschien het voordeel 
van de twijfel, maar in de 
regel kennen de juryle
den de 'zwarte' landen 
maar al te goed. Dat kan 
u dus opbreken bij de 
puntentoekenning. Niet 
leuk, want het gaat om 
uw hobby, waarin u veel 
energie, tijd en geld moet 
steken. Ga dus behoed
zaam te werk, zodat uw 
droom niet als een zeep
bel uiteenspat! 

AFSCHEID VAN EEN 
GESLAAGDE SERIE 
Met een vijfde serie be-
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vogel die waarschijnlijk 
niet eerder op een post-

sloot Canada op i febru
ari de populaire Vogel-
reeks van dat land. Ook 
ditmaal zijn weer vogels 
in hun natuurlijke omge
ving afgebeeld. Op de ze
gel linksboven speurt een 
steenarend (Aquila chrysa-
etos) naar prooi. Op de ze
gel rechtsboven zien we 
eveneens een oude be
kende, namelijk de 
Noordse stern (Sterna pa-
radisaea). 
Drie gewone sneeuw-
hoenders [lagopus mutus) 
zijn te zien op de zegel 
linksonder. Ik vraag 
graag uw speciale aan
dacht voor de ijsgors 
(Calcarius lapponnicus) op 
de zegel rechtsonder, een 

zegel is afgebeeld. Alleen 
die zegel al maakt de Ca
nadese serie de moeite 
waard; een waardig 'af
scheidscadeautje' voor 
vogelverzamelaars. 

ZWARTWIT KAN OOK 
LEUK ZIJN! 
Dat de Engelse Royal Mail 
een eigenzinnige visie op 
de vormgeving van zijn 
zegels heeft weten we in
middels wel. Soms leidt 
die visie tot opmerkelijke 
resultaten. 
Op 6 februari verscheen 
de Occasions-reeks, een 
serie van vijf wensenze-
gels. De zegels zien er uit 
of ze te lijden hebben van 
een grauwsluier: keur

merken van zilveren 
voorwerpen zijn afge
beeld in relatie tot een 
bepaalde wens. Origi
neel, maar toch enigzins 
'typisch'. Het is niet on
vriendelijk bedoeld, maar 
zijn het waarschijnlijk 
'echt Engelse' zegels. 

Beter geslaagd is de serie 
Cats & Dogs, die op 13 fe
bruari werd uitgegeven. 
De reeks markeert de in
voering in Engeland van 
zelfklevende zegels. De 
tien in een vel geplaatste 
zegels voeren ons terug 
naar de tijd van de zwart-
witfotografie! In onze tijd 
met zijn kleur, glamour 
en glitter is dat nogal ge
waagd. Dankzij de 'le
vensechte' foto's, die met 
gevoel voor detail zijn ge
maakt, gaat het echter 
om een geslaagd stukje 
nostalgie. De afgebeelde 
vijf honden en vijf katten 
blijken onverwachte aan
winsten voor een hon
den- of kattenverzame-
ling, want ze wijken echt 
af van de vele 'gelikte' 
portretten die andere ze
gels ons te bieden heb
ben. 

De vorige Engelse hon
den- en kattenseries 
mochten er trouwens ook 
zijn. In 1990 leverde dat 
vijf schilderijen van hon-

citeer de tekst van de eer
ste aanbieding: 'Droom
set originele postzegel-
proeven koningin Eliza
beth. Buitengewoon 
schaarse en kostbare ori
ginele kleurproeven van 
velletjes. Let op! Slechts 
enkele sets beschikbaar 
voor de allersnelste be
stellers.' Die kostbaar
heid kwam wel tot uit
drukking in de prijs: 
f295.-! 
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den op en in 1995 vijf 
sfeervolle tekeningen van 
katten. 

Kattenverzamelaars kon
den overigens vorig jaar 
op 22 november een leu
ke aanwinst noteren. De 
laatste Tsjechische zegel 
van het millennium toont 
een rode likkebaardende 
kat bij een schotel waar
op een muis, voorzien 
van het jaartal 2000, als 
smakelijk hapje klaar 
staat. Op bladzijde 75 van 
het januarinummer vindt 
u een afbeelding. De eer
ste Tsjechische zegel van 
het nieuwe millennium is 
al even leuk: een gooche
laar tovert het jaar 2001 
in de vorm van een konijn 
uit een hoge hoed. 

BOTSWANA: NIEUWE 
WETLANDSREEKS 
Wetlands (waterrijke na
tuurgebieden) hebben in 
de afgelopen jaren in het 
kader van de natuurbe
scherming meer aan
dacht gekregen. Ook op 
postzegels treffen we wet
lands steeds vaker aan; 
het zou wel eens een 
apart verzamelthema 
kunnen worden. Botswa
na zorgt de komende ja
ren voor een belangrijke 
toevoeging aan zo'n col
lectie: het land begon op 
6 december 2000 met de 
vijfjarige reeks Wetlands. 
Vijf wetlands worden in 
vijf series belicht; de eer
ste daarvan is gewijd aan 
de Okavango Delta, waar 
meer dan duizend ver
schillende planten, 32 
grote zoogdiersoorten, 
meer dan 650 vogelsoor
ten, tachtig vissoorten en 
een zeer gevarieerde po
pulatie insecten worden 
aangetroffen. Botswana 
tekende in 1997 een ver
drag ter bescherming van 
zijn lüetlands, het zoge
noemde Ramsarverdrag. 
In de eerste serie ligt het 
accent op fauna. Helaas 
is de kwaliteitvan de illu
straties die de PTT van 
Botswana leverde te 
slecht om de zegels hier 
af te beelden; u moet het 
dus met de beschrijvin
gen doen. 

