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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

VEILING 17/21 MAART 
bezichtiging ook op Internet 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14. WEESP 

GRATIS PARKEREN OP P+R TERREIN STATION WEESP (ACHTERZIJDE), TEGENOVER ONS PAND!! 

Eerste zitting 
ZATERDAGMIDDAG 17 maart, 12.30 uur 
COLLECTIES NEDERLAND EN OVERZEE, 
BUITENLAND LOSSE KAVELS, COLLECTIES, 

Tweede zitting 
DINSDAGMIDDAG 20 maart, 12.30 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE, LOSSE KAVELS 

Derde zitting 
WOENSDAGMIDDAG 21 maart, 12.30 uur 
COLLECTIE VAN SWIETEN-DE BLOM, 
PUNT- EN KLEINRONDSTEMPELS 

Vierde zitting 
WOENSDAGAVOND 21 maart, 19.00 uur 
POSTHISTORIE, NEDERLAND EN OVERZEE, 

BRIEVEN EN DOZEN 

JAPANSE BEZETTING 

kavels 

kavels 

kavels 

kavels 

1-1428 

2001-2957 

4201-5871 

5872-6780 

Voor kijkdagen zie desbetreffende zitting. 

De gehele catalogus met alle foto's in kleur staat op internet: 
www.npv.nl 

Indien ook u uw collectie en/of doubletten wi l t verkopen dan 
kunt u contact opnemen met één van onze experts. 

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 
Leeuwenveldseweg 14- 1382 LXWeesp 

Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.nl 

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


ooree 
Wordt nu een Philapost Fan! 
Wonderdoos met luxe insteekalbums & luxe insteekkaarten 

- 10 luxe Albums en 100 insteekkaarten A-kwaliteit -

Wonderdoos met 100 onderdelen van de gehele wereld 
- Enorme verscheidenheid postzegels van 125 landen en gebieden, series en blokken -

Wonderdoos Nederland & Overzeese Rijksdelen, 
Suriname en Indonesië 

- Gegarandeerd met een nr. 1, 2 of 3 van Nederland gestempeld 

Deze 3 Wonderdozen 
voor de prijs van 1 'Promotie-Wonderdoos - 3 in 1' 

Totaal: Grote 10 kg doos met albums, kaartjes en postzegels met meer 
dan ƒ 1.000,= aan waarde en met 100% Philapost-Teruggave-Garantie. 

U betaalt geen extra kosten. De Promotie Wonderdoos wordt u toegezonden met een factuur 
en acceptgirokaart van ƒ 700,= fe betalen ofte retourneren binnen 10 dagen na ontvangst. 

100.= 

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

PHILAPOSTJ 
L B E R K E L E N R O D E N R I J S , 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

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

010-511 83 21 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 
2651 AB Berkei en Rodenrijs 

AFHALEN QBSSSSBBBl 

E-MAILEN i nf o@ph i la post. n 1 
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1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
23(x) 
24(x) 
25(x) 
26(x) 
27x 
28x 
29x 
30/33(x) 144 , 

30b/33a x 77,— 
31a X af 7 0 , 

245,— 30,— 
245,— 28,— 
5 2 5 ,  1 2 5 , 

1 2 5 ,  1 8 , 

125,— 9,— 
390,— 95,— 

40,— 2,50 
65,— 3,50 

275,— 35,— 
250,— 27,— 
475,— 120,— 
900,— 175,— 

10,— 5,— 
140 ,  8 5 , 

6 ,  3 , 

120,— 75,— 
30,— 1 9 , 

2 5 0 ,  7 6 , 

125,— 7,50 
150,— 7,50 
75,— 5 8 , 

175,— 6,— 
660,— 12,50 
600,— 40,— 
950,— 150,— 

6 , 

34/36X 
37x 
38x 
39x 
40x 
41x 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47Ax 

35 , 

37,50 

6 , 

44,— 
7,50 
1,25 

37,50 1,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6 , 

75,— 
88 , 
50,— 

135,— 
675,— 20,— 
750,— 90,— 
120 ,  1 5 , 

245,— 24,— 
525,— 200,— 

47A(x) 250,

48x 
47Bx 
48(x) 
49x 
50/55X 
56/76X 

975,— 625,

525,— 175,
500,— ,— 
276,— 150,

25,— 2,50 
755,— 44 , 

div. tandingen los 
leverbaar têtebeche 
61 bx 
61 ex 
77x 
78x 
79x 
80x 
81x 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
lOlx 
lOlfx 
102/03X 
104x 
104 

90,— 110,

560, , 

65 ,  75 
125, 6 , 

250, 7,50 
1100,— 980,— 

40 ,  ,25 
21,25 19,

98,— 66, 

17,50 10, 

12,50 7,50 
17,50 12,50 
18,75 125,50 
42,50 36 , 

65 ,  2 0 , 
150, 55, 

350, 50, 
1100, 975,

1250,1200,

75,  10, 

198,

175,— 

NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

105x 
105 
105fx 
106x 
107/09X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
203/07X 
208/1 lx 
212/19X 
217AX 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 

2 0 0 , 

125,— 
375,— 

6 , 

8 5 , 

12,50 
38,— 
4 5 , 

40,— 
260,— 
2 6 0 , 

95,— 
98,— 
44,— 

170,— 
1 2 5 , 

14,30 
16,25 
31,25 

2 9 5 , 

12,50 
100,— 
2 4 0 , 

350,— 
12,50 

240,— 
225,— 

7,50 
325,— 

16,25 
188,— 

3 2 , 

16,25 
60,— 
9 8 , 

21,— 
27,50 
27,— 
30,— 
29,50 
40,— 
4 8 , 

150,— 
52,50 
41,— 

110,— 
45,— 
27,50 
12,50 
71,— 
41,— 
29,50 
32,50 
16,50 
41,— 
5 1 , 

38,— 
3 6 , 

41,— 
9 , 

28,— 
7,50 

1 9 , 

15,— 
19,— 
6,— 

14,— 

318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

in paar 

346/49X 

350/55X 
356/73X 
371x 
372x 
373x 
356a/dx 
356ex 
374/78X 
379/91X 
379a/dx 
392/96X 
402/03X 

18,

7,50 
12,— 
14,— 
27 , 

75 , 

295,— 

30 , 

150,

40 , 

55 , 

52,50 
85,— 

400,— 
12,— 
8,— 
9,— 
5 , 

9,50 
4028/036x172,50 
474/89X 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 

110,

165,

525,

42 , 

55 , 

57,50 
Roltanding 
1/18x 
19/31X 
33/56X 
51 ax 
57/70X 
ook losse 

550,— 
202,

298,

425,

135,

viaar

den Uit Rolt. 
series leverbaar 
71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

144,— 
70,— 
35,— 
36,— 
44 , 

65 , 

65 , 

55 , 

Oude postzegel

boekjes, auto

maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Luchtpos 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 

45,— 
1,50 

50 , 

20 , 

440,— 
Brandkast 
1/7x 
1/7x 

880,

1100,

goed gecen

treerd Dienst 
1/8x keur 
16/19X 
25/26X 

250,

120,— 
700,— 

keur 
Internering 
lx keur 
2x keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
2Bx 
13/26X 
13a/26ax 
2afax 
20fbx 
20fdx 
27lx 
27lix 
27IIIX 
28lx 
28IIX 
28IIIX 
29/30X 
29ax 
31/43X 
33a/39ax 
36ax 
44/60X 
Porto 
48afx 
Cert. 
61/64X 
65/68X 
67ax 
68ax 
67bx 
68bx 
69/79X 
80/06X 

Imem 
W' 
m 
|';.'.'.»i 
l Ä ä 

185,

150,

275,— 
100,— 
350,

245,

330,

99 , 

125,— 
135,

40,— 
49,50 
3 7 

180,

190,

175,— 
12,50 
20 , 

175,

195,— 
175,— 
115,— 

420,— 

25 , 

6 , 

12, 

12,50 
98, 

375,— 
22,— 
40,— 

aail 
1 

V / ' 
■■.;'.l 

ssm 
Roltanding 
32+ Cert. 5750.— 
Telegram 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
9x 
lOx 
11x 

50,— 
46,— 
44,— 

275,— 
238,— 
238,— 

1950,

300,— 
365,— 

1250,

Nrs NVPH, X = ongebruikt met plakker, (x) ongebr. ged gom of zonder 
gom, geen teken is mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 250,- franco 
levenng, boven ƒ 500,- 2 % korting Aanbod geldig voor zover de 
voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen vi/inkel, bezoek gaarne na telef. 
afspraak. 

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

Internationale beurs voor postzegels, munten, telefoonkaarten en toebehoren 

Phi late l ia 

Kijk nu al uit naar 
...de Philatelia met T'card. Als verzamelaar en 
liefhebber van postzegels, munten en telefoon
kaarten, vindt u hier een fascinerend, inter
nationaal aanbod van meer dan 150 firma's. 
Kom naar Keulen om in een grootse, moderne 
ambiance te snuffelen, bewonderen en natuur
lijk ook te kopen. 

Vervul uw wensen. Als filatelist hebt u hier de 
allerbeste kansen om iets te ontdekken om uw 
eigen verzameling aan te vullen. Bovendien 
geven experts van de belangrijkste organisaties 
informatie op uw vragen en waardevolle tips. 
In het speciale filiaal van de Deutsche Post AG 
krijgt u de actuele speciale stempels en de 
speciale postkaart. 

Geniet ook van de attractieve shows: bijv. 
„Brücken schlagen", „USA" of „Zeppeline". 

■ Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 12 00 tot 18 00 uur, 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Beursterrein Keulen, Hallen 1 t/m 3, ingang Rheinhallen 

■ stuur voor meer informatie over de beurs en gereduceerd toegangs
prijzen in de voorverkoop uw firma / adresgegevens per fax of email 
Fax: 070 363 22 18, Email: koelnmesse@worldonline nl, 
Internet www/ philatelia de 

^Köln/tlesse Ausstellungen 



Veiling nr. 585 (10 mei 2001 in KIVI, Prinsessegracht 23 te Den Haag): 
4"' gedeelte collectie van de heer ERIC DREIKURS, AUSTRALIË 
TALRIJKE RARITEITEN VAN NEDERLAND IN TOPKWALITEIT 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 20 op 
postbanknr. 17369 of bankrek.nr. 42.14.60.814) 

C<f^i^ , 

\ 

De wereldberoemde unieke brief van directeur W.P. Nagel van het Postkantoor 
in het Kamp bij Zeist, die een kistje goed droge en wat zware sigaren bestelt. 
Superbe afstempeling KAMP BIJ ZEIST C op 5 cent. Enige bekende afdruk op stuk 

•OiiM^'" 

Veiling nr. 584 (7-8,10-11 mei 2001 in KIVI, Prinsessegracht 23 te Den Haag) 
Daarin opgenomen het Pgedeelte van de speciaalcollectie 
PUNTSTEMPELS NEDERLANDSINDIÊ van JHR. N.A. VAN GEEN 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 15 en beide catalogi ƒ 25) 

74 (Kottaboemi) 112 (Goenoengtoea) 114 (Rantauprapat) 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

.n VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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



!! AANKOOP !! 
Voor onze internationale klantenkring zijn wij voortdurend op zoek 
naa r mooie (gespecialiseerde) collecties Nederland, Overzee, 
Engelse- en Franse Koloniën, wereldverzamelingen, handelaren-
voorraden, nalatenschappen, muntencollecties, gouden munten, 
bankpapier , partijen telefoonkaarten etc. 
Heeft U iets aan te bieden, neem dan eens vrijblijvend contact met 
ons op. Een klein voorbeeld: wij betalen minimaal ƒ 5250,- voor een 
complete collectie Verenigd Europa postfris. 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 030-2413470 Fax 030-2892620 

www.filatelie.net 
\n S 

*** 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 
internet: www.filatelie.net. 

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

Onze openingstijden zijn van woensdag t / m zaterdag 12.00 -18.00 uur. 
Donderdagavond koopavond tot 21.00 uur. 

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

Internet : www.fiULatelie.net 
E-mail: info@sniitsphilately.nl 

http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.fiULatelie.net
mailto:info@sniitsphilately.nl


DC^MFIL 
HET GROOTSTE ASSORTIMENT 

THEMATISCHE CATALOGI IN DE WERELD 

Disney ed.2000 
512 pag. full colour 

fl. 79,

D^tM ».: 

Scouting ed.2000 
553 pag. full colour 

n. 79,50 

Vogels ed. 2000 
740 pag. zwart/wit 

n. 62,50 

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

in postzegels en munten 

Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
J L J L " 5211 NL'sHertogenbosch fax 0736147589 

EMail: europost@euronet.nI 

H YVERT & TELLIER 
De wereldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 

Zojuist verschenen 
Deel 1, Frankrijk in kleur 
Adviesprijs 3 9 ^ Europostprijs 31,

Deel 1 Bis, Andorra, Monaco, etc. in kleur 
Adviesprijs^ Europostprijs 20,

Deel 3/1, WestEuropa AG in kleur 
Adviesprijs^?«; Europostprijs 62,50 

ÖüWK« 

Deel 3/1 in kleur  prijzen in euro 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
AdviesprijsJÖ^ Europostprijs 55,
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs 63;^ Europostprijs 52,50 
Deel5/l,0verzee ABrazilië(ed.'98) Adviesprijsé^y Europostprijs 5 2 3 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) Adviesprijs 69^- Europostprijs 52,50 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de V.S. (ed. '99). Adviesprijs 6*^ Europostprijs 52,50 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho (ed. 2000) 
Adviesprijs é<^ Europostprijs 52,50 
Deel 6/2, Overzee: Libanon  Nieuw Zeeland (ed. 2000) 
Adviesprijs 6W3 Europostprijs 52,50 
Deel 7, Overzee OZ in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs 12<J| Europostprijs 95,
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
Adviespnjs 3*^ Europostprijs 29,50 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur. 
Adviesprijs i S r Europostprijs 29,50 
Deel 3/2, is uitgesteld tot september 2001. 
Deel 4, tot nader order uitgesteld. 

Europa Cept ed.2000 
595 pag. full colour 

fl. 85,

Verder verkrijgbaar van DOMFIL 

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

Schaken full colour ed.'99 fl. 27,75 
AmericaUPAEP ed. '99 fl. 22,50 
Vissen/Zeezoogdieren '97 fl. 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 ASSORTItlE\T 

THEMATISCHE CATALOGI IN DE WERELD 

Honden NIEUW 
282 pag. full colour 

fl. 65,

Auto's ed.2000 
553 pag. full colour 

fl. 75,

FAUNA 
citnTl 

CHATS £ 1 
6ÄTII ' ; 

Katten ed. 2000 
282 pag. full colour 

fl. 45,

Paddestoelen ed. 2000 
258 pag. full colour 

fl.35,

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 150,, ƒ 9,- porto 
bijdrage. Orders tot f 50,- en levering aan nieuwe klanten uit
sluitend tegen vooruitbetaling. Levering zolang de voorraad 
strekt. Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
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 

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


POSTZEGELBEURS 
BOUWCENTRUM  ANTWERPEN 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 

■ ■ I 
mmnwj 

ML 

ORGANISATIE: NIPA TEL.: (03) 644 37 37  FAX: (03) 644 38 38 

i'||"i" II" ""i a.iii.i'ii»i. I.U1.III W i4li|m.li4ti»ll«Mtl WiJU>liil.UHUilWWWlMtlilk«.IU|iU»li,« I 

OP ZATERDAG EN ZONDAG 

A \ / A Öïi" 
Van 10 u. 18 u.  in zaai 2 en 3 

Weer een keur aan prijzen te winnen 
via uw inicombiljet 

WÊmmmmmÊKmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmm^ ■ . . i  w w i . w ■ . i — « i . i  ■ ■ ■ ■ « m , j ■ ■  « i — « ■ «.n. ■ . i . 