Op de zegel van 35 t. is 
een nijlpaard (Hippopota
mus amphibius) te zien. 
Die van P i.oo toont twee 
vissoorten: links de tij-
gervis (Hijdrocyonjorskali) 
en rechts een brasem
soort (familie Abramis). 
Links op de zegel van 
P 1.75 staat een lelkraan-
vogel (Bu^eranus caruncu-
latus). Op de plant rechts
onder zit een 'painted 

reed frog' (Hyperolius mar-
moratus), die u in novem
ber 2000 ook al tegen
kwam ('Kikkers in Zuid-
Afrika'). Een Pel's visuil 
(Scotepelia peli) zit op de 
boomtak links op de ze
gel van P2.00. In de 
boom zelf zien we een 
groene meerkat (Cercopit-
hecus aethiops). Op de ze
gel van P 2.50 zijn zelfs 
drie dieren afgebeeld. 
Linksboven een antilo-
pensoort waarvan ik 
maar liefst drie namen 
vond: moerasantilope, 
'Sitatoenga' en waterkoe-
doe (Tra^elaphusspekei), 
linksonder een nijlkroko-
dil (Crocodilus niloticus) en 
rechts een rode waterbok 
(Latijnse naam onbe
kend). Er is ook een velle
tje met deze zegels, maar 
dat heeft nauwelijks the
matische meerwaarde; er 
staat ook nog een ijsvo
gelsoort op (familie Alce-
dinidae). 

BOTANISCHE TUINEN 
De botanische tuinen van 
de Universiteit van Ko
penhagen bestonden vo
rig jaar vierhonderd jaar. 
Toen zat er geen ruimte 
in het Deense uitgifte
programma voor een ju
bileumzegel, maar dat 
gemis werd op 24 januari 
jl. goedgemaakt met een 
serie van drie zegels. De 
eerste Europese bota
nische tuinen stammen 
uit het midden van de 
zestiende eeuw. Koning 
Christian IV opende de 
eerste Deense botanische 
tuinen in 1600. Tot 1770 
waren ze te vinden aan de 
Skidenstr£ede (nu Kry-
stalgade, in het centrum 
van Kopenhagen); in dat 
jaarverhuisden ze naar 
het huidige Deens Muse
um voor Schone Kun
sten. In 1778 werden de 
tuinen weer verplaatst; 
ditmaal naar Charlotten-
borg, in de buurt van Ny-
havn, waar ze tot 1874 
bleven. De huidige bota
nische tuinen werden in 
de periode 1872-1974 op 
de oude borstweringen 
ondergebracht. De borst
weringen werden in 1870 
overgedragen aan de Uni
versiteit van Kopenha
gen. 

Oorspronkelijk waren de 
tuinen een bron voor me

dicinale planten; pas la
ter werd er een verzame
ling opgebouwd. De col
lectie omvat momenteel 
13.000 verschillende 
soorten, waarvan onge
veer 1.800 inheemse. Veel 
inwoners van de Deense 
hoofdstad beschouwen 
de botanische tuinen als 
een soort stadspark. Een 
digitaal bezoek is moge
lijk dankzij de website. 
De zegel van 6.00 k. laat 
zien waarom de tuinen 
ook als stadspark funge
ren: er staan majestueuze 
cipressen bij de witte 
brug aan weerszijden van 
het meer; ze dateren van 
het begin van de negen
tiende eeuw. 
Op de zegel van 4.00 k. is 
hetpalmenhuis afge
beeld, onderdeel van het 
karakteristieke grote kas
sencomplex dat in de ja
ren i872-'74 werd ge
bouwd. De bouw werd 
gefinancierd door de 
stichter van de Carlsberg-
brouwerij, die zelfde 
schets voor de kassen 
maakte. Hij liet zich 
daarbij inspireren door 
Crystal Palace, het gebouw 
van de wereldtentoon
stelling van 1851 in Lon
den. 
De schoonheid van de 
bloeiende reuze waterle
lie (genus Nymphaea), af
gebeeld op de zegel van 
12.25k., moeten de be
zoekers van de tuinen he
laas ontberen. De bloe
men gaan 's avonds open 
en sluiten zich bij het 
ochtendgloren, in de 
uren waarop de tuinen 
voor het publiek gesloten 
zijn. 

BIJZONDERE DIEREN
RIEMZEGELS 
Veel postadministraties 
doen hun best om met 
opvallende postzegelse
ries jonge verzamelaars 
te trekken. Taiwan doet 
dat op 14 februari met 
een nieuwe serie van 
twaalf zegels met tekens 
van de dierenriem. De se
rie wordt in vieren uitge
geven (steeds drie ze
gels). 

Niet de eerste reeks op dit 
thema (zie het januari
nummer), maar deze Tai
wanese serie is opvallend 
door ovale perforatie bin
nen het zegelbeeld, die de 
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baan van een planeet 
moet suggereren. Op de 
eerste drie zegels zijn Wa
terman, Tweelingen en 
Weegschaal afgebeeld. 

NIEUW THEMATISCH 
REGLEMENT 
De FIP heeft een nieuw 
thematisch reglement 
vastgesteld. Koenraad 
Bracke, hoofdredacteur 
van Tfiemaphila (kwartaal
blad van de Belgische 
vereniging voor themati
sche filatelie) haakte ra
zendsnel op die gebeur
tenis in en publiceerde in 
december een voorlopige 
vertaling van het nieuwe 
reglement. De grootste 
verandering is de gewij
zigde puntenverdeling: 

Behandeling 35 
Titel en plan 15 
Ontivikkeling 15 
Vernieuiuinfl 5 

Kennis, persoonlijke 
studie en onderzoek 30 

Thematisch 15 
Filatelistisch 15 

Staat en zeldzaamheid 30 
Staat 10 
Zeldzaamheid 20 

Presentatie 5 

Totaal IOC 

Een wijziging die mij bij
zonder aanspreekt is het 
nieuwe onderdeel 'Ver
nieuwing' (artikel 3.2.3). 
In het bewuste artikel 
wordt gesteld dat 'ver
nieuwing' wordt getoond 
door de introductie van 
nieuwe thema's, door 
nieuwe aspecten van een 
gevestigd of bekend the
ma, door een nieuwe be
nadering van bekende 
thema's of door een nieu
we wijze van gebruik van 
materiaal. 

Dit onderdeel vervangt 
het vroegere 'creativiteit 
en originaliteit'. Het 
nieuwe artikel kan de stu
wende kracht zijn die de 
thematische filatelie 
'nieuw' houdt! 

ANTARCTISCHE 
SYMFONIE 
Brits Antarctica had op 4 
december jl. een aardige 
verassing voor muziek-
verzamelaars: een serie 
van vier zegels die aan
dacht besteedt aan de 
Antarctic Symphony. De 
symfonie werd gecompo
neerd door Sir Peter IVlax-
well Davies, beter bekend 
als 'Max'. De beoogde 
componist werd ge
vraagd een bezoek aan 
het gebied te maken om 
inspiratie op te doen voor 
zijn compositie. Het ijs
koude uitstapje had 
plaats van 15 december 
1997 tot II januari 1998. 

Of de ervaringen van zijn 
reis in de symfonie door
klinken weten we op 6 
mei van dit jaar: dan 
wordt het werk voor het 
eerst uitgevoerd. 
De openingsmaten van 
de compositie zijn - he
laas nauwelijks zichtbaar 
- aan de onderzijde van 
de zegel afgebeeld. Erg 
veel valt daaruit niet af te 
leiden, want de noten
balk fungeert als onder
grond voor de naam Bri
tish Antarctic Territory. Als 
de muziek net zo mooi is 
als de zegelbeelden 
wordt het straks genie
ten. 
Op de eerste zegel van 
37 p. baant het schip Ja
mes Clark Ross zich een 
weg door de ijsvelden. De 



andere zegel van 37 p. 
brengtjones Ice Shelf in 
beeld, een kampement 
waaraan 'Max' een be
zoek bracht. 
De eerste zegel van 43 p. 
geeft een impressie van 
de basis Rothera, waar 
'Max' tweeëneenhalve 
week verbleef. Op de an
dere zegel van 43 p. zien 
we een ijsberg. 
Een andere serie sluit 
hierbij nauw aan: de 
reeks van 30 november 
jl., met afbeeldingen van 
onderzoeksschepen die 
in dit gebied actief zijn. 
En een aanverwante serie 
was die van NieuwZee
land (4 november 2000): 
'Transport op het ijs', zes 
zegels die transportvor
men tonen zoals die op 
Ross Dependency wor
den gebruikt. 

DETAILS SOMS OOK 
DE HOOFDZAAK 
Soms zijn postzegels net 
zoekplaatjes, bijvoor
beeld als een ontwerper 
de beperkte ruimte ge
bruikt om veel zaken af te 
beelden. Thematisch ge
zien zijn dat niet de 
meest interessante ze
gels, maar er zijn uitzon
deringen. De zegel die 
Slovenië op 21 november 

uitgaf ('Het derde millen
nium') valt in die catego
rie. 
Op de zegel is geen ver
klarende tekst te vinden, 
zodat we het vooral van 
het beeld moeten heb
ben. De Sloveense PTT 
maakt ons jammer ge
noeg niet veel wijzer, 
maar ze vermeldt wel dat 
de wereldtentoonstelling 
Expo 2000 in Hannover 
als uitgangspunt diende. 
Het thema daar was 
'Mensnatuurtechniek 
een nieuwe wereld ont
staat', inhakend op het 
milieuprogramma 'Agen
da 21' van de Verenigde 
Naties. Dat maakt de ze
gel heel geschikt voor 
milieuverzamelingen; de 
verzamelaar moet dan 
wel zelfde beeldelemen
ten interpreteren. 
Duidelijk herkenbaar zijn 

drie windturbines op het 
linkerdeel van de zegel. 
Verder schiet een straal
vliegtuig de ruimte in en 
zijn er astronomische 
elementen waarneem
baar. Over de linkerhelft 
loopt verticaal een baan 
met een soort code; mis
schien is er een relatie 
met het DNA. Kortom, 
een zegel waarvan de de
tails van de afbeelding 
wel degelijk van thema
tisch belang kunnen zijn. 