GRATIS EXPERTISESTAND VOOR UW BELGISCHE ZEGELS 

INKOM: 100 F  GELDIG VOOR ZATERDAG EN ZONDAG 

VANBELGII 



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: 

* * E-Mail: europost@euronet.nl 

• EUROPOST "DE DIEZE" groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

• • 
Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
5211 NL 's-Hertogenboscli fax 073-6147589 
B.G.G. 06-53 172 658 

Gelieve vooraf een afspraak te maken 

49e VEILING 
1 8 M 9 M E I 

Voor onze v e i l i n g e n v r a g e n w 

d o o r l o p e n d g o e d e v e r z a m e i i n i 

a l s m e d e b e t e r e l o s s e z e g e l s 
v e r z a m e l i n g e n , 

) sse z e g e l s of ser 

Ook c o n t a n t e a a n k o o p ! 

Door o v e r m a k i n g van f 1 5 , -

( g i r o 4 6 0 0 2 9 8 ) o n t v a n g t u 

onze goed v e r z o r g d e , 

en r i j k g e ï l l u s t r e e r d e c a t a l o g 

Iel +31 (0r3) 612 ?0 33 
fan +31 (073) 613 6? 39 
E fflitl adminOvanlofcven nl 

' beidigd makelaaf raxateur 
VAN LOKVEN POSTZEGEUEILtNGËN BV 

SURF OOK NAAR ONZE INTERNETSiTE WWW.VANLOKVEN NL '1HB| 

POSTZEGELKLUIZEN 
Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje inpandige 

schanieren 

goed-
keurings-
piaatje 

M-4 Kluis f649,-
E> Afmeting hxbxd 

lSOx40x35cm 
E> Gewicht ca. 75 kilo 
[E> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
E> 4 zware schoten 4 punt deur

vergrendeling ^ Binnenklms 
\E> 3 verankeringsgaten 
E> 3 legschapjes 

veiligheidsslot E> Antiek-zilver gemoffeld 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 
in 
achterwand 

M-4 DP Kluis 
f1199,-

E> Als M-4 
E> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 
\S> Gewicht ca. 140 kg 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

D o c u m e n t k l u i z e n 
braak en brandwerend 

Standaard met basic. 
Elektronisch 

veiligheidsslot. 

Vraagde 

^-^ D.2 -
f2995,- f2195,- D-1 

f1695,-
[x> Afmeting hxbxd 100x50x40cm 

(buitenwerks) 
\S> fCleur licht grijs 
S> Gewicht ca. 8S kilo 
[S> Braak en brandwerend 
[S> Indicatie waardeberging 

ca. f20.000,-
E> Kluisslot met 

dubbele baard sleutel (2 stuks) 
E> Extra bepantsering 
E> 4 zware schoten 
E> Separaat binnenvak 

Di'-O 

SM-1 f1399,-

HUNTER, 
Kluizen en b randkas t en 
Kelvinstraat 19, 7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541-522315 
Fax 0541-522190 
vanaf 17.00 uur: 06-23375319 
Internet: www.kluis.com 
Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag 08.30 t/m 17.00 uur 

l?7 

mailto:europost@euronet.nl
http://WWW.VANLOKVEN
http://www.kluis.com
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HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Telefoon 0235477444 Fax 0235291605 Postbank 4208936 

Email: Phll@Postzegelhandel.com 

GRATIS nieuwe uitgebreide prijslijst 

1 
Su 

N E D E R L A N D 
Mederlandse Antillen, Aruba, 
riname en Republiek Suriname 

1 N U U N b b l b 
Vraag nu om gratis toezending 

NIEUW! KOMPLETE JAARGANGEN 2000 
Alle zegels en blokken van het jaar 2000 

ALAND 62,00 
ALDERNEY 85,00 
ARUBA 56,00 
ARUBA F.D.C. 68,00 
BELGIË 205,00 
DUITSLAND 182,00 
GROENLAND 87,00 
GUERNSEY 143,00 
HONGARIJE 87,00 
HONGARIJE gest. 87,00 
JERSEY 245,00 
LIECHTENSTEIN 107,00 
LUXEMBURG 78,00 
MALTA 96,00 
MAN 179,00 

NEDERLANDDavo 119,00 
NEDERLANDF.D.C 128,00 
NED. ANTILLEN 159,00 
OOSTENRIJK 158,00 
POLEN 116,00 
POLEN gest. 95,00 
RUSLAND 52,00 
RUSLAND Minivellen 18,00 
SLOWAKIJE 37,00 
SURINAME 196,00 
TJECHIE 55,00 
UNONEW YORK 70,00 
UNOGENEVE 61,00 
UNOWENEN 56,00 
ZWITSERLAND 98,00 

Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

EERSTEDAGENVELOPPEN 
N E D E R L A N D 

St. pri js 
7 50,00 
9 89,00 

10 80,00 
11 25,00 
10 24,00 
10 19,00 
11 20,00 
10 18,00 
10 20,00 
9 34,00 

12 49,00 
10 44,00 
11 45,00 

Jaar St. 
1987 13 
1988 12 
1989 11 
1990 11 
1991 12 
1992 17 
1993 16 
1994 18 
1995 16 
1996 18 
1997 21 
1998 26 
1999 21 

pri js 
64,00 
61,00 
47,00 
54,00 
65,00 
82,00 
91,00 
99,00 
89,00 

107,00 
129,00 
135,00 
119,00 

Leveringsvoorwaarden zie pri js l i jst NL 

178 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

België Posttns 
64 ƒ 65 
6W0 f 12 50 
211/19 ƒ 62 50 
254/57 ƒ 16 50 
258/66 ƒ 162 50 
267/72 ƒ 62 50 
299/00 ƒ 2 25 
302/04 ƒ 10 
317/24 ƒ 215 
333/34 ƒ 1150 
335/41 ƒ 13 50 
390/93 ƒ 8150 
404/06 ƒ 13 25 
407/09 ƒ 10 
411/18 ƒ 19 50 
437 ƒ 36 50 
447/54 ƒ 27 50 
4 5 7 W 5 7 B ; 13 25 

458/65 ƒ 1925 
471/77 ƒ 30 
481/83 ƒ 10 
488/89 ƒ 42 50 
496/03 ƒ 2150 
512 ƒ 3 50 
513/18 ƒ 48 50 
519/26 ƒ 43 50 
532/37 ƒ 3150 
538/46 ƒ 9 25 
547/55 ƒ 15 50 
ongetand ƒ 15 50 
556/67 ƒ 925 
573/82 ƒ 3 50 
593/01 ƒ 3 50 
603/12 ƒ 5 
615/22 ƒ 3 50 
623/24 ƒ 7 50 
625/30 ƒ 3 75 
631/38 ƒ 8 25 
647/52 ƒ 3 50 
653/60 ƒ 2 25 
661/69 ƒ 4 75 
674/V89A f 14 75 
737/42 ƒ 3150 
751/55 ƒ 58 50 
761/72 ƒ 50 
773/76 f 19 50 
777/80 ƒ 19 50 
781/84 ƒ 15 50 
786 ƒ 16 50 

787/91 
807/10 
812 
814/22 
823/25 
827/31 
834/40 
849/59 
868/75 
876/78 
879a 
892/97 
909/11 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
938/40 
941/42 
952/54 
955/60 
961/63 
979/85 
987/90 
994/95 
998/04 
103206 
1039/45 
1047/52 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1122/24 
1125/27 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1153/58 
1159/62 
1163/68 
1176/81 
1182/87 
1198A)3 
1205/11 
1216/21 
1225/30 

Nederland Posttns cat N V PH 

1 4650 
f 950 
f 450 
f 54 50 
f 14 50 

67 50 
f 42 50 
f 15 
f 46 50 
t 30 
f 1150 

72 50 
f 5 
f 40 
1 62 50 
f 9 25 

f 85 
f 40 
■ 375 
^ 275 
^ 3150 

f 1150 
f 48 50 
f 13 50 
f 1150 
f 30 

25 
f 15 50 
f 475 

240 
17 50 
1550 
650 

f 1950 
f 16 50 
f 15 50 

3 50 
3 60 

f 18 50 
1 15 50 

8 50 
13 25 
3 50 

15 50 
17 50 
1150 
6 50 
650 
7 75 
7 75 

123308 ƒ 6 25 
Na hier indien 
voorradig 11 cl 
per yv Ire 
Kranlenzegels 
1/18 ƒ 180 
19/36 ƒ 180 
LP 1/5 ƒ 67 50 
6/7 ƒ 2650 
8/11 ƒ 1650 
24 ƒ 35 
27A ƒ 54 50 
28/29 ƒ 7 50 
30/35 1 2 50 
Express 
1/5 f 82 50 
6 ƒ 3250 
Dienst 
57/63 ƒ 64 50 
64/65 ƒ 5 50 
Spoot 
170/173 ƒ 60 
168/69 ƒ 30 
205/09 ƒ 23 50 
301/03 ƒ 13 50 
322/29 ƒ 5650 
358/60 ƒ 2150 
361/63 ƒ 2150 
364/65 ƒ 37 50 
366/68 ƒ 1950 
369/72 ƒ 165 
373ff4 f 4350 
375 ƒ 4 75 
376 ƒ 475 
377 ƒ 475 
378/97 ƒ 95 
399/02 ƒ 32 50 
403/05 ƒ 165 
415/21 ƒ 20 
422 ƒ 14 50 
426/27 ƒ 4 75 
428/31 ƒ 17 50 
432 ƒ 55 
433/54 ƒ 95 
459/60 ƒ 45 
Duitse bezetting 
1/9 f 160 
10/25 ƒ 215 
EupenMalmedy 
1/7 ƒ 105 

Inlichtingen verkrijgbaar bij Kwa 

S.J.C, den Ouds 

8/21 ƒ 300 
2205 / 300 
36/38 ƒ 10 
39/41 ƒ 10 
Pon 
1/5 ƒ 57 50 
6/10 ƒ 90 
Liechtenstein 
10 ƒ 450 
2509 ƒ 950 
40/42 ongel ƒ 950 
45/51 ƒ 157 50 
52/59 ƒ 475 
61b/62b ƒ 23 50 
63/71 ƒ 360 
72/74 ƒ 130 
78/81 ƒ 155 
82/89 ƒ 660 
94/07 ƒ 960 
111/13 ƒ 600 
114/16 ƒ 125 
117 ƒ 140 
128 ƒ 465 
129 f 85 
141/52 ƒ 6150 
155/57 ƒ 550 
158 ƒ 24 50 
159/60 ƒ 2150 
215/17 ƒ 350 
218 ƒ 1850 
223 ƒ 1250 
224/26 ƒ 10 75 
231 / 6 
232/40 ƒ 42 50 
242 ƒ 3 50 
243/45 ƒ 20 
246 ƒ 23 50 
250 ƒ 25 
251/62 ƒ 120 
263/65 ƒ 25 
271 ƒ 2150 
277/80 ƒ 35 
284/87 ƒ 3950 
288/90 ƒ 24 50 
291/93 ƒ 3850 
294/95 ƒ 155 
296/99 ƒ 3950 
300/03 ƒ 1850 
304/07 ƒ 21 50 
308 ƒ 3 

309/12 ƒ 15 50 
313/14 f 12 50 
315/18 f 35 
319/21 ƒ 15 50 
322/23 ƒ 2 75 
n paar ƒ 3 

324/26 ƒ 15 50 
327O0 ƒ 18 50 
33102 ƒ 150 
33608 ƒ 9 50 
339/41 ƒ 15 
342/1/49C ƒ 21 50 
350/52 ƒ 1150 
353/54 f 3 
355 ƒ 125 
356/58 ƒ 4150 
359/63 ƒ 1150 
370/72 ƒ 2 25 
373/76 ƒ 3 50 
377 ƒ 5 75 
Vanaf hier indien 
voorradig 11 et 
per yv Ire 
Lp 34/37 ƒ 15 
1/6 ƒ 310 
7/8 ƒ 310 
9/13 ƒ 155 
14 ƒ 65 
2403 ƒ 62 50 
Blokken 
3 ƒ 47 50 
8 ƒ 105 
9 ƒ 8 75 
10 ƒ 375 
11 ƒ 4 50 
13 ƒ 3 
14 ƒ 4 25 
15 ƒ 4 50 
16 ƒ 5 
17 ƒ 575 
18 ƒ 5 75 
Dienst 
17/19 ƒ 70 
35/44 ƒ 6 50 
45/56 ƒ 9 
57/68 ƒ 825 
Port 
13/20 ƒ 6150 
Gooden Munlen NL 
ƒ5 1812 ƒ150 

ngodreef 195, 3564 PI 
Tel./Fax 03{ 

t e n Bank 39 
Gin 

ƒ10 1875 ƒ150 
ƒ10 1876 ƒ150 
ƒ10 1877 ƒ150 
ƒ10 1879 ƒ150 
ƒ10 1897 ƒ175 
ƒ10 1911 ƒ150 
ƒ10 1912 ƒ150 
ƒ10 1917 ƒ150 
ƒ10 1925 ƒ150 
UnieDaalder 
1979 ƒ 175 
Dukaat 
1974 ƒ 1 1 0 
1985 ƒ 1 1 5 
Ned M i l i e n 
ƒ100 1978 ƒ 175 
ZuidAInka 
1 Rand 1964 ƒ 125 
1 Pond 1928 ƒ 125 
Kmgerrand 
1982 ƒ 950 
Amerika 
20 Do lar 1904 ƒ 975 
20 Dollar 1907 ƒ 950 
Frankriik 
10FranklB59 ƒ 95 
10 Frank 1866 ƒ 100 
10FranklB6B ƒ100 
20Napoeon ƒ175 
20 Frank 1854 ƒ 175 
20 Frank 1856 ƒ 175 
20 Frank 1863/175 
20 Frank 1865/175 
20 Frank 1869/175 
20 Frank 1906/175 
20 Frank 1909/175 
Duitsland 
Pruiseo 
10 DM 1873 ƒ 150 
10 DM 1903 ƒ 125 
Engeland 
Pond 1931 ƒ200 
Mexico 
2 pesos 1945/75 
2l/2P«sos1945/75 
Oostenriik 
lOCorona 1911/95 
Zwitserland 
20 Frank 1947/185 

3 Utrecht 
)-2618720 
47.69.112 
j 2162775 
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gratis verzamelingen en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCOlijsten volgens Michel of Yvert cat zijn welkom 
WIJ hanteren zeer redelijke prijzen 

l a n O e n kwahteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, WDuitsland, Berlijn, D D R , 
Denemarken, Farcer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep Sunname, Vaticaan, Ver Europa, 
Ver Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

r n O I i e V e n l gratis pnjslijsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
tremen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 

o. 

Julianasmgel 1  5802 AS Venray 
Winkel tel./fax: 0478586391 (bestellingen) 

Prijslijsten: tel. 0736572334, fax 0736572785 
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Gorinchemsestraat 10 A 
Postzegelhandel 

4231 BH Meerkerk Tel /fax 0183 
K. Den HGRTOG 
352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 KvK Dordrecht 70087 

Verzamelt u 
Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname of Israël 7 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en series 

Jaar Nummer Pnjs 

2 — 
22 — 
89 -
1 3 -
23 50 

72 50 
3 9 5 -
495—11 
210 50 

63 50 
172 50 
67 50 
12 501 
17 50 
3 6 - 1 
6 3 -
59 50 

138 75 
57 50 
33 75 
3 4 -
49 -
17 50 
27 50 
23 75 

7 -
41 50 
11 25 
24 25 

1 1 0 -
1 7 -
23 90 

2 -
4 — 

32 50 
27 50 
33 40 
23 75 
24 35 
2 3 -
22 55 
1360 
22 50 
6 30 

12 501 
14 — 
22 — 
19 — 
1 6 -
21 -
2 0 -
7 0 -
1 8 -
2 3 -
25 -
2 4 -
2 4 -
31 -
65 -
41 — 
44 -

1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 

443 448 
449 473 
474 489 
490 499 
500 512 
513 17 en 
538 548 
518 533 
534 537 1' 
549 567 2 
568 577 
578 600 
601 616 
617 636 
465b 634b 
637 640 
641 654 
655 670 
671 687 
688 706 
707 719 
720 735 
736 751 
752 763 
764 783 
784 810 
811 835 
836 855 
856 875 
876 899 
amphilex 

velletjes van 10 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

900 917 
918 938 
939 
939a 
940 958 
952b 958b 
963 983 
984 1001 
1002 1024 
1025 1042 
1043 1063 
1064 1083 
1084 1107 
1098 1102a 
1098 1102 
blok 9+4 
1108 1118a 
11281150 
1151 1171 
1172 1190 
1191 1214 
1215 1236 
1237 1251 
1260 1279 
1280 1299 
1300 1320 
1321 1344 
1345 1366 
1367 1390 
1391 1419 
1420 1439 
1440 1461 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Onbeschreven 
complete jaargangen 
Inclusief A nummers 

Jaar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Prijs 

145-
5 5 -
1 8 -
1 0 -
2 5 -
17 — 
32 -
3 0 -
25 
3 8 -
2 4 -
3 0 -
44 — 
4 0 -
1 6 -
1 3 -
1 0 -
1 0 -
1 0 -
1 0 -
17 — 
22 — 
2 2 -
22 -
3 6 -
3 2 -
2 2 -
2 8 -
3 5 -
5 0 -
5 5 - 1 
5 5 - 1 
5 5 - 1 
68—1 
8 8 -

1 2 0 -
1 1 0 -

Alle nummers zijn ook 
los verkrijgbaar 
Vanaf 33% v.d. 
Cata loguswaarde 
Voor 1963 hebben wij 
een aanta l nummers 
onbeschreven. 
V raag vrijblijvend 
informatie 

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

NEDERUND 
AUTOMAATBOEKJES 
postfris 

Nr. 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

Prijs 

10 — 
1250 
4 — 
4 — 
4 
3 -
6 — 

195 — 
55 — 
5 0 -
1250 
350 
7 50 

3 5 -
5 -
5 — 
7 50 

15 — 
15 — 
60 — 
15 — 
27 50 
75 — 
1750 

2 1 0 -
1 5 0 -
120 — 
140 -
37 50 
22 50 
13 75 
8 5 -

105 — 
210 — 
140 — 
39 — 

850 
1250 
12 501 
2 4 -
22 50 
2 5 -
2 2 -
2 5 - 1 
1 0 -
10 — 
6 — 

16A t /m 21 A 3—pe bookle 
22A t /m 28A 4 — pe boekie 
29 t / m 32 
34 
35 36 
37 
38 t / m 44B 
45 46 
47A 47B 
48 
49 
50 

- pe Doek)e 

- pe beekje 

- pe beekje 

Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30% 

(alle series zijn ook 
apart verkrijgbaar 
± 40%-60%) 

BIJ een bestelling van 
ƒ 150,— of meer 
ontvangt u de 
Zonnebloem catalogus 
2001 g r a t i s ! 

Jaar 

1975/1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Prijs 

1 0 0 -
2 5 -
20 -
17 -
3 4 -
4 2 -
45 — 
4 3 -
45 — 
8 9 -
7 2 -
6 5 -
8 0 -
75 — 
70 — 
70 — 
7 0 -

1 1 0 -
140 — 
1 4 5 -
1 5 2 -
154 — 
169 — 
145 — 

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

3-
9-

12-

Portzegels 1 6 

-p stuk 
-p stuk 
-p stuk 
-p stuk 
' p stuk 

2 0 -

Aanbieding I 
SURINAME postfris 

1956 t / m 1975 

d e nummers 
325 t /m 653 

Compleet voor 
F 125,-1 

Nederland postfris 
177 198 
332 345 
346 349 
Port 80 106 

1 0 0 0 -
3 5 -

6 5 0 -
7 0 -

ISRAEL 
Postfrisse jaargangen, 
zeer scherpe prijzen I! 
Vanaf 30% 

Jaar 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Prijs 

6 
10 
74 
39 
62 
55 
35 
17 
42 
12 
12 
16 
27 
23 
31 
30 

7 
9 

12 
17 
17 
12 
19 
20 
25 
48 
40 
64 
66 
72 
58 
88 
69 
72 
99 
9 5 -
86 

108 — 
114 
9 0 -

1 2 5 -
Jco rgangen zijn zonder 
boekjes vellen 
speciale fosfors e tc 
Zoekt u losse series 
automaatboekjes of 
automaatstroken? 
De pnjs IS ± 40%-60% 
van de Zonnebloem 
catalogus. 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
j aargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

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

Prijs 
8-
7 — 

24 — 
12 — 
22-
21 -
24-
43-
36-
50-
48-
39 — 
48 — 
42 — 
57-
56-
73 -
68-
57-
76-
64 — 
92-
122 — 
1 3 5 -

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs IS * 40%-60%. 

Speciale aanbieding 
Nederlandse Antillen 
postfris 

230 233 
234 238 
246 
248 252 
253 254 
255 256 

F487 50 
F60 
F5 
F15 
Fl 
F7 50 

OPsOP 
Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel K. den Hertog 
Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel /fax 018 352169 of 0347 320943 

Bestellingen boven de 75 - worden franco 
toegezonden Verzending gesctiiedt na 
ontvangst bedrag op postbank 42 69 335 of 
na ontvangst girobetaalkaart of euroctieque 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 
dagen Levering zolang de voorraad strekt 

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

Wij hebben ook mastfouten op voorraad. 

Wij hebben voor U op voorraad: 
- Nederland + Overzee 

Automaatboekjes NL + wereld 
FDC s NL + Overzee 
Plaatfouten NL + Overzee Wilgenburg 

Druktoevalligtieden NL H 
West Europa 
Israel + FDC s 
Motieven 
Rolzegels NL 
etc 

Overzee 179 

Openingstijden winkel donderdag 9 00 12 30 en 13 30 18 00 uur Andere dogen regelmatig open even belleni 
Alle voorgaande prijslijsten zijn hierbij vervallen 
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POSTZEGELHANDEL 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - nnunten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.' 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
http://www.poveia.nl 

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

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 

aantrekkelijke inzetten 

100% garantie 

optimale service 

gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

maart 

juni 

september 

december 

sto 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

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

DAVO - HARTBERGER - HAWID - IMPORtA - KABE - LEUCHTTURM - LINDNER - MICHEL - SAFE - SCHAUBEK - UNIE - YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwal i te i t 
en ... ui tgebreid! 

OOST-EUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUID-AMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 

Nieuwe staten zoals Wi t -Rusland, 
Kroat ië, Slowenië, Georgië, 
Kazachstan, Azerbeidzjan, 
enz.,verzannel l iet, u kunt 
het nog kompleet kr i jgen! 
Al le landen in standaard en 
bri l lant ui tvoer ing leverbaar. 
U kunt kiezen uit sci i roef- , 
k lem- en r ingbanden met of 
zonder kassette. 

KIES VOOR S C H A U B E K ! 

AANBIEDING MAART 2001 
NEDERLAND 

POSTFRIS 
136-138 
212-219 
232-235 
203-207 
236-237 
238-239 
256 
267-268 
278 
287-288 
300-304 
332-345 
402-403 
454-459 
542-543 
602-606 
612-616 
617-640 

310,00 
230,00 

77,00 
75,00 

695,00 
113,00 
41,25 

110,00 
90,00 
20,50 
46,75 
35,00 
7,25 
3,25 
8,75 

19,50 
16,25 
45,50 

POSTFRIS 
661-665 
715-719 
722-726 
738-742 
747-751 
807-810 
830-834 
839 
854 
912-916 
920-924 
927-929 
978-982 
983 
1001 
1024 
1052-4 
1052 paar 

11,50 
8,75 

14,50 
13,50 
14,75 

1,90 
2,10 
1,35 

29,00 
3,00 
3,00 
2,70 
4,20 

15,00 
10,50 
6,75 
8,85 

14,00 

GESTEMPELD 
18 
20 
44 
56-76 
87-89 
100 
104 
105 
212-219 
244-247 
248-251 
305-309 
347 
348 
349 

1 luchtpost 
6-8 
12-13 

87,00 
18,50 
91,00 
34,00 

7,50 
33,00 

175,00 
135,00 
38,50 
44,50 
22,50 

4,40 
15,00 
37,00 
37,00 

1 
11,00 

265,00 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland 
-postfris-plakker-gestempeld-

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

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

Tel.: 

Fax: 

Privé: 

077 

077 

077 

351 26 98 

354 72 42 

465 37 64 

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

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland postfns-plakker-gestempeld 
Winkel op maandag gesloten-

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

UW postzegelhandel op internet 
' postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

J^-

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

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

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

verrassend, veelzijdig, informatief 

mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia.nl
http://WWW.p05tzegelhoe5.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. T  ^ T _ , _ . _ _ J 

, , HK. \ . I n n o u Q 
In zi]n ~ buiten de ver ^^g/g^^^^^^^^^^^^^^gggg^^^^^g^^^^/gg^^/g^^^^^ 
antwoordelijkheid van de redactie  de ^ 
officiële mededelingen van de U i t d c W e t e l d V a n d c filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten j^y IrRj 
Verenigingen opgenomen. ■• l O Z / l O J 

Verzamelgebied Nederland 
'Filatelie' verschijnt in de eerste helft I 8 4 . / I 8 ' ^ / I 8 6 
van de maand (nietin augustus). x j t ï"*..* 'Ji i 

^ Nieuw op het postkantoor 
Hoofdredacteur: ï 8 8 
KHppe"'2™76̂ 'p Huizen ^'^^ ^^^ ^^^^ anders: met een bolkopkader of piramide 
Telefoon: 0355254391 l^Ojl^l 
Telefax; 0355240926 B o e k e n p l a n k 
Email: philatelie@tip.nl ^ jnoljn) 
Website: wvwv.philatelie.demon.nl i 9 ^ / . ^ y 3 

Automaatstroken 
Advertentieverkoop: I Ü A / I Ü S / I Q Ö 
Brouwer Media bv , , . . ^ , T , . I . " '  '  ' ■' 
Postbus 345,3740 AH Baarn ,. Veremgmgsadres sen /F i l an t ique 
Jeanine de Troye J j ^ a H H 1 9 7 / 1 9 8 / 1 9 9 
Telefax"'̂ 35^5! 32 777 ^ ^ H Ruim twec jaar laten nogmaals priority 

^ ^ ^ H 200/201/202/203/204 
Abonnementen en ^^^M Zeestraat 82, Den Haag 
en bezorgklachten  l l ^ ^ ^ ^ H  . ^ ^ Z  , ^  , 
Brouwer Media bv ^ ^ ^ ^ H 2 0 0 / 2 0 / 
Mevr. Renate van Bolderen ■ ■ | | | | l | | N i e u w c SIX m a a k t dieper sor tcreu mogeli jk 
Postbus 30225, 6803 AE AnïHÏnP'™^^ 2 o 8 
Telefoon: 0263231123 * * ',* ,' *,' 
Email: rvbolderen(a)brouwer.nl P O S t W a a r d C S t U k k e n 
^ . . . . . 2 1 2 / 2 1 3 
Adreswijzigingen: W i i l a y p n u n n i  1 1 
Adreswijzigingen opgeven aan de vv ij i d ^ c i i v u u i u 
secretaris van de vereniging ofafde 2 I 4 / 2 I 5 / 2 I O 
lingwaarvanu lid bent. B o n d s p a g i n a ' S 
Als u individueel abonnee bent r o Q ƒ ; 
(u betaalt het blad jaarlijks recht- ; 2 I o / 2 I 9 / 2 2 0 
streeks aan de Stichting) zendt u uw P o S t Z e f f C l b o e k i e S 
adreswijziging aan de administratie 9 9 ■? / 7 :? 3 
(adres: zie boven). • " " V " " , * V ' " • T V  " * " , Z Z Z / z z ^ 

Nieuw type rrankeermachine: Telerrank 
Abonnementen: 2 2 2 
Er zijn twee wijzen van abonneren: j i*' " "• ^ 
1. een collectief abonnement voor L U C n c p O S t n i e U W S 
aangesloten verenigingen; het abon 2 2 4 / 2 2 "̂  
"ntegrejen"'"'™'''"''"™'"''""' Filateüstische evenementen/Nederlandse stempels 
2. een individueel abonnement. 2 2 0 / 2 2 / 
Het abonnementsgeld moet bij voor AIs he t eeu pondjc m e e t m a g zljn: uit, goed voor u! 
uitbetaling worden overgemaakt; ^ i ^ yySlIi trxl'} tn 
tarieven voor het jaar 2001: • 2 2 0 / 2 2 9 / 2 3 0 
a. binnen Nederland f39. op Vervalsmgen h e r k e n n e n [12] 
giro 5005485 van de Stichting 2 3 2 / 2 3 3 / 2 24 . 
Nederlandsch Maandblad voor 1*1* '''"''A ^ 
Philatelie te Dordrecht; N i e U W e U i t g i f t e n 
b. voor België BfrSoo.op giro 2261227 JZ^SII^OIIAOI^AIIIAIIIAJIIAAIIA':: 
r ; S v a \ ' L ¥ m ™ n Ä S d i e 'Nationale' tentoonstelling in Rotterdam 
te Brussel; 2 4 O 
c. in het buitenland f68.50 (incl port) T h e m a t i s c h Danorama 
op dezelfde rekening als vermeld ^ 1 01 
onder2a. 2 4 7 / 2 4 8 / 2 4 9 
Als het abonnement op i april of 
1 juli ingaat moet een evenredig 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort. Abonnementen 
p e n oktober zijn slechts mogelijk in | >  J J \ 7 / \ / ^ m < l f T i n G 
combinatie met een abonnement op O^^U^^^^^^^J^^^^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de daaropvolgende jaargang. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan per 
31 december worden beëindigd door 
een schriftelijke opzegging die uiter
lijk op 30 november bij de admini
stratie in Arnhem moet zijn. 