THEMATISCH 
STEMPELKWARTET 
Ook filatelistisch gezien is 
er veel belangstelling voor 
materiaal dat verwijst naar 
nationale en universele 
erfgoederen. Een interes
sante aanvulling op dat 
materiaal is het frankeer
stempel (FM70806) van de 
Stichting voor de Neder

landse Archeologie in Am
sterdam met een mooi 
voorbeeld van een grach
tenpand en de naam Natio
naal Erjgoedhuis Amsterdam. 
De stichting verdient trou
wens een pluim vanwege 
de constant fraaie afdruk
ken. 
Schilderijententoonstel
lingen trekken in ons land 
veel aandacht. Dat zal in 
'sHertogenbosch vorig 
jaar niet anders zijn ge
weest. Een frankeerstem
pel (FM14015) leert ons 
dat van i tot en met 7 mei 
2000 in het NoordBra
bants Museum de ten
toonstelling Meesters van 

het Zuiden  Barokschilders 
rondom Rubens werd ge
houden. 
Vogels zien we heel vaak 
op zegels, maar duidelijke 
afbeeldingen in frankeer
stempels zijn tamelijk 
schaars. Daarom mag het 
frankeerstempel 
(PB10168) van camping 
'De veldekster' in Ugche
len in deze rubriek niet 
ontbreken. 
Een typisch multimediaal 
frankeerstempel 
(P33i623) uit Oostenrijk 
ter afsluiting. Let op de 
vermelding van de waarde 
in Eurocent. 
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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 

(ojffl 
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! 
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Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'en uakje! 

Ondergetekende 

Naam 

verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat:. 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCiPlaats: (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 



THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op de nieuwe 
thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 
* mogelijkheid voor abonnement op Maandblad 

Filatelie voor gereduceerde prijs 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NQ Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

D«e« Brouwer PhilatelisI 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

KOM NAAR DE 
48E CAPELSE POSTZECELBEURS 
Zaterdag 24 en zondag 25 februari 2001 

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

Voor inlichtingen: tel.: 06-51245528 (Hr. Aj. Elshoff) 

IJ (Fl LATE LISTE NVEREN IG ING) 
SSEL- & LEKSTREEK 

VERDERE BEURSDATA 2001: 29/30 SEPTEMBER - 23/24/25 NOVEMBER 

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

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maandel i jks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2000 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

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

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

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

aantrekkelijke kavels maart 
aantrekkelijke inzetten juni 
100% garantie september 
optimale service december 
gratis fotokopieënservice 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 Vl\l ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: poveia@wxs.nl 

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

Postzegelveiling A4 
Schriftelijke veiling en 
grote partijenverkoop 

17 februari 2001 
Veiling van collecties, losse nummers en poststukken. 
Directe verkoop van ca. 400 partijen van ƒ 15 tot ƒ 150 
Kijkgelegenheid 10.00 - 14.00 uur 
Hotel Schiphol ( naast het brugrestaurant aan de A4 ) 

Vraag de catalogus en/of de partijenlijst aan op het onder
staande adres. 

Bestel lijsten: 
Wij leveren zegels van de hele wereld vla bestellijsten. Steeds wis
selend aanbod. U kunt deze lijsten aanvragen op het onderstaande 
adres. Vermeld hierbij uw verzamelgebieden. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218 
E-mall: arve@postzegelstekoop.nl 

mailto:poveia@wxs.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
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GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING 
IN VERBAND MET EEN VERBOUWING VAN DE WINKEL 
MOETEN WIJ EEN GROOT DEEL VAN DE VOORRAAD 

OPRUIMEN. IN DE WINKEL VINDT U VEEL KILOWAAR VOOR 
EXTRA LAGE PRIJZEN, OOK OP DE VERZAMELINGEN DIE 
WIJ IN VOORRAAD HEBBEN GEVEN WIJ IN DE MAAND 

FEBRUARI VAN 10 T/M 30% KORTING. 

ENIGE VOORBEELDEN VAN DE LAGE KILOWAARPRIJZEN 

500 gr. DUITSLAND GROOTFORMAAT VAN 67,50 VOOR 50,00 
500 gr. INDONESIË GROOTFORMAAT VAN 90,00 VOOR 75,00 

1 KG AUSTRALIË MISSIE VAN 70,00 VOOR 50,00 
1 KG DUITSLAND MISSIE VAN 55,00 VOOR 47,50 

1 KG ZWITSERLAND MISSIE VAN 55,00 VOOR 47,50 

OPRUIMING INSTEEKBOEKEN 
8 BLADEN WIT MET ENKEL SCHUTBLAD NU 8,00 
10 BLADEN WIT DUB. SCHUTBLADEN NU 10,00 

32 BLADEN WIT DUB. SCHUTBLADEN STUNT 19,95 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREDENHOF .NL 

M ï i i i B I S A É M H I 11 PEDflgDJBïï gI!)[?(MHI[t@MaB @B®®ül5®lBiaMö' 
normaal 1 x l£_ Sx 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,50 10,75 
17,50 16,00 
27,00 25,00 
29,50 28,00 