Filatelie 

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

Bestuur: 
voorzitter: 
G.C. van Balen Blanken 
secretaris: 
Drs.S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2001 Maandblad Filatelie 

Oplage: 
42.000 exemplaren 

ISSNnummer: 
01663437 

LidASCAT 

jqscor 

Nachtelijke activiteit op de luchthaven van 
Frankfurt: prioritypost wordt aan boord 
van een Lufthansatoestel gebracht. Frans 
Hermse maakt twee jaar na zijn vorige 
publicatie over dit onderwerp nog eens de 
balans op: welke speciale etiketten, zegels 
en postwaardestukken zijn er inmiddels? 

Advertentieindex 

Anders 190 

I I I I I I P I I I i n i T f j I ^^ 

Tentoonstellen: het hoeft niet altijd 
langs dezelfde, uitgesleten paden. 
Doe het daarom eens anders en 
reserveer een bolkopkader of een 
piramidevitrine! 

Luchtpost 224 

U heeft 'm in februari moeten missen: de 
rubriek Luchtpostnieuws. Ruimtegebrek 
was de oorzaak. Maar nu maken we dat 
goed, met anderhalve pagina nieuws. 

Goed voor u! 228 
Wat is er goed voor u? Uitgaan! Ook als I 
dat het risico oplevert dat u er enige | 
'caloriënwinst' aan overhoudt. Drewes l 
Veenstra toont frankeerstempels die het 1 
goede leven in beeld brengen. M 

Ackermann 172 
Apeldoornse Postz. handel, De 221 
Auf der Heide 235 
Bazar i8g 
Belgica 2001 252 
Bijl, Van der 250 
Bredenhof 251 
Brouwer, D . 0 221 
Bruin, De 235 
Davo 221 
Dieten, Van 173 
Europost De Dieze 175,177 
Godu, JeanPaul 216 
Herscheit , Ron 235 
Hertog, Den 179, 217 
Hollands Glorie 178, 210211 

Huls 223 
Hunter 177 
Kienhorst 235 
Köln Messe 172 
Lodder 235 
Lodewijk 223 
Lokven, Van 177 
Meinhardt 231 
Nederlandsche Postz. veiling. De 170 
Nijs, De 231 
NIPA 176 
Norsk Inter Phila 216 
Philapost 171 
Phine 216 
Postbeeld 221 
Poststempel 180 

Postzegel Partijen Centrale ig i , 207, 20g 
Postzegel, De 235 
Postzegelhoes, Het 180 
Poveia 180 
Quirijns Amsterdam 180 
Rietdijk 187 
Safe Nederland 216 
Sandafayre 205 
Schoming 235 
Smits Philately 174 
Trefpunt, Het 178 
Venrayse Postz. handel , De 178 
Vliet, Van 235 
Wien 216 

181 

mailto:philatelie@tip.nl
http://wvwv.philatelie.demon.nl
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PO&PO: DUBBELE 
TENTOONSTELLING 

In 2001 zal de Nederland
se Vereniging van Post
stukken en Poststempel
verzamelaars (Po&Po) 
haar elfde lustrum vie
ren. 
Po&Po wil dit niet onge
merkt voorbij laten gaan 
en viert dit heugelijke feit 
met maar liefst twee ten
toonstellingen. 
Van 20 augustus tot 26 
oktober kan in het Munt

museum te Utrecht de 
tentoonstelling De post
stempelproductie van 's Rijks 
Munt worden bezocht. 
Op de website van Po&Po 
vvww.popo.demon.nl is 
de onlme tentoonstelling 
Postmerken 2001 te zien 
met een rijke verscheide
nheid aan poststukken 
die een overzicht geven 
van hetgeen er door le
den van Po&Po zoal ver
zameld wordt. Meer de
tails kunt u vinden op de 
website. 

POSlMt^lctiv }001 

SCHAARS PAARTJE 
ONDER DE HAMER 

In februari verscheen de 
schitterend uitgevoerde 
(en stevig gebonden!) ca
talogus van de maartvei
ling 2001 van de Neder
landsche Postzegelvei
ling uit Weesp. Tijdens 
deze veiling, die wordt 
gehouden op zaterdag 
17, dinsdag 20 en woens
dag 21 maart, komen on
der meer collecties van de 
verzamelaars Van den 
Bold en Van Swieten de 
Blom onder de hamer. 
Tot de topstukken van de 
veiling behoort een hori
zontaal paar met velrand 

van de opruimingszegel 
van f2.50 op 10 gulden 
uit 1920; de rechterzegel 
van dit paartje is aan de 
rechterzijde ongetand 
(NVPHnummer 105V). 
De opbrengst van de het 
paartje wordt getaxeerd 

op vijftigduizend gulden. 
Meer informatie is te vin
den op de website van de 
NPV (www.npv.nl). Het 
adres van de NPV is Leeu
wenveldseweg 14,1382 
LX Weesp, telefoon 
0294433020. 

'ÜM 

EUROPESE 'PORTAL' VOOR VERZAMELAARS 
EN POSTZEGELHANDELAREN 

st F^ ■ t** «iL £ ^A >vä "̂  it J KT 4 ^ j 
m 

jj ,•. 

C ^ 1 zi>i^ •k O'«"^ E3^ *• 

MIIJ.lJ*^!t.>/JAI:H.'lé|»miMM| i 1 
URBi 
11 
^^HBT 

you ar« hefe ELJfvipEANSTAMP ^ ■ HF Al F p ^ 

Dealers In The Netherlands 

Click on the name of the dealer for more information 

Actio 77, Postzegelhandel Amsterdam 
• »MM 

Europeanstamps net. .'portal' uoor verzamelaars en handelaren. 

In februari ging een zo
genoemde Portal (over
koepelende website) voor 
Europese postzegelverza
melaars en postzegelhan
delaren van start, euro
peanstamps. net geheten. 
'Natuurlijk zijn ook niet
Europeanen van harte 
welkom,' zegt Bart Van 
Acker, de oprichter van 
de portal. 'Maar het Euro
pese aspect is toch de 
bindende factor.' 
Europeanstamps.net heeft 
een 'strategisch pact' ge
sloten met iBozar, een van 

— de grootste onlineveilin
° gen van Europa. Van het 
^ aanbod dat iBazar op zijn 
2 veilingsite plaatst is on
1 geveer vijftien procent af

komstig uit de hoek van 
de filatelie. 
De site van Bart Van Ac
ker biedt een aantal dien
sten aan: een bestand van 
handelaren die Europese 
zegels aanbieden, een 
classified hst (kleine adver
tenties waarin verzame
laars en handelaren ze
gels kunnen aanbieden), 
een forum (een soort 
elektronische ontmoe
tingsplaats, waar verza
melaars rechtstreeks met 
elkaar kunnen communi
ceren) en de euents hst, 
een overzicht van filate
listische evenementen in 
Europa. De URL van de 
nieuwe portal is www. 
europeanstamps.net. 

TUINEN IN ONS LAND 
OP ZOMERZEGELS 

Na een periode van acht 
jaar waarin ze als 'Oude
renzegels' door het leven 
gingen, zijn de Zomerze
gels weer terug. Het Na
tionaal Fonds Ouderen
hulp deelt mee dat de Zo
merzegels van 2001 
'kleurige en mooie plaat
jes' zullen laten zien. Het 
gaat om zes verschillende 
zegels in een velletje; the
ma van dit jaar is 'Beken
de tuinontwerpen in Ne
derland'. 
Behalve het gebruikelijke 
velletje van zes (verkoop
prijs f7.20) komt er ook 
een mailer met dertig zelf
klevende zegels (drie ver
schillende ontwerpen). 
Dit betekent dat er  net 
als bij de Kinderpostze
gels van 2000 het geval 
was  negen verschillen
de zegels van 80+40 cent 
zullen komen: zes 'ou
derwets gegomde' en 
drie zelfklevende. 
De Zomerpostzegels zijn 
vanaf 24 april verkrijg
baar, niet alleen bij de 
postkantoren, maar ook 
bij Albert Heijn, Vroom & 
Dreesmann en Bruna. 
Hier en daar zullen de ze
gels ook te koop zijn bij 
vrijwilligers van het Na
tionaal Fonds Ouderen
hulp. 

r MFNCLUBMIDDAG 
I OP 1 APRIL 2001 

I H^ De Motorfilatelisten Ne
• * derland houdt ook dit 

jaar weer een voorjaars
bijeenkomst. Op zondag
middag I april trekken de 
motorenthousiasten an

nex motorverzamelaars 
naar Harmeien, waar de 
deuren van het Hlge
bouw aan de Willem
Alexanderlaan i om 13 
uur open zullen gaan. De 
bijeenkomst begint om 
half twee en duurt tot on
geveer vijf uur. Behalve 

de algemene ledenverga
dering staat er ook een 
clubveiling op het pro
gramma. Er kan geruild 
en gehandeld worden. 
Informatie: Nico Helling, 
Baambrugse Zuwe 84, 
3645 AJ Vinkeveen, tele
foon 0297264060. 

NUMMERLOZE EDITIE 
EN DUBBELE KAART 

Het vorige maand ver
schenen nummer van 'Fi
latelie' was het februari
nummer. Dat we dat zo 
nadrukkelijk melden 
houdt verband met het 
feit dat werd verzuimd 
het zogenoemde editie
nummer op de omslag 
van dat nummer te plaat
sen. Gelukkig bleek uit 
het thema van de omslag 
('De Februaristaking') 
dat het om het februari
nummer moest gaan. 

Vervelender was een fout 
die zich voordeed in het 
artikel Postuerbindingen 
tussen Nederlands Oost en 
WestIndie van de heer D. 
Glaudemans van de Stu
diegroep ZuidWest Paci
fic. Voor afbeelding 5 
werd dezelfde kaart ge
bruikt als voor afbeelding 
6, terwijl het in het eerste 
geval toch duidelijk om 
een aangetekende brief 
behoorde te gaan. Om de 
fout recht te zetten druk
ken we afbeelding 5 nog
maals af, en ditmaal 
goed. 

feci ('Ojl 'J''^''c 

Deze ajbeeldmg had als illustratie nummer 5 bij het artikel oucr de post

uerbindmgen tussen Nederlands Oost en WestIndie moeten staan 

FILATELISTEN IN DE 
JAARBEURS 

De Verzamelaarsjaar
beurs, Europa's belang
rijkste ontmoetings
plaats van verzamelaars, 
wordt op 24 en 25 maart 
a.s. in de Jaarbeurs in 
Utrecht gehouden. De 
postzegelverzamelaars
vereniging Utrecht en 
Omstreken (PVU&O) zal 
op deze beurs met een 
stand present zijn. Be

zoekers van de stand 
worden door leden van 
de PVU&O voorgelicht 
over het verzamelen van 
postzegels. In de stand, 
die middenin de 'postze
gelcluster' van de Verza
melaarsjaarbeurs zal 
staan, kunt u postzegels 
en postzegelverzamelin
gen laten taxeren. De 
Verzamelaarsjaarbeurs is 
op beide dagen van tien 
uur 's morgens tot vijf 
uur 's middags geopend. 

http://vvww.popo.demon.nl
http://www.npv.nl
http://Europeanstamps.net
http://europeanstamps.net


'DUTCH LANDSCAPE' VAN JEROEN KRABBE 
SPIEGELVERKEERD OP NEDERLANDSE ZEGEL 

Als het om de betrouw
baarheid van afbeeldin
gen op postzegels gaat 
kan PTT Post bogen op 
een vrijwel onberispelijke 
staat van dienst. Dat 'vrij
wel' moet er bij, want 
naar pas nu blijkt is 
er met een Neder
landse zegel die vo
rig jaar verscheen 
een ernstige fout 
gemaakt. 
Het gaat om de pri-
ority-zegel van iio 
cent van i augustus 
2001, een schilderij 
van Jeroen Krabbé 
toont, Dutch Land
scape. Dat we weten 
dat er met die zegel 
iets goed mis is, 
danken we aan de 
Vereniging voor 
Kinderpostzegels 
en Maximafilie. De 
vereniging streeft 
ernaar om voor 
elke Nederlandse 

gelegenheidszegel een 
toepasselijke maximum-
kaart te creëren. De keus 
viel in dit geval op een 
kaart van Art Unlimited uit 
Amsterdam die het voor 
de zegel gebruikte schil-

BoDcti: de zegel zoals hij aan de loketten te koop 
was (de uoorraad is inmiddels zo ôed als uitge
put). Onder: zo had heteigenlijkaemoeten... 

derij in volle glorie af
beeldt. Diezelfde kaart 
maakt echter ook duide
lijk dat Krabbé's doek op 
de zegel spiê eluerkeerd is 
afgebeeld. Dat de kaart 
goed is en de zegel fout 
blijkt uit de handteke
ning rechts onderaan op 
het schilderij; die is op de 

kaart leesbaar afge
drukt. 'Maximafilie 
voegt vaak iets toe 
aan een zegel,' zegt 
Ronald van der 
Leeden van de Ver
eniging voor Kin
derpostzegels en 
Maximafilie, die zo 
vriendelijk was de 
maximumkaart aan 
de redactie van 'Fi
latelie' voor te leg
gen. 
Geruchten dat de 
fout er de oorzaak 
van was dat Joh. 
Enschedé het con
tract voor het druk
ken van de Neder
landse postzegels 
is kwijtgeraakt (zie 

Bezoekers uan Filatclie's uiebsite 
werden mediojebruari al op de 
hoogtegesteld uan de ̂ oute' zegel, 

het bericht hieronder) 
worden door de presi
dent-directeur van de 
Haarlemse drukker, drs. 
J.K.P. Bruinstroop met 
kracht tegengesproken. 
'Daar is althans tijdens 
de onderhandelingen 
met PTT Post nooit over 
gesproken,'zo zegt hij. 
In Balienieuiüs, het infor
matieblad voor balieme
dewerkers en postagen-
ten, heeft inmiddels het 
bericht gestaan dat de 
voorraad Landscape-zegels 
bij Geldnet 'uitgeput' is 
en ook niet meer zal wor
den aangevuld. Óp naar 
het postkantoor dus! 

BRIEVENBEURS OP 
13 EN 14 APRIL 
Op vrijdag 13 en zaterdag 
14 april wordt in Gouda 
voor de achtste maal de 
internationale vakbeurs 
voor poststukken en 
postgeschiedenis De Brie-
uenbeurs. Bijna veertig 
standhouders uit binnen-
en buitenland bieden dan 
een grote verscheiden
heid aan posthistorisch 
materiaal aan, zoals 
poststukken, stempels, 
postwaardestukken en li
teratuur. Net als in voor
gaande jaren is Sporthal 
'De Mammoet' in Gouda 
de plaats waar het alle
maal gebeurt. De beurs is 
voor iedereen gratis toe
gankelijk. De opening
stijden zijn op vrijdag 13 
april van 11 tot 18 uur en 
op zaterdag 14 april van 
10 tot 17 uur. U vindt 'De 
Mammoet' op de hoek de 
Burgemeester van Reen-
ensingel en de Groen van 
Prinsterensingel. 

ENSCHEDE VERLIEST NEDERLANDS POSTZEGEL
CONTRACT AAN ENGELSE CONCURRENT 

Er zijn dingen waarvan je 
denkt dat ze nooit zullen 
gebeuren. Zoals het 'uit 
elkaar gaan' van PTT Post 
en Joh. Enschedé Stamps 
Security Printers in Haar
lem. Al meer dan een 
eeuw drukt het Haarlem
se bedrijf de Nederlandse 
postzegels, zij het dat er 
de laatste jaren concur
rentie was van Walsall Se
curity Printers (Engeland). 
Maar het onwaarschijnlij
ke is dan toch gebeurd. 
Op 2 februari, tijdens de 
presentatie van een nieu
we aflevering van het 
Handboek Postwaarden 

Nederland in het Muse
um voor Communicatie 
in Den Haag, werd het 
woord gevoerd door drs. 
J.K.P. Bruinstroop, presi
dent-directeur van Joh. 
Enschedé. De topman 
vertelde heel openhartig 
dat zijn bedrijf de slag 
om een nieuw postzegel
contract met PTT Post 
had verloren. Een Engel
se drukker was met de 
buit aan de haal gegaan, 
zo werd duidelijk. 
Hanne Kluck, woord
voerster van PTT Post, 
bevestigt de door Bruin
stroop aangekondigde 

BIJPLAKWAARDE 
AVANT LA LETTRE 

Wat te doen als je nog 
even een nieuwjaarswens 
voor 2001 op de bus wil 
doen, maar je hebt geen 

kortingzegels van 60 cent 
(meer)? Dan zoek je nog 
eens goed en dan plak je 
die ontbrekende vijf cent 
erbij, als het moet met 
zegels die bijna zestig 
jaar oud zijn... 
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overstap van Nederland 
naar Engeland. 'Een 
groot deel van de Neder
landse postzegelproduc
tie zal worden overgehe
veld naar Walsall Security 
Printers in Engeland,' ver
telt ze. 'Dat neemt niet 
weg dat er ook nog bij 
Enschedé gedrukt zal 
worden, maar dus veel 
minder dan vroeger.' 
Kluck zegt dat de over
stap uitsluitend te maken 
heeft met 'zakelijke afwe
gingen': 'Het is beslist 
niet zo dat we ontevreden 
zijn over de kwaliteit die 
Enschedé levert, integen
deel. Maar we kijken te
genwoordig naar meer 
dingen dan kwaliteit-al
leen. We proberen een 
scherpe afweging te ma
ken tussen prijs, kosten 
en kwaliteit.' 
Het beeld van een op de 
kleintjes lettende PTT 
wordt door Bruinstroop 
bevestigd. 'Als we aan de 
verlangens van PTT Post 
op het punt van de prijs 
tegemoet waren geko
men, zou dat voor ons 
bedrijf onverantwoord 
zijn geweest,' zegt hij. 
'Dat betekent overigens 
niet dat we geen concur-
rende prijs zouden kun
nen neerzetten - we druk
ken niet voor niets post
zegels voor meer dan 65 
buitenlandse PTT's.' 
Tientallen andere klanten 
of niet, het kwijtraken 
van de Nederlandse druk
order is zonder meer een 
zware slag voor Joh. En

schedé. Bruinstroop: 
'Laat ik het zo zeggen: als 
ons dit zeven jaar geleden 
was overkomen, zou het 
er voor ons niet best heb
ben uitgezien. Het aan
deel van de Nederlandse 
PTT in onze postzegel
portefeuille was destijds 
veel groter; nu gaat het 
om veel minder dan de 
helft van onze totale 
postzegelproductie.' 
Heerst er bij Enschedé te
leurstelling over het 
kwijtraken van de druk
order, een heel andere 
stemming is er uiteraard 
bij Walsall. 'Wij zijn heel 
blij met het contract met 
PTT Post,' zegt Walsall's 
marketing manager, 
John Lavender. 'We wa
ren al een aantal jaren de 
exclusieve leverancier van 
de Nederlandse boekjes 
en we zijn er trots op dat 
dat er nu toe heeft geleid 
dat PTT Post ons nu ook 
de productie van ander 
materiaal toevertrouwt.' 
John Lavender heeft geen 
moeite met de vraag, 
waarom nu juist zijn be
drijf de opdracht heeft 
gekregen. 'Een combina
tie van factoren,' zegt hij. 
'Een scherpe prijs, een 
uitstekende kwaliteit, 
goede dienstverlening en 
een innovatieve opstel
ling. Met name dat laat
ste punt vond PTT Post 
uiterst belangrijk.' 
Lavender rekent er op dat 
de overgang van Ensche
dé naar Walsall vlekke
loos zal verlopen. 'We 

overleggen nu al veel met 
Enschedé, we hebben 
mensen in dienst geno
men die Nederlands 
spreken en die leden van 
onze staf die bij deze or
der betrokken zijn, zijn 
inmiddels Nederlands 
aan het leren. Ook het 
contact met Enschedé 
loopt goed. Dat is be
langrijk, want we gaan 
ook zegels drukken die 
voorheen in Haarlem 
werden geproduceerd. Zo 
zijn we nu al bezig met 
het voorbereiden en 
proefdrukken van de 
nieuwe Beatrixzegels.' 
Hoe serieus Walsall er 
ook tegenaan gaat, Han
ne Kluck zegt dat het niet 
gezegd is dat PTT Post en 
Enschedé 'voor eeuwig' 
uit elkaar zijn. 'Bij een 
volgende offerteronde 
kunnen ze gewoon weer 
meedoen. Want laat daar 
geen misverstand over 
bestaan: de samenwer
king met Enschedé is al
tijd heel goed geweest.' 
Aan de Haarlemse druk
ker zal het zeker niet lig
gen. Bruinstroop: 'We 
zullen zeker proberen het 
contract weer terug te ha
len. Wie weet zitten we 
over een jaar of twee weer 
met PTT Post aan tafel. 
En als dat gebeurt, zitten 
we daar met veel vertrou
wen: we hebben als post-
zegelproducerend bedrijf 
drie heel belangrijke 
speerpunten: kwaliteit, 
innovatie en leveringsbe
trouwbaarheid.' 
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JOH. ENSCHEDE STAMPS SECURITY PRINTING 
RAAKT CONTRACT MET PTT POST KWIJT 

Er was sensationeel 
nieuws tijdens de presen
tatie van een nieuwe afle
vering van het Handboel< 
Postwaarden Nederland 
op 2 februari in het Mu
seum van Communicatie. 
Drs. J.K.P. Bruinstroop, 
presidentdirecteur van 
de Joh. Enschedé Hol
ding, deelde mee dat Joh. 
Enschedé Stamps Securi
ty Printers (JESSP) de slag 
om een meerjarig con
tract voor het drukken 
van Nederlandse postze
gels had verloren. Een 
andere drukker  naar la
ter bleek het Engelse 
Walsall Security Printers 
in Walsall (Engeland)  is 
met de opdracht gaan 
strijken. 
Het gevolg is dat PTT 
Post de eerstkomende 
drie jaar niet of nauwe
lijks gebruik zal maken 
van de diensten van En
schedé. Hoewel de top
man van Enschedé het 
nieuws nuchter en zake
lijk meedeelde  hij ver
wees onder meer naar het 
feit dat de Haarlemse 
drukkerij binnenkort alle 
Noorse en Finse zegels 
zal gaan drukken  kon 
toch de indruk niet wor
den weggenomen dat de 

nieuwe contracten nau
welijks zullen opwegen 
tegen het verlies van de 
Nederlandse drukop
drachten. 
Ik heb in deze rubriek 
en trouwens ook in het 
artikel over de Neder
landse hangboekjes in 
het vorige nummer van 
Filatelie  gewezen op de 
'globalisering' van de 

productie van postwaar
den. Nu nog worden de 
Nederlandse zegels ver
vaardigd binnen Europa 
 de drukkerij van Wal
sall Security Printers 
staat in Walsall bij Bir
mingham, Engeland
maar een drukkerij als 
Sprintpak, huisleveran
cier van Australia Post 
haalt ook het ene con
tract na de andere bin
nen. 
Wat zullen filatelisten 

van de contractwijziging 
merken? Maar weinig. 
Als er nieuwe oplagen 
moeten komen van lang
lopende zegels die tot 
dusver bij Enschedé wer
den gedrukt zal dat ver
schillen opleveren: een 
ander drukprocédé, an
der papier en andere gom 
liggen dan voor de hand. 
Maar de overgang naar de 
dubbele waardeaandui
dingen in juli van dit jaar 
en de overgang naar de 
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A MEMBER O F THE 
MILLENNIUM PRINT GROUP 

CLICK TO « N O OUT »««ORE 

printing st̂ ...p ...«..,...jo 
throughout the ■ . f a maioi 
supplier not only to the Bnttsh 
but also to many of the key European 
Postal Administrations and to a number ot 
countnes on each of the continer'its 

Our areas of expertise include both 
conventronal gummed stamps and self 
adhesive or 'peel and slick" stamps 
Indeed Walsall Security Pnnters produced 
the world's first ever self adhesive postage 
stamp We also have the technical 
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Walsall Security Printers maakt op zijn 
Administrations'gebruikmaken uan de 

lyebsite {www uisp co uk) trots tjeuja^ van hetjeit dat diuerse 'Key European Postal 
diensten uan dit tot de Millennium Print Group behorende Engelse drukkerijbedrijf 

Euro een halfjaar later 
zullen ingrijpender zijn. 
Verzamelaars zullen er 
op bedacht moeten zijn 
dat Enschedé op de val
reep nog Nederlandse ze
gels zal moeten drukken. 
Voor PTT Post zelf is de 
overstap waarschijnlijk 
alleen vanuit bedrijfsma
tige overwegingen inte
ressant (het nieuwe con
tract is het gevolg van de 
afweging welke drukkerij 
de beste combinatie van 
kwaliteit en prijs te bie
den had). Documentatie 
over nieuwe Nederlandse 
zegels is steeds lastiger te 
verkrijgen. Dat is niet in 
de laatste plaats te wijten 
aan de  althans op dit 
punt  onverschillige 
PTT, die er niet van wak
ker ligt wat de Neder
landse filatelisten den
ken of vinden. Het ziet er 
wat dat betreft somber 
uit, want er zijn binnen 
de organisatie in Den 
Haag maar heel weinig 
mensen die de filatelie 
nog een warm hart toe
dragen. En die weinige 
mensen kunnen niet al 
teveel doen; het moet in 
een bedrijf dat zich in een 
constante staat van reor
ganisatie lijkt te bevinden 
al moeilijk genoeg zijn 
om het hoofd boven wa
ter te houden. 

POSTZEGELS IN DE 
UITVERKOOP 

Medio december 2000 
lag er op de Nederlandse 
postkantoren een lijst 
van postwaarden die 
moesten worden 'uitver
kocht'. Bij dat laatste 
woord moeten we niet 
denken aan afgeprijsde 
zegels, maar aan post
waarden die gewoon zo 
snel mogelijk opgebruikt 
moeten worden. De ma

Z gazijnen liggen kennelijk 
° nog vol met zegelmateri
,_ aal dat vóór de overscha
5 keling op zegels in euro
^ waarden de deur uitmoet. 
„ Uit de lijst zou je kunnen 
^ opmaken dat ook de'ge
5 wone' Beatrixjes van 80 
^ cent het veld moet rui

^_ men. En dat klopt! De 
■ *■ velzegelvanSocentin 
| 0 4 het type'Struycken inver

sie' is namelijk niet meer 
leverbaar; hij is er nog 
wel 'van de rol'. 
Nog eind vorig jaar wer

den enkele langlopende 
zegels herdrukt. Zo ver
scheen de Beatrixzegel 
van 2.50 G. met de cilin
dernummers L16 en R16. 
Ook werden de cijferze
gels van 5 en 10 cent in 
het type Crouwel her
drukt. In tegenstelling 
tot begin 2000 waren er 
ditmaal geen extra Crou
welzegels van 25 cent no
dig om als aanvullings
waarde voor de jongste 
kortingzegels (frankeer
waarde 60 cent) te die
nen. De speciale 'aanvul
lingszegels' van 20 cent 
waren echter in de loop 
van de maand januari op 
veel kantoren niet meer 
verkrijgbaar. In veel ge
vallen werden de klanten 
min of meer het bos in
gestuurd; ze kregen te 
horen dat er maar één 
keer per maand mag wor
den besteld en dat tus
sentijdse bestelling een 
'boete' of een 'berisping' 
zou kunnen opleveren... 