10,25 9,75 
15,25 14,25 
23,50 22,50 

26,75 25,00 

- DUURDER 
12,25 11,50 
19,75 18,25 
27,50 26,50 
34,50 33,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
L54/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

250 GRAM 

1KIL0 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO 

1 KILO' BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 33,00 

NU 117,50 

NU 38,00 

NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 275,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 300,00 NU 155,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL 400,00 NU 335,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

U N D 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Frankri|k 
Gnekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Ooslenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel nieuw 
leuke mix 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met tioge waarden en toeslag 
alli|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
meest kleine Tanden 
leuke sortering moeili|k 
leuk met boek|eszegels nu enkel papier 
zeer moeiliik veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote oss met toeslag 
alleen toeslag veel |aren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
grote sortering iets nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
15,00 
24,00 
32,50 
57,50 
15,00 
15,00 
22,50 
12,50 
19,50 
52,50 

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 
12,50 
25,00 
33,00 
17,50 
20,00 
70,00 
22,50 
15,00 
18,50 
39,50 

250 gr 
35,00 
57,50 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 
45,00 

125,00 

52,50 
85,00 
60,00 

65,00 
47,50 
65,00 
62,50 
75,00 
30,00 
67,50 
60.00 
85,00 
27,50 
55,00 

40,00 
47,50 

170,00 
55,00 
35,00 
45,00 

500 gr 
67,50 

77,50 

65,00 
67,50 
95,00 
50,00 
85 00 

100,00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF


^raii 
AANGEBODEN: 

Ned + Overzee-Indonesie-0 Eur-VN-
Zwitserland-Nieuwqes Gehele We 
reld-Redelijke prijzen H Sundquest, 
J Perkstr 39, PapendrechtTel 078-
6153386 Email sundquest(g)planet ni 
1000 Wereld ƒ 37,50 Bank 
26 07 77 811 J Schoenmaker, Meer 
en Boslaan 47, Heemstede 
Kilowaar Finland, Noorwegen, Dene
marken ofZweden, 50% herdenkings
zegels Zendj2o,-ineenbriefofop 
gironummer 1624853 en ontvang 125 
gr franco thuis Correspond in Eng-
hsh, Lennart Runfors, Godandsgatan 
I, SE-60217 Norrkoping, Zweden 
Nederlandse Ver. Europa pfr +gest. 
va nr I Bijna alles in voorraad Stuur 
uw no .ontvang mijn pnjs F Ghyben, 
Zonegge 1916,6903 GVZevenaar 
Tel /fax 0316-529241 
iooTelefbonkaartenvoor/50,- Post-
banki537o84 H Garrelds,7558BB 
Hengelo, tel 074-2770854 
Polen, Joegoslavië, Roemenie, Alba
nië, Honganje, Bulgarije, Tsjechoslo-
wakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr i3,6i35CSSitlard 
Tel/faxo46-45i275i Ookranteiten' 
DDR257oNed +Geb Bund Berlin 
Reich+ Geb etc va 35%Pf & 
Gest J Romkens, 045-5462894 
Israel ƒ Palestijns gezag Nieuwe uit
giften tegen nominale waarde Onge
looflijke aanbieding, kostbaar ge
schenk, beste voorwaarden, prijslijst 
gratis, epci(3)netvision netil Eilat Phi-
latehcClub, Postbus 542/33 Eilat 
Israel 
Lever West- en Oost Europa los of in 
partijen Inl H Derkx, 
tel/fax 0032-65 621527 
Zwitserland vanaf 1850-2001, Liech
tenstein vanaf 1912-2001, uitgezochte 
kwaliteit **/ ^voordelige pnjzen, lijst 
gratis R, Vollenweider, Sasso Boretto 
2,CH-66i2Ascona 
Fax 00419179123 ^4 
Digitale zegel Nederland op brief 
Maak/3 , over op bank 393482561 
t n v Beemsterboerovv uw postcode 
+ huisnr, 06-51645544 
Nieuwe uitgiften! Bekijk ze elke 
maand op www.vanddpostzegeh.nl Ook 
voor Oost Europa en vele gestempelde 
motiefseries Gedrukte lijsten kunt u 
vragen bij van Dal, Dinkelstr 2, 5704 
GH Helmond Fax 0492-841130 
700 zegels W-Europa veel grf HW en 
kpl serie's/io,-, giro 3330084, 
Boetzkes, Baroniehof 100, Helmond 
Finland tot 1972 bijna compleet + 
doubl Nietyv nr 26,47, Inkeri 5/7, 
AunuS4/8 Veel pfr Zeer hoge 
caLwaardeJ38oo, Uitsluitend 
schriftelijk I Veldhuis, 
Esdoomlaan 38, 3881 ES Putten 
Oud Oostenriik tot 1908, Levant en 
Bosnië, zegels, poststukken, post-
waardestukken, stempels, tandingen 
G J W Beskers, Kerkstraat 51,7011 CK 
Gaanderen, Tel 0315-324369 
Poststukken en brieven vanaf i860, ef-
fecten, rekeningen,papiemoodgeld 
Duits en Oostenrijk Jan Briggeman, 
Kantelenweg70, 3233 RDOostvoor-
ne Tel/fax 0181-485036 
Verzameling Ned. FDC's 6 t/m 400 
incl shps en 61 dubbele catalogus 
ƒ8512,-J Emmen,oi82-5362i8 
Rep. Suriname, Antillen en Aruba v/a 
25%, ook voor voordelig abonnement 
J Kool, 0299-436823 
Plaatfoutencat 'Mast" Edioe200i 
Full color Uitgebreid met plaatf v/d 
jaren 1950-2000 459 afb vanplf in 
Ned zegels Pnjs ƒ41,35 naar giro 