HANGBOEKJES 
VAN CASPARIE 

Terwijl PTT Post de post
kantoren had opgedra
gen om overtollige voor
raden zo snel mogelijk 
weg te werken versche
nen in de maanden janu
ari en februari para
doxaal genoeg op grote 
schaal nieuwe oplagen 
hangboekjes. 
De al in het midden van 
2000 vervaardigde kaftjes 
voor 'FC Knudde'zegels 
waren vanaf 8 januari 
2001 eindelijk met in
houd te koop. Verder wa
ren ook de losse blokken 
van deze emissie (met de 
drukvormnummers 
L/Riiii en L/R2212) weer 
aan de loketten en balies 
verkrijgbaar. De combi
naties L/R3312 werden 
tot dusver alleen in hang
boekjes aangetroffen. 
Ook van enkele andere 
hangboekjes werden 
nieuwe kaften gemeld: 10 

voor uw brieven, lox Cre
atief 10 van 80, Priority 
n o en Priority 160. 
Als u belangstelling heeft 
voor hangboekjes zult u 
wel meteen willen weten 
van welke boekjes nieuwe 
drukken beschikbaar 
zijn. Het antwoord is 
simpel: van drukkerij of 
PTT Post heeft u niets te 
verwachten; u zult er zelf 
naar op zoek moeten 
gaan. Dus: geregeld de 
kantoren aflopen, con
tact leggen met de mede
werkers en vertellen wat 
u precies verzamelt en 
waar u op let. Als uw con
tactpersoon u bij een van 
uw bezoeken vertelt dat 
er net weer iets nieuw is 
opgehangen, koop dan 
één of twee exemplaren. 
Kijk thuis goed naar mo
gelijke verschillen. Veel 
werk, maar het kan wat 
opleveren. Zo bleek bij 
het hangboekje 'Priority 
160' de tariefregel op de 
achterkant  terecht  ge

wijzigd te zijn: van i.oo 
naar i.io. Het betreft hier 
geen 'officiële' aankondi
ging, maar wel een aan
passing die te verwachten 
was na de tariefwijziging 
van I augustus 2000. 
De hangboekjes met de 
prioritybladen 'Zaanse 
Schans' zijn nog maar 
net verkrijgbaar in de 
nieuwe uitvoering met de 
doorzichtige stickers aan 
de zijkanten. Toch is daar 
de tariefaanduiding niet 
correct! En wie de hang
boekjes 'Priority Nacht
wacht iioc' met kaft en al 
onder de ultraviolette 
lamp legt kan tot de ont
dekking komen dat er 
op z'n minst  twee ver
schillende kartonsoorten 
zijn gebruikt. 
Het is weer ouderwets; 
we zullen zelf het speur
werk moeten doen en we 
kunnen dus niet afwach
ten tot we alles op een 
presenteerblaadje aange
dragen krijgen. 

http://www.xs4all.nl/flRdziew0n/flIa/druktech.htm
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SCHRIJVEN TUSSEN 
TWEE CULTUREN 

Op 14 maart 2001 ver
scheen een blokje met 
tien verschillende zegels 
van 80 cent ter gelegen
heid van de Boekenweek 
2001. De zegels van deze 
emissie haken in op het 

thema van de Boeken
week, 'Schrijven tussen 
twee culturen'. Het blok
je met de tien zegels is 
ontworpen door Irma 
Boom uit Amsterdam. 
Gegevens over de afbeel
dingen op de zegels vindt 
u in de rubriek 'Nieuw op 
het postkantoor'. 

In de hiernaast afgedruk
te tabel vindt u de belang
rijkste druktechnische 
gegevens van het blokje. 
In aanvulling daarop kan 
nog de volgende infor
matie worden verstrekt. 
Op het drukvel in het Mu
seum voor Communica
tie zijn op de linker, bo
ven, onder en rechter
rand tussen de blokken 
snijlijnen te zien; in de 
vier hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. Op de zijran
den, naast elke rij, zien 
we twee paskruizen. Er is 
één Brunnerbalk onder
aan aangebracht. 
Op het modelvel is het 
niet te zien, maar op de 
stadiavellen wel: ver links 
van blok i staan krabbels 
('Rob') en ver rechts, op 
dezelfde hoogte, is een 
horizontale lijn te zien. 
De titel van de blokjes 
staat in de bovenrand: 
'lox Tussen Twee Cultu
ren'. Naast elke zegel 
staat op de blokrand een 
toelichtende tekst die in 
zwart is gedrukt. In de 
linkeronderhoekvan het 
blokje is een barcode 
(8714341005366) aange
bracht. 
Wat de drukvormnum
mers betreft valt het op 

: Tussen twee culturen 
1 Bijzonderheden 

Druk van het blolqe: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren; 
Kleuren en 
rasterhoeken 

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

Plaats drukvormnummers 

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

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

Staat modelvel/akkoord 
Intern PTTordernr. 

140^2001 
blokje van tien zegels van 80 cent 

lESSP/vierkleurenoffset 
Mitsubishi;0(nder) 

1. zwart Ri2o;45'' 
2. magenta Ri2o;75° 
3. geel Ri2o;30» 
4. cyaanblauw ^120/15" 

10 (2 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
10 
210361 
onder zegel 10 
14032001 
onder zegel 10 
L i i i i R i i i i L2222 R2222 
L2322 R2322 
rechtsboven zegel 2 

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

kamperforaat 1374 :12 /̂4 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd / 21 december 2000 
onbekend 

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

dat tussen de beide eerste 
cijfers ' i ' veel ruimte is 
opengelaten. 
Op het drul<vel heeft de 
bovenste rij van vijf blok

ken steeds drukvorm
nummers die worden 
voorafgegaan door een 
'R' en de onderste rij een 
'L'. 

NIEUWE ZEGEL 'PRIORITY BINNEN EUROPA' 
HAAKT IN OP 'ROTTERDAM 2 0 0 1 ' 

Op 14 maart verscheen 
een blokje met vijf zegels 
van iio c, gewijd aan het 
feit dat Rotterdam in 
2001 Culturele Hoofdstad 
van Europa is. De zegel is 
ontworpen door Armand 

Mevis en Linda van Deur
sen uit Rotterdam. 
De gegevens in het tabel
letje kunnen worden aan
gevuld met de volgende 
informatie. Op de linker, 
boven, onder en rech

terrand van het drukvel 
vinden we tussen de 
blokken snijlijnen; in de 
vier hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. We zien op de 
zijranden aan de boven
kant, halverwege en aan 
de onderkant paskruizen. 
Er is één Brunnerbalk 
aangebracht (bovenaan). 
Ver rechts, naast het laat
ste blok, zien we een 
klein trapvormig, in 
zwart gedrukt figuurtje 
met daarnaast de met 
zwarte inkt gedrukte na
men 'Jos' (doorgekrast) 
en'Rob'. Ver links, op de
zelfde hoogte, is een ho
rizontale zwarte streep 
zichtbaar. 
Op het drukvel worden 
de drulcvormnummers 
van de vijf blokken op de 
bovenste rij steeds voor
afgegaan door een 'L', 
die van de middelste rij 
van vijf blokken door een 
'M' en die van de onder
ste rij van vijf blokken 
dooreen 'R'. 

Rotterdam 2001 
1 Bijzonderheden 

Druk van de blokjes: 
Drukker/techniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuiïn: 
Drukkleuren, rastermaat 
en hoeken 

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

1 Plaats drukvormnummer 

Papieren gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort/richting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldz. 
Op/nalichten gomz. 
Gom/Gomfabrikant 

Perforatie: 
Soort perforatie 

Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTTordernr. 

© 2001 Filatelie / R.C. Bakhuizen 

i4oa2O0i 
Blokje met vijfmaal 1.10 G 

lESSP/vijfkleurenofFset 
Mitsubishi/B{oven) 

1. paarsblauw i. R120/45'' 
2. oranje 2. ongerasterd 
3. magenta 3. ongerasterd , 
4. cyaanblauw 4. ongerasterd 1 
5. groen 5. ongerasterd 

15 (3 rijen van 5 staande blokken) 
5 
210362 
linksonder op het blokje 
14 maart 2001 
linksonder op het blokje 
Lti t iMii i iRit i i 
linksonder op het blokje 

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

slitvorm 

ongeperforeerd 
12 december 2000 
onbekend 

van den Brink 

ATTENTIE! 
De redactie van Filatelie aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor 
het beschadigen of zoekraken van 
materiaal dat u in uw brieven in

sluit. Stuur daarom nooit origineel 
materiaal op, maar uitsluitend goede 
kleurenkopieën. 

Redactie Filatelie 



SPECIAAL BLOKJE 
VRIJWILLIGERSWERK 

Op 3 april wordt een 
blokje van twee zegels 
van 80 cent uitgegeven. 
Aanleiding is het Interna
tionaal Jaar van Vrijwilli
gers 2001. Op de twee ze
gels springen de woor
den 'Belangeloos' en 'Be
langrijk' (kenmerken van 
het vrijwilligerswerk) er 
in het bijzonder uit. Het 
blokje werd ontworpen 

door Floor Koomen uit 
Amsterdam. 
In aanvulling op de gege
vens in de tabel kan nog 
het volgende worden 
meegedeeld. Op alle ran
den van het drulcvel vin
den we tussen de blokjes 
enkele snijlijnen; in de 
vier hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. Op de zijran-
den, ter hoogte van de rij
en I, 3, 5 en 7, staan pas-
kruizen. Bovenaan zijn 

twee Brunner-balken 
aangebracht; de bovenste 
balk is speciaal voor de 
donkerblauwe drukgang 
bestemd. Er staan in 
zwart gedrukte krabbels 
ver rechts van blokje 30 
('Jos') naast een zwart 
'trappetje'. Ook de twee
de gang door de pers 
(donkerblauw) leverde 
krabbels op en de naam 
'Rob' en verder een hori
zontale lijn ver links 
naast blokje 26. 

Vrijwillieerswerrk 
Bijzonderheden 

Drukvan hetblokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

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

! Drukvorm nummers 

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

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

Aoooidering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

0^-04-20011 
blokje met twee verschillende zegels 

JESSP/vijfkleurenoffset 
Mitsubishi;B(oven) 

1 
1. zwart Ri2o;45° 
2. magenta Rj20/75° 
3. geel Ri2o;3o° 
4. cyaanblauw Ri2o;i5'' 
5. donkerblauw ongerasterd 

35 (7 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
2 
onbekend 
niet vermeld 
3 april 2001 
niet vermeld 
niet vermeld 

De La Rue/HSó 1630/7% \ 
fosforescent ofFsetpapier j 
<-> (liggend) 1 Illq ; 
-45/45 1 
ja/ja 1 
nee/nee f 
D2C; De La Rue 

kamperforaat /13'/4:123/4 j 
24/16 , 
o/d/o/d ! 

ongeperforeerd /18 december 2000 | 
onbekend | 

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

Max Euwe 
Bijzonderheden 

Drukvan het blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

Veliandbijzondeiheden; 
Blokjes per drukvel 
Zegels per blokje 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

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

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

Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

©2001 Filatelie/RCBakh 

0?-04-200I 
blokje met twee verschillende zegels 

JESSP/vierkleurenofiFset 
Mitsubishi/B(oven) 

1. zwart Ri2o/45° 
2. donkerblauw R120/15" 
3. rood ongerasterd 
4. brum R120/75" 

35 (7 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
2 
onbekend 
niet vermeld 
3 april 2001 
niet vermeld 
niet vermeld 

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

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

ongeperforeerd / 7 december 2000 
onbekend 

uizen van den Brink 

BLOKJE 'HONDERDSTE GEBOORTEDAG 
SCHAAKGROOTMEESTER MAX EUWE' 

Op 3 april 2001 wordt 
niet alleen een blokje ter 
gelegenheid van het Vrij
willigerswerk uitgege
ven, maar ook een soort
gelijk blokje met twee ze
gels van 80 cent naar aan
leiding van de honderd
ste geboortedag van de 
Nederlandse schaak-
grootmeester Max Euwe. 

Het blokje is ontworpen 
door Rutger Fuchs. 
De tabel verstrekt de be
langrijkste druktechni-
sche gegevens van dit 
blokje. Daarnaast kan 
nog het volgende worden 
opgemerkt. Op alle ran
den van het drukvel staan 
tussen de blokjes enkele 
snijlijnen (twee haakse, 

op elkaar staande in de 
vier hoeken). Op de zij-
randen, ter hoogte van de 
rijen i, 3, 5 en 7, zijn pas-
kruizen aangebracht. 
Aan de bovenzijde vinden 
we een Brunner-balk. Er 
staan in zwart gedrukte 
krabbels ver rechts van 
blokje 30 ('Jos'), naast 
een zwart 'trappetje'. 
Verder is een horizontale 
lijn te zien ver links naast 
blokje 26. 

186 

HANGBOEKJES IN 
LOOSDRECHT 

De summiere aankondi
ging dat de Collect Club op 
DeFilateliebeurs 2001 
schapverpakkingen zou 
verkopen deed een aantal 
fanatieke hangboekjes-
verzamelaars vol span
ning naar Loosdrecht af
reizen. Groot was de te
leurstelling toen bleek 
dat al vóór de officiële 

opening (klokslag één 
uur op vrijdag 26 januari) 
enkele verzamelaars na
mens de vereniging Post-
aumaat de krenten uit te 
pap hadden kunnen ha
len. De verzamelaars die 
daardoor achter het net 
visten kregen de verzeke
ring dat Postaumaat de 
oogst zo eerlijk mogelijk 
zal verdelen; men wilde 
slechts 'de handel voor 
zijn'. Wat in de wacht 

werd gesleept was mate
riaal waarvan tot dan was 
aangenomen dat het ui
terst schaars was, of dat 
zelfs nog niet eerder was 
gesignaleerd. De kenne
lijk om geld verlegen zit
tende Collect Club had niet 
eens de moeite genomen 
het Museum voor Com
municatie de eerste keus 
uit het materiaal te bie
den; ook het Museum 
viste dus achter het net! 

Nieuw was de mogelijk
heid om halffabrikaten te 
kopen. De mailers '50 
voor een kaart' en '50 
voor een brief, die tot 
dan slechts bekend wa
ren met door de drukker 
aangebrachte, perfect 
sluitende plakpunten 
(wie mailers openmaakt 
beschadigt ze gegaran
deerd) werden in Loos
drecht plano aangeboden: 
maagdelijk vlak, onge-

vouwen en zonder plak
punten! Dat zulk materi
aal bestaat kan eenvoudig 
worden verklaard: de Col
lect Club moet immers 
postzegelmapjes samen
stellen met daarin stukjes 
mailer; daar kun je het 
moeizaam openpeuteren 
van hangboekjes natuur
lijk niet bij gebruiken. En 
vergeet ook de makers 
van eerstedagenveloppen 
niet. 



1919 ^ ^ t d U " ^ 2001 
U bent van harte welkom op 

Onze Grote Voorjaarsveiling 
Van 23 t/m 25 april 2001 in het Europahotel te Scheveningen. 

Dit wordt een zeer interessante en omvangrijke veiling. Een groot en gevarieerd 
aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen. 

• Een belangrijke afdeling collecties Nederland en Buitenland 
waarbij met name Portugese koloniën en Spanje; 

• Een keur aan losse nummers met Nederland, Overzeese Rijksdelen 
en Japanse bezetting waarbij o.a. zeldzame brieven; 

• Een mooie afdeling losse nummers Buitenland met o.a. 
Duitsland, Spanje, Zwitserland, etc; 

• Een uitgebreide afdeling collecties, partijen, en kavels in dozen. 

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.) 

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

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

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 
► 0 7 0  3 6 4 7 9 5 7 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Interact 
Email 
Giro 

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

Londen 

i 
«Ftietdilk POSTZEGELVEILINGEN 

82 jaar in dienst van de Filatelie 

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


äH&HnJ&k 
14 MAART 2 0 0 1 : TUSSEN TWEE CULTUREN, 
OFWEL LITERATUUR EN FOTOGRAFIE 

Inhakend op het thema 
van de Boekenweek 2001 
('Het land van herkomst: 
schrijven tussen twee cul
turen') gaf PTT Post op 
14 maart jl. een velletje 
met daarin tien verschil
lende postzegels van 80 
cent uit. Het velletje -
roepnaam 'Tussen twee 
culturen' - werd heel toe
passelijk tijdens het Boe
kenbal, in de nacht van 
13 op 14 maart, officieus 
gelanceerd. 
Vijf van de tien zegels uit 
het velletje zijn gewijd 
aan literatuur, de andere 
vijf laten werk van Neder
landse fotografen zien. 
De zegels zitten paarsge
wijs (links een literatuur
zegel, rechts een fotogra-
fiezegel) in het velletje 
van tien. 