SPIimxijl^LA! ALLIIEIVJ VUUK AbUlMMbbS; ühblN HANUbLSAUVbKlbN llbS, VfcKMhLUING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NURFURABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

1914033 Mast, Balsa 165,3315 NK 
Dordrecht Inl 078-6169939 
Rusland verzamelingen ** en © 20% 
Michel C J V Beveren Tel 010-
4229820 
Uit eigen import 1/2 lb kilowaar 
Nieuw Zeeland, kortgekmpt en enkel 
papier (zelden hoge waarden) ƒ17,50 
(incl porto) W V d Krogt, tel 072-
5346690 
Canada koU 558 z Hiervan 21 bladen 
foto's en Yv nrs J deBruijn,v Neck-
laan 31,2803 XB Gouda Tel 0182-
5I4I85,glro425472ƒ5,30vd bla-
den Gaarne bod K 
Indonesië 75-90 zegels + bl Z'bl 
ƒ6100,-voor ƒ1500,- Ant Sur +Rep 
75-90ƒ3000,-voor ƒ350, Jansen, 
070-3644758 
Israel XX per jaargang CJ Kraaijeveld, 
Turkooislaan 131,2332 RK Leiden, 06 
18114732 
VerzamelingZwitserl i854/ig84ge-
wone frankeerzegels compleet geen 
paxgebr /ongebr /pfr lp compleet Yv 
150 000 frs voor ƒ 3800,- Enkele oude 
zegels dubieus uitsl schriftelijk J 
Veldhuis, Esdoomlaan 38,3881 ES 
Putten 
6000 op form 4x13 cm uitgesneden 
frankeermachinestempels m laden 
kast Roosma, 011^-342134 
1000 verschillende postzegels Wereld 
mooie sortering ƒ25,- Postbank 
36730811 n V J Meesters, Balbao-
straat 36, 5223 RM Den Bosch 
Complete verzameling edk + edb + 
maximumkaarten Nederland Sierat, 
0180-422792 / 06-22398752 
500 West Europa (veel gf, toesl) ƒ 10, 
giro 8982393 A de Pagter, Overtoom 
4,2741 MRWaddinxveen 
Elke week weer ca 100 nieuwe boeken 
vol met zegels, geschikt voor beurzen, 
doorverkoop enz Th Verheijen, 
Soest, 035 6023837 
Verzamelt u treinen, stuur uw manco s 
volgens Stanley Gibbons P Bijhou
wer, B Bakenstr 3,1731XJ Winkel, 
0224-541SSI 
Roemenie 5%-i5% Mihel pfr , gest, 
1865-2000 gratis prijshjsL DANS 
OF48-CP27 Boekarest, Roemenie 
Engros Indonesië Loox Inan Barat 
compl Riau bloks o a 696 700 J de 
Haan,030-6963145 
Verzameling Wereld in 12 rondzendb 
postfr gesL bloes, veel moüef J v d 
Meer, Hoofdweg 140,8474 CL Olde-
holtpa, 0561-688809 
Verz Denemarken gebr /ongebr Tot 
1975Yv 31 ooofrs ƒ875, , uilsl 
schriftelijk J Veldhuis, Esdoomlaan 
38,3881 ES Putten 
Poststukken, bnefltaarten vanaf 1870, 
effecten, rekeningen, documenten, 
ansichtkaarten enz J Briggeman, 
Kantelenweg70, 3233 RD Oostvoor-
ne, tel/fax 0181-485036 
I40ozegelsWereldƒIO, mbriefof 
giro 3330084, Boetzkes, Baroniehof 
100,5709 HB Helmond 
Noorwegen 400 versch gr form of 
400 Finland ƒ 50,-per samenst en
gros 1000 Fnl-Nor -Ysl ƒ75,-, ook m 
bundels leverbaar J de Haan, 030-
6963145 Giro 46894 
500 Ned. ƒ 10,-, 1000 Wereld 15,-, 1000 
Europa 20,-incl porto W Rensen, 
06-20066620 na 7 uur 
ƒ50,-op giro 2i9798ivanW Stouten, 
Leiden,Uontvangt400versch g r f 
Ned met comp geleg en kind senes 
Interesse voor stadsp Tel 071-
5722626 
Tk 4300 aant. strookjes waarvan 850 
versch in nngbandƒI55,-, 3700 ze
gels (Am Az-Afr-Can-Israel)ƒI75 -' 
V Greuningen, 0184-602557 