Afbeeldingen 
De vijf schrijvers die wor
den geciteerd zijn van bo
ven naar beneden: Edgar 
du Perron, Hafid Bouaz-
za, Adriaan van Dis, Ka
der Abdolah en Ellen 
Ombre. De foto's in het 
rechtergedeelte van het 
velletje zijn (van boven 
naar Ijeneden) het werk 
van Ulay, Ed van der Els-
ken, Anton Corbijn, Ce
line van Balen en Cas 
Oorthuys. 

Ontwerper 
Irma Boom (i960) is de 
ontwerpster van de emis
sie 'Tussen twee cultu
ren'. Ze is in postzegel
kringen geen onbekende: 
eerder ontwierp ze de 
Vlinderpostzegels van 
ig93 en de zegels 'Mar

shallhulp' en 'Algemene 
Rekenkamer' van 1997. 
Irma Boom heeft in Am
sterdam een eigen bu
reau, waar zij vooral boe
ken en catalogi ontwerpt. 
Opdrachtgevers zijn on
der meer het Prins Claus 
Fonds, de Mondriaan 
Stichting en het Rijksmu
seum Amsterdam. 

Overige bijzonderheden 
Het postzegelvelletje is 
zolang de voorraad 
strekt, maar uiterlijk tot i 
januari 2002 verkrijgbaar 

I op het postkantoor, bij 
j de Collect Club in Gro

ningen en bij de website 
iDUJiü.postsliop.nl. De ze
gels zijn voor frankering 
geldig tot en met 30 juni 
2002. Er zijn door loh. 
Enschedé Stamps Securi
ty Printers in Haarlem 1.3 
miljoen velletjes (13 mil-

' joen zegels) vervaardigd. 
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3 APRIL 2 0 0 1 : 
VRIJWILLIGERSWERK 

Vrijwilligerswerk is belan
geloos en belangrijk: dat is 
de boodschap van het 
blokje dat op 3 april aan 
de loketten komt. Als re
presentanten van de om
vangrijke 'vrijwilligers-
wereld' (in Nederland is 
ruim 25% van de bevol
king vrijwilliger) zijn ge
kozen de vrijwillige 
brandweer en de Dieren
bescherming. Het blokje 

wordt uitgegeven in het 
kader van het Internatio
naal Jaar van Vrijwilligers 
2 0 0 1 . 

Afbeeldingen 
Op de brandweerzegel 
wordt het slachtoffer van 
een ongeval weggedra

gen, op de Dierenbe
schermingzegel zien we 
twee vrijwilligers die zo
juist een aantal gekooide 
watervogels (waterhoen
tjes?) hebben uitgezet. 

Ontwerper 
Het blokje 'Internatio
naal Jaar van Vrijwilligers 
2001' is ontworpen door 
Floor Koomen uit Am
sterdam. Nadere gege
vens waren bij het ter 
perse gaan van Filatelie 
helaas niet bekend. 

Overige bijzonderheden 
Het blokje is zolang de 
voorraad strekt, maar ui
terlijk tot I januari 2002 
verkrijgbaar op het post
kantoor, bij de Collect 
Club in Groningen en op 
de PTT Post-website 
iviDiD.postshop.nl. 
De zegels zijn voor fran
kering geldig tot en met 
30 juni 2002. Er zijn door 
Joh. Enschedé Stamps 
Security Printers in Haar
lem I miljoen blokjes (2 
miljoen zegels) gedrukt. 

3 APRIL 2 0 0 1 : 
MAX-EUWEBLOKJE 

Het is in 2001 honderd 
jaar geleden dat Max 
Euwe werd geboren. PTT 
Post geeft daarom op 3 
april een blokje met twee 
zegels van 80 cent uit. 
De Nederlandse wiskun
dige, schaakgrootmees-
ter en schaaktheoreticus 

_ Max Euwe werd op 20 
° mei 1901 in Amsterdam 
"̂  geboren. Hij was van 
"Z 1921 tot 1958 Nederlands 
2 kampioen schaken. In 
^ 1935 versloeg hij de we

reldkampioen Alexander 
Aljechin verrassend, 
waardoor er in ons land 
een ware schaakkoorts 
uitbrak. Twee jaar later 
verloor Euwe de revan
chewedstrijd echter. Ook 
in 1948, toen door Alje-
chins dood moest wor
den gestreden om de ti
tel, wist Euwe niet te ze
gevieren; hij werd laatste 
in de toen gehouden vijf-
kamp. In 1953 deed hij 
voor het laatst mee aan 
de wereldtitelstrijd. Nog 
tot 1957 oefende hij zijn 
beroep van wiskundele-

I raar uit. Van 1964 tot 
1971 was Euwe hoogle
raar methodologie van de 
geautomatiseerde infor
matieverwerking aan de 
hogescholen in Rotter
dam en Tilburg. Van 
1970 tot 1978 zat hij de 
wereldschaakbond 
(FIDE) voor. Euwe is al
tijd amateur gebleven. 
Van alle grootmeesters 
schreef hij de meeste 
schaakboeken. Hij over
leed op 26 november 

i 1981 in Amsterdam. 

Afbeeldingen 
I Op de linkerzegel in het 
I blokje zien we de 'Parel 
I vanZandvoort', destel

ling die aan de basis 
' stond van Euwes zege op 

Aljechin. Op de rechter-
zegel is Euwes portret te 
zien, met een karakteris
tieke 'denkhouding'. 
Op de linkervelrand nog-

i maals Euwe, met als enig 

schaakstuk een koning. 
Rechts is de 'basisopstel
ling' te zien van de (zwar
te) schaakstukken. 

Ontwerper 
Het Euweblokje werd 
ontworpen door Rutger 
Fuchs (foto's 'Parel van 
Zandvoort' en 'basisop
stelling': AUard Boven
berg). Rutger Fuchs ken
nen we als de ontwerper 
van de 'rouwzegel' van 80 
cent uit 1998. 

Overige bijzonderheden 
Het Euwe-blokje is zo
lang de voorraad strekt, 
maar uiterlijk tot i janu
ari 2002 verkrijgbaar op 
het postkantoor, bij de 
Collect Club in Gronin
gen en op de website 
U)U)U).postshop.nl. 
De zegels zijn voor fran
kering geldig tot en met 
30 juni 2002. Er zijn door 
Joh. Enschedé Stamps 

Security Printers in Haar
lem I miljoen blokjes (2 
miljoen zegels) gedrukt. 

POSTZEGELMAPJES 

14 maart: 
Mapje 24ia/24ib: Twee 
culturen;6, resp. 4 zegels 
van 80 cent; prijs f5.80 
en f4.20; bestelnrs 
210380 en 210381. 
14 maart: 
Mapje 242: Rotterdam 
Culturele Hoofdstad van 
Europa; 2 zegels van iio 
cent; prijs f3.20; be-
stelnr. 210382. 

3 april: 
Mapje 243: Vrijwilligers
werk; I blokje van 160 
cent; prijs f2.60; be-
stelnr. 210480. 
3 april: 
Mapje 244: Max Euwe; i 
blokje van 160 cent; prijs 
f2.60; bestelnr. 210481. 

http://postshop.nl


Filatelisten 
vinden 

ellcaar snel 

I 
nu meer dan 5500 postzegels! 

De grootste veilingsite 
voor particulieren in Nederland 



DOE HET EENS ANDERS: IN EEN 
BOLKOPKADER OF PIRAMIDE! 

Interessante uitdaging voor creatieve verzamelaars 
Met de bolkopkaders en pirami
des wordt tegemoet gekomen 
aan de wens van verzamelaars 
die wel willen tentoonstellen, 
maar dan nèt even anders. 
Deze filatelisten willen behalve 
de gebruikelijke albumbladen 
metfilatelistisch materiaal ook 
daarbij behorende voorwerpen 
kunnen tonen. Een verzamelaar 
van thema 'Spoorwegen' kan 
op die manier modeltreintjes la
ten zien, net zoals verzamelaars 
van de filatelistische thema's 
'De auto's' of'Speelgoed' hun 
collecties zouden kunnen illus-

Bomn voorbeelden van het inzetten van piramides Rechts, een 'projielopname' van een bolkopkader. 

^ treren met een of meer Dinkey 
1 Toys of een teddybeer. 
^ Metde komst van de bolkopka-
= ders (kaders met een perspex 
S kap die in het midden een forse 
i bolling vertoont) en piramides 
"̂  (glazen vitrines die hun inspira-m tie duidelijk ontlenen aan de 

grafmonumenten van de Egyp
tische farao's) werd het moge
lijk om aan de wensen van de 
hiervoor genoemde verzame
laars te voldoen. Kleine voor-

Ongeveer twee jaar geleden waren ze voor het eerst op 

een postzegeltentoonstelling te zien: de zogenoemde 

bolkopkaders en piramides. Het gaat om een soort 

'vitrines' die - in tegenstelling tot normale 

tentoonstellingskaders - de mogelijkheid bieden om ook 

ruimtelijke objecten te laten zien. Ze doen daarmee een 

beroep op het creatieve instinct van die verzamelaars die 

niet alleen maar 'plat' willen tentoonstellen. 

niet van de op de hoogte hoe ze 
er gebruik van kunnen maken. 

Bolkopkaders 
De bolkopkaders waren voor 
het eerst te zien op de Vijfde 
NVPH Postzegelshow, die in 
1998 in het Haagse Congres
centrum werd gehouden. Het 
zijn kaders waarvan de achter
wanden de normale afmeting 
van 1 meter bij 1 meter hebben. 
De kaders worden afgedekt 
door een bolvormige ruit van 
perspex, die er ongeveer uit
ziet als een transparante 
dakkoepel. Waar een ge
woon kader twaalf album-
bladen kan bevatten (drie 
horizontale rijen van vier 
bladen) gaan erin een 
bolkopkader 'slechts' 
tien. Tegenover dat 
nadeel staat echter 
een groot voordeel: 
de twee middelste 
bladen van de 
tweede rij ontbre
ken en op die plek 
is een metalen 
plaat aange
bracht: daaraan 
kunnen de stan
daards en plan
chetten worden 
gehangen die 
bij de kaders 
worden meege
leverd. Het ka
der kan op de 
gebruikelijke 
wijze - met 
een hang-
slotje -
worden af
gesloten. 

Piramides 
Behalve 
bolkopka
ders zijn er 
ook 'pirami

des', vitrines die hun naam 
danken aan hun uiterlijk. Deze 
van glasheldere perspex ver
vaardigde piramides zijn in 
twee verschillende afmetingen 
beschikbaar. Type n heeft een 
grondvlak van 90 bij 70 centi
meter en is 70 centimeter hoog. 
Het grondvlak van type 2 is ge
lijk aan dat van type 1 (90 bij 70 
centimeter), maar de vitrines 
zijn dertig centimeter hoger en 
komen dus op een meter uit. 
De piramides worden op een 
voetstuk (onderkast) van onge
veer tachtig centimeter ge
plaatst; dat is laag genoeg om 
ook jeugdige bezoekers van een 
tentoonstelling in staat te stel
len de erin geëxposeerde voor
werpen te bekijken. 
Van beide typen piramides zijn 
maximaal twintig exemplaren 
beschikbaar. Bij de pi
ramides wordt 
ook etala-

werpen kunnen nu achterde 
bolvormige ruit van een bolkop
kader worden getoond en zaken 
die daar niet in passen kunnen 
in veel gevallen in de piramides 
worden ondergebracht. 
Toch is er nog een probleem 
overgebleven: kennelijk weten 
veel organisatoren van (en deel
nemers aan) tentoonstellingen 
nog niet dat de nieuwe kaders 
beschikbaar zijn. En als ze dat 
wèl weten zijn ze er kennelijk 



materiaal geleverd (zoals steu
nen en standaards), zodat klei
ne voorwerpen zowel hoog als 
laag kunnen worden geplaatst. 
Het is de bedoeling dat een pi
ramide zo dicht mogelijk bij de 
kaders van de desbetreffende 
verzameling wordt geplaatst. 
Op die manier kan een pirami
de er voor zorgen dat een col
lectie op attractieve wijze wordt 

aangevuld of verduidelijkt. 

Onbeperkte mogelijkheden 
Wie zijn creativiteit de vrije loop 
laat heeft - met inachtneming 
van de afmetingen van pirami
des - bijna onbeperkte moge
lijkheden. 
Een voorbeeld: bij een verzame
ling postzegels, stempels en 
poststukken op het thema 'Vlin

ders' kunnen de vitrines wor
den gebruikt om voorwerpen te 
tonen waarop vlinders staan af
gebeeld. 
Ander voorbeeld: een fllatelisti-
sche verzameling over ons ko
ningshuis kan worden 'opge
frist' met behulp van borden, 
bekers en dergelijke met de por
tretten van de leden van het Ne
derlands Koninklijk Huis; die 

Close-up van een piramide- de driehoeiafle vitrines kunnen ^emakkelijk^rote, driedimensionale vooriverpen bevatten 

zijn ter gelegenheid van diverse 
jubilea immers volop gefabri
ceerd. 
Het aantal voorbeelden kan 
naar believen worden uitge
breid: ook thema's als Zeilsche
pen, Bijen, Vogels, Voetbal (en 
alle andere sporten). Luchtvaart 
en Mineralen bieden volop mo
gelijkheden. 