Zend 10 gulden voor gest Dec. Zegels 
199g en 2000 Fr Van Oers, Pb 90105, 
5000 LA Tilburg 
Postfris voor igóo alle landen van 
West-Europa tegen 40% cat waarde 
(Zeer veel beter materiaal leverbaar di
rect uit voorraad) Stuur uw num-
mers/mancohjstnaar F Zwanenburg, 
vd Ploegstr 62,1964 SN Heemskerk, 
tel 0251-251367, E-mail fzwanen-
burg@wxs nl 
Duitsland 80 versch '97 tDt heden 
voorƒIo,- Voorkeur mogelijk Bank 
567265420, giro 3475407, R. Paulis-
sen, Rjngoven 59,6372 DD Landgraaf 
Emad rene paulissen@icu nl 
Nederland-AntHlen-Suriname Pfr + 
FDC zegels, blokken, pzb V a 25% 
catalogus2000 Vooraluwmanco's 
Info 0180-520069/fax 0180-523342 
Email pluijmpies@hotmai! com 
Eurocat Europa Speciaal 2000 Nieuw 
supplement catalogus 2000, Cept en 
uitgebreid meelopers blokken-vellen-
ongetandetc Ook voor uw manco s, 
0180-520069/fax 0180-523342 
Email plui]mpies(g)hotmail com 
VRChinapostfiisgranshjsLF Nijhof̂ v 
Maanen ware48,8014 PRZwolle, 038-

4653754 
Rondzendboekjes Verenigd Europa 
gest voor verenigingen C Stoeken-
broek,0299-652109 
Luxemburg 1960-88 pfr 13 p Yfrc 
MancolijstaanJ Dam, Kon Wilh weg 
5,3662EVLoenen Zoekohfantop 
postzegel 
Te koop goedgevulde dubbeltjes boe
ken Wereld ƒ20, 'J Zilverschoon, tel 
078-6140706 of 06-10467571 
PTT mapjes 1-220B compleet in al
bums, ƒ 2340,-kostprijs Toxopeus 
Tel 0599 412041 
lülowaar prima kwaliteit en goedkoop 
grootformaat wb 2000 HJ de Vries, 
Heemskerklaan 16,2i8iXRHillegom 
Tel 0252518302 
Grote voorraad partijen, groot en 
klein Ook losse verkoop CentroFiIa 
telico, 0348423885 
www centrofilatelico nl 

GEVRAAGD: 

Gestopt met postzegels verzamelen? 
Verzamelaar komt bij u langs I Dek-
ker, 0299-621339 
Montenegro, Bosnië H Gebruikt, op 
brief of ongebruikt en alle bijzonder
heden, aanbiedingen aan v Coenen, 
C vanGendlaani5,47g7CVWilIem-
stad 
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 J Manssen, 
LaanderVN 3i,3844ADHarder-
wijk 0341-417980 
Belasting-sluit en Cinderella zegels, 
bvk parüjen voor i960 P Korte, 035-
6025696 na 17 00 uur 
Zoek postfris blokken 1923122B, 
123B, 125B, 121C, 122C, 124C, 123D, 
124D 128D, 124E, 122F, 123F, 128F, 
129F, 130F, 131F, 123H, 126H, 121I, 
1241,1251,1261,121K, 121L, 124L, 
126L A Klein, 0594 515000 
Firmaperforaties Koop of ruil M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 NH Hil-
versum 035-6234423 
Wie heeft voor mij Philapost collect 
card nr. 2 Davo, event ruil voor nr 3 
V d Rijden, 023-5849830 
Stuur 75 Trein/vliegtuig/vogels 100 
Ned grf retour J v d Hoogt, v Hens-
beeksingel 9,2803 LP Gouda 

Bod gevraagd PTT mapjes PF 49 t/m 
116 EMHA, von Weberlaan 44, 
3055HZ, Rotterdam, oio 4223208 
Spoorwegzegels België en België tot 
1925 met goed leesbare stempels, als
mede voorafstempehngen H J 
Harmsen 0180-317853 
België volgens yvert gebruikt met 
leesbare stempels Allesvoori-ii-
1910 Tevens Colis Postaux elk rond-
stempel en elk achthoekig stempel op 
1-167,178-201,205-294,304-321A, 
336-357 J van Dongen, 020-4196562 
Zegels independence en landkaart on 
gest van vm eng kol mancolijstop 
aanvraag Pelzer, 06-28127793 
Zegels, brieven, poststukken en alle fi-
latelisüsche smkken met het thema 
Orgel Ook stempels op stuk Gehele 
wereld H Timmerman, Rijssen 
sestraat 122,7642 NM Wierden 
Ik zoek NVPH velletje 1720 B Prijs-
opg naar A de Klerk, tel 073 

6414159 
Treinstempels Zwolle-Kampen met 
uurkarakters op stuk H Wareman, 
074-2773261 na 19 00 uur 

DIVERSEN; 

Filitalia, contactgroep Itahe en gebie
den, Vaticaan en S Marino, bijeen
komsten, veilingen en 
rondzending Inl L v d Brun, v Kins-
bergenstr 33,2518 GV Den Haag, tel 
070-3460328 
Postzegels enz NL koop, verkoop 
(v a 10%) of ruil Stockmann, Zeve-
naar, tel 0316 526265 
Kijk voor spectaculaire aanbiedingen 
naar www filatelieservice nl v d Vet, 
079-3517054 
Israel gratis prijslijst en verzorging 
van abonnementen Inl A Bouwense, 
tel 0113-212762 
www.covers,myweb.r[\ de website voor 
brieven Kamppost e d F Willems, 
Veestraat45,Linne 
Contact Schept Kracht verzorgt al bij
na 75 jaar kwal rondzend per land of 
verz gebied voor de gevorderde filate

list EntreegeldƒIO,- Contr ƒ20 
p j Ged restitutie portokosten Inl 
Zeeuws Vlaanderen 7,8302 PD Em-
meloord Email 
berendokma(a)nok nok nl 
Studiegroep Britannia, voor de actieve 
verzamelaar van Engeland en Gebie 
den Blad, meetings, veiling, rondzen-
dmg Be! 070-3860232 See you' 
Vaticaan kopen/ruilen/verkopen 
Vraag prijslijst J deGruiter Schade
ken 164, 2264 KE Leidschendam, 070-

3275^9 
www filateliehpz nl wij bieden meer 
op zowel filatelistisch als numisma
tisch gebied- C. v d Wel Helderse 
Postzegelhandel, Konmgstraatioi 
1781KE Den Helder Tel 0223-
614066 
Postzegels op internet Veel informa
tie, aanbiedingen, enz www post-
stempel nl Kijken dus 
Zaterdag 5 mei 2001 Grote Verzamel-
beurs in "Sportcomplex De Brake', 
aan de Oostemderweg te Nunspeet 
Open van 10 00 -16 30 uur Entree, 
evenals de buspendeldienst van en 
naar het NS Staüon Nunspeet, gratis' 
Inl 0341 21^6163 
Fil Ver. Duitsland 4X per jaar bijeen 
komst met veiling, clubblad en rond-
zendingen A Hulkenberg, Vivaldi-
weg 68, 3752 HC Bunschoten Te! 
033-2983261 Vraaginfo 
Wereld-Nieuwtjesdienst. Indonesië, 
Aruba, Antillen Suriname, India, Ne
derland, FDC s Rondzendboekjes in 
euro s. Albums, Catalogi, Prijslijst in 
kleur Hetadresvoorvereniging& 
particulier Beijer Filatelie, Ghandi-
laan 3,2622 GD Delft, tel 015-2566 
246 
Ruilen loo/iooo postzegels Wereld, 
zelfde aantal retour Fieremans, Rode 
Dreef 35, B2iio Wijnegem, België 
Ook betere waarden cat/cat 
lie Int. Ansichtkaartenbeurs met 
poststukken 11 Maart 10-17 uur Ire-
nehal, Insulindestraat 3A, Tilburg 
Niet roken'Inl Brekelmans, tel 013-
5332834 

BREAK SBTS BY TOPIC 

http://www.vanddpostzegeh.nl
http://www.covers,myweb.r%5b/


H THEO PETERS 
N U M I S M A T I EK & F l L A T E L I E 8 V . 

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

WINTERKOOPJES 
VOOR ELK WAT Wi LS! 

Bestel per telefoon «(020) 622 25 30 
fax é i (020) 622 24 54 
E-mail info@theopeters.com 

Kwaliteitsgarantie ' Wij garanderen zowel de|uiste 
cataloguswaarde als de omschreven kwaliteit Mocht iets 

met aan uw wensen voldoen wordtee a omgeruild 

Bestelformulier sturen aan: 

l ^ r n i EO PETERS 
' * N U M I S M A T I E K & F ILATEL EB V 

NtL-uwczijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

Stuurt u mij de volgende aanbiedingen 
x W K l a f 199,-
xWK2 a f 149,-
xWK3 a f1275,-
xWK4 a f 499,-
xWK5 a f 225,-
xWK6 a f 149,-
xWK7 a f 195-
xWK8 a f 
xWK9 a f 
xWKlOa f 
x WK 11 a f 
XWK12 ä f 
X WK 13 a f 
X WK 14 a f 

59-
14,95 
16,95 
8,50 

17,50 
19,50 

xWK15a f 109,-
X WK 16a f 149,-
x WK 17a f 94 50 
X WK 18a f 195 -
X WK 19a f2395,-
X WK 20a f 109,-
X WK 21 a f 795-
X WK 22 a f 199,-
X WK 23 a f 99,-

Subtotaal 
Kosten (onder f 200,-) 
Totaal 

Naam 

Adres 

Postcode 

Handtekening 

LI Ik ben reeds klant bi) Theo Petersen betaal binnon 14 da
gen na ontvangst 

D Ik betaal vooruit d m V bijgevoegde cheques/contanten 
\J Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 

mailto:info@theopeters.com


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

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

r i A T „««LAgrrj-x I ' iosr 

/ ^ 

yO) 
Veiling 578, kavel 202 

LUCHTPOST 

A/" ^ v 

Veiling 579, kavel 4185 
Veiling 580, kavel 1462 

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

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, luaar de filatelist thuis is. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracnt 3 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

\^ V 1^^^'^«?°" 070 - 365 38 17 - Fax 070 - 361 74 36 
E-mail info@vandieten nl 

mÊÈÊf 