Vraag ze aan! 
Als u als verzamelaar of als ten
toonstellingsorganisator ge
bruik wilt maken van de bolkop-
kaders en piramidevitrines dan 
is dat mogelijk. De eigenaren 
van de kaders en de vitrines -
dat zijn respectievelijk de Stich
ting Filatelie en de Stichting Ge
zamenlijke Stuurgroep Evene
menten (CSE) - stellen ze graag 
ter beschikking. Het desbe
treffende organisatiecomité kan 
ze langs de gebruikelijke weg 
aanvragen, samen met de nor
male kaders: bij het Bondsbu
reau van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV) in Utrecht. Voor alle 
duidelijkheid: de niet-filatelisti-
sche voorwerpen die in de bol-
kopkaders en piramides wor
den getoond worden bij een 
eventuele jurering van de col
lecties natuurlijk niet 'meege
wogen'. Maar het is natuurlijk 
wel mogelijk dat de driedimen
sionale objecten het goed doen 
bij een publieksjury... 
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'Het enige dat de vieren
dertigste editie van onze 
catalogus gemeen heeft 
met de vorige is het for
maat -17 bij 24 centime
ter - en de erin gehan
teerde nummering,' 
schrijven Maria Vlastos 
en Konstantinos Sitare-
nios, samenstellers van 
de nieuwst Vlastos Grie
kenland-catalogus. Ver
schenen de twee delen 
van de 'Vlastos' vroeger 
jaarlijks, nu is er gekozen 
voor een gefaseerde aan
pak. In november ver
scheen het deel dat aan
dacht besteedt aan de 
postzegels en postge-
schiedenis van Grieken
land, terwijl omstreeks 
november 2001 het twee
de deel uitkomt, gewijd 
aan de 'nieuwe gebie
den'. Het hoofdstuk dat 
aandacht besteedt aan de 
buitenlandse kantoren in 
Griekenland en de chapi
ters gewijd aan de gebie
den met een Griekse in
vloed (waaronder Cy
prus) zal worden onder
gebracht in een aparte ca
talogus. 
De gewijzigde verschij
ningsfrequentie is niet 
het enige nieuwe aan de 
jongste Vlastos. Zo zijn 
alle illustraties in de cata
logus opnieuw gescand, 
waarbij men er vooral op 
heeft gelet dat de kleuren 
van de zegels zo natuur
getrouw mogelijk over
komen. Verder is voor de 
beschrijvingen van de ze
gels gebruik gemaakt van 
de gegevens die het ge
renommeerde postzegel
blad Philotelia in de afge
lopen decennia publi
ceerde. De nieuwe editie 
van de Vlastos is verder 
geheel tweetalig; een at
tente verbetering is dat 
daar waar er bij de num
mering van de zegels 
Griekse letters worden 
gebruikt die worden 'ver
taald' door er tussen 

haakjes het Latijnse equi
valent achter te plaatsen. 
En bij die emissies die 
door de gemiddelde ver
zamelaar met elkaar kun
nen worden verward 
somt de Vlastosredactie 
nu de belangrijkste ver
schillen op. Prijzen voor 
zegels zonder plakker 
worden verstrekt vanaf de 
emissie 'grote Hermes-
kop' (1886), terwijl er 
ook noteringen te vinden 
zijn voor zegels in blok
ken van vier (tot i960) en 
voor zegels 'op stuk' (tot 
1945). De Vlastos ver
meldt nu ook prijzen in 
euro's. 

Wie de catalogus door
bladert kan inderdaad 
zien dat er heel veel werk 
is verzet. Zo zijn alle ze
gels van een mooi scha-
duwrandje voorzien en 
zijn de emissiejaren dui
delijk van elkaar geschei
den door een fraaie 'sier-
strip'. Verder is er een 
verantwoord gebruik ge
maakt van infokadertjes 
die de catalogus een fleu
rig gezicht geven. Toege
geven; dat zijn vooral 
cosmetische verbeterin
gen, maar samen met de 
hiervoor omschreven in
houdelijke uitbreidingen 
zorgen ze ervoor dat er 
werkelijk sprake is van 
een aanzienlijk vernieuw
de catalogus. Wie Grie
kenland verzamelt kan de 
Vlastos niet negeren. 
Vlostos 2001 Griekenland; 
78opp.,3eill (geheel in kleur), 
jormaat 17x24 cm. Uitgegeven 
door Orestes Vlastos Ltd, Haland-
ri (Griekenland) Verkrijgbaar bij 
P W Meinhardt international 
booksellers, Piet Heinstraat 56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227,/axo70-
5651885 Pnjs-J79 50. 

Zouden ze er nog zijn, 
mensen die 'de hele we
reld' verzamelen? Waar
schijnlijk niet, maar ken
nelijk is er nog steeds be
hoefte aan een catalogus 
die de zegels van alle lan

den op onze aardbol in
ventariseert. Ook dit jaar 
verscheen namelijk weer 
een nieuwe editie van 
Stanley Gibbons Simpli
fied Catalogue Stamps of 
the World. Er is ditmaal 
een kleine revolutie te 
melden; alle landen staan 
nu keurig op alfabet in 
dit drie delen tellende 
werk (A-F, G-N en 0-Z). 
Tot voor kort werden de 
landen van het Gemene
best namelijk in een apart 
deel ondergebracht. Voor 
de Engelsen zal deze ver
andering misschien 'even 
wennen' zijn, voor men
sen abroad is het waar
schijnlijk een verbete
ring. Stanley Gibbons 
vermeldt in de titel van 
deze catalogus niet voor 
niets het bijvoeglijk 
naamwoord simplified. In 
het hoofdstuk Iriformation 
Jor Users moet daardoor 
vooral worden uitgelegd 
wat er niet in de drie de
len te vinden is. Dat valt 
overigens nogal mee; met 
uitzondering van de 
blokjes gaat het in vrijwel 
alle gevallen om zegel
materiaal dat inderdaad 
buiten het gebied van een 
'vereenvoudigde' catalo
gus valt. 

Wie een rechttoe recht
aan overzicht van alle ze
gels sinds 1840 zoekt is 
bij deze Gibbons-titel 
aan het juiste adres. Een 
handicap is wel dat niet 
alle zegels worden afge
beeld; het is dus wel eens 
zoeken geblazen. Maar is 
dat niet een van de din
gen die het verzamelen 
van postzegels zo leuk 
maken? 
Stanley Gibbons Simplified Cata
logue Stamps of the World (drie 
delen), 1.168,1.312 en 
1.156pp.;geill. (z/u)),formaat 
25x30 cm. Uitgegeucn door Stan
ley Gibbons Publications, Lon-
den/RmguJood Verkrijgbaar bij 
de Vakhandel Filatelie en bij P.W. 
Meinhardt international booksel
lers. Piet Hemstraat 3 6, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 070-
5 65 222 7, fox 070-5651885. 
Prijs.f 119.80 per deel ^550.-
uoor de drie delen) 

George Kay en Ron Ne
gus zijn de samenstellers 
van het door Barefoot uit
gegeven handboek Polish 
Exile Mail. Het boek 
geeft een beeld van de 
correspondentie van 
Poolse militairen - solda
ten, matrozen en lucht
machtpersoneel - ten tij
de van de Tweede We
reldoorlog. Ook wordt 

ingegaan op hun weder
waardigheden van vlak 
na de oorlog. Kay en Ne
gus beschrijven welke 
postale mogelijkheden 
deze ballingen hadden 
om het contact met hun 
familie en kennissen in 
binnen- en buitenland te 
onderhouden. Niet alleen 
de gewone post en de 
veldpost werden daar
voor gebruikt; er gingen 
ook brieven naar het be
zette Polen die omwegen 

maakten die door landen 
als Portugal, Zwitser
land, Zweden en de Ver
enigde Staten voerden. 
De studie van Kay en Ne
gus is beslist indrukwek
kend te noemen; hun 
boek bevat niet alleen uit
voerige informatie over 
(en afbeeldingen van) de 
verzonden stukken, maar 
ook een grondige be
schrijving van wijze 
waarop de Poolse militai
ren in Engeland terecht 
kwamen en hoe zich ter 
plekke (her)organiseer-
den. Er is een uitgebreid 
overzicht van de postale 
codes (cryptonyms) die de 
Poolse landmacht ge
bruikte, een lijst van 
landmachtkampen, -kan
toren en -hospitaals en 
er is een aantal militaire 
document als facsimile af
gedrukt. Ook particulier 
vervaardigde zegels en 
kaarten komen ter spra
ke. 
Polish Exile Mail in Great Britain 
1959-1949 doorGeorgcK Kay 
en Ron Negus, 250 pp ,geill. 
(2/u)),formaatA4 Uitgegeuen 
doorj BarcfootLtd.,P.O. Box8, 
York YO24 4AR (Groot-Brittan-
nie), Prijs £ 20.-/DEM 60.-

Alleen al vanwege de ge
detailleerde, in vierkleu
rendruk uitgevoerde 
kaarten is het tweede deel 
van de serie 'Deutsche 
Kolonien und deutsche 
Kolonialpolitik', 
Deutsch-Ostafrika de 
moeite waard. De publi

catie heeft niet ten on
rechte als ondertitel Atlas 
- Handbuch - Katalog der 
postalischen Entiuertungen. 
Het in een stevige band 
gestoken handboek be
schrijft de (post)geschie-
denis van Duits Oost-
Afrika, te beginnen met 
957, het jaar waarin Shi-
razi-kolonisten zich ves
tigden in Kilwa (Kisiwa-
ni), dat in de Middeleeu
wen tot het machtigste 
sultanaat van Oost-Afrika 
zou uitgroeien. 
Deze geschiedschrijving 
omvat 24 dichtbedrukte 
pagina's en eindigt in 
1963, als Zanzibar onaf
hankelijk wordt. Voor 
verzamelaars van post
stukken is het deel Kata
log der EntiDcrtungen inte
ressant, waarin de afljeel-
dingen van alle gebruikte 
stempels te vinden zijn, 
inclusief een opgave van 
de eerste en laatste dag 
van gebruik en een ver-

Deutsche Kolonien 
und deutsche Kolonialpolitik 

Band 2 

Deutsch-Ostafrlka 

AI at Handbuch - KaCalDg 
aor pmla tUch«! Entwertungen 

PhllBlhok-VertaB 

melding van richtprijzen 
voor stukken met deze 
stempels. 
Van dezelfde samenstel
ler is in 1995 overigens 
een vergelijkbaar hand
boek verschenen, gewijd 
aan Duits Zuidwest-Afri-
ka (nog verkrijgbaar). 
Deutsche Kolomen und deutsche 
Kolonialpolitik, Band 2 -
Deutsch-Ostajrika doorHans-
Hcnnmg Gerlach en Andreas Bir
ken, go pp ,geill (gcd inkleur), 
formaat 21x29 cm Uitgegeven 
doorPhilatek, Mozartstrosse 67, 
D-8g548 Koningsbronn. Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt in
ternational booksellers. Piet Hem
straat 5 6, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-5652227,fax 070-
5651885. Prijs:f 105.00. 

'Nu we dan toch eindelijk 
een postzegel met een 
trekschuit hebben, zijn er 
vast wel mensen die daar 
wat meer over willen we
ten,' schrijft de heer J. 
Dehé, auteur van Trek
schuiten rond Edam ons 
in zijn brief die een re-



censie-exemplaarvan ge
noemde publicatie bege
leidt. En daar zou hij wel 
eens gelijk in kunnen 
hebben. Het boekje, ver
schenen in de historische 
reeks Oud Edam, is voor
zien van de ondertitel 
'Twee eeuwen openbaar 
vervoer in Waterland'. De 
Zesstedenvaart tussen 
Broek in Waterland, 
Monnickendam, Edam, 
Oosthuizen en Hoorn 
maakten - samen met de 
ringvaarten rond de 
droogmakerijen en de 
ook nu nog in het land
schap zichtbare sloten -
vroeger deel uit van een 
wijdvertakt trekvaarten-
stelsel. Dankzij deze in
frastructuur konden er 
verbindingen tussen de 
diverse steden en dorpen 
in het Noorderkwartier 
worden onderhouden. 
Dehé geeft een boeiend 
beeld van de - voor de 
welvaart van het toenma
lige Waterland bijzonder 
belangrijke - activiteiten 
van de trekschuiten. 
Dankzij het feit dat hij 
daarbij tal van interes
sante gebeurtenissen be
licht krijgt de lezer een 
goed beeld van een stukje 
markant verleden. 'Post
vervoer' IS geen belang
rijk thema van Dehé's 
boekje, al komt het ver
voer van poststukken na
tuurlijk wel ter sprake. 
Het boekje ziet er ver
zorgd uit en bevat inte
ressante illustraties. 
Trekschuiten rond Edam - Tuiee 
eeuuien openbaar ucrvoer m Wa
terland door drs.J. Dehe', g6 pp , 
geul. (ged m kleur), Jormaat 
16.5x24 cm. UitflCfleuen door de 
Vereniging Oud Edam Verkrijg
baar bij de auteur, Purmerender-
weg 181,1461 DJ Zuidoostbeem-
ster, telefoon 0299-420553, e-
mail dehe32@20nnct.nl. Prijs 
ƒ20.- (incl. uerz.) 

Nu de allerlaatste exem
plaren van het boekje Fi
latelie van A tot Z (auteur: 
mr. A. van der Flier) over 
de toonbank gaan is het 
een geruststellende ge
dachte dat er inmiddels 
ook een betrouwbare op

volger van die publicatie 
op de markt is gekomen. 
Er is één nadeel: het 
nieuwe 'A tot Z', Lexikon 
der Philatelie geheten, is 
in het Duits geschreven. 
Wie dat geen bezwaar 
vindt kan het 'Lexikon' 
met een gerust hart aan
schaffen, want de 450 pa
gina's staan bol van de 
informatie én van een 
groot aantal verklarende 
illustraties. Dus als u wilt 
weten wat de Goldene Zehn 

nu precies is, waarZahl-
marken voor dienden en 
wat we ons moeten voor
stellen van een Kollodium-
haut - u vindt het allemaal 
in het Lexikon. 
Lexikon der Philatelie door Wol-
Jram Grallert; 450 pp., gcill 
(ged in kleur), jbrmaat 14 5x21 
cm. Uitgegeuen door Phil̂ Creatiu 
Verlag & Agentur, Schuialmtal 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt international 
booksellers, Piet Hemstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227,/ax 070-
3651S85. Prijs.ƒ72.00. 

Er is ook nog een Neder
lands boekje dat de on
derwerpen van A tot Z be
handelt: Postzegels van 
Abchazië tot Zwitserland 
van drs. iVl. van der Vel
den. De besturen van de 
verenigingen die bij de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
zijn aangesloten kennen 
dat boekje al enige tijd, 
want het werd alle NBFV-
leden gratis aangeboden. 
Toch zullen er ook 'parti
culieren' zijn die het han
dig vinden om over een 
boekje te kunnen be

schikken dat niet alleen 
korte beschrijvingen le
vert van talloze landen en 
gebieden die voor een fi
latelist relevant zijn, 
maar dat bovendien kan 
helpen bij het bepalen 
van de juiste spelling van 
die landen en gebieden. 
Postzegels uan Abchazie tot Zu;it-
scrland - Postadministraties door 
dejarcn heen door drs. M uan der 
Velden; :20 pp.,JormaatA5 
Uitgegeuen door de Nederlandse 
Bond uan Filatelisten-Verenigin
gen, Utrecht. Verkrijgbaar bij de 
Seruice-a/delmg uan de NBFV (zie 
Bondspagina's) Prijs:/i5.-(excl. 
ƒ5 - verzendkosten) 

Uitgeverij Detail in Gro
ningen, gespecialiseerd 
in thematische postze-
gelcatalogi, bracht in de 
afgelopen jaren vooral 
catalogi uit voor het 
hoofdthema Fauna. Ver
rassenderwijs werd in de
cember 2000 een nieuwe 
catalogus uitgebracht 
voor een heel ander the
ma: kant. Onder de titel 

n Kant 
op 

^A^ä^ - postzegels ^ 

Detail 

Kant op postzegels zijn 
alle toepasselijke zegels 
doorJ.C.J. en A.M. Bek
kers in alfabetische volg
orde per land gecatalogi
seerd. Zoals gebruikelijk 
is bij de Detail-catalogi 
zijn de catalogusnum
mers van Michel en Yvert 
& Tellier vermeld. Regis
ters zijn niet opgenomen, 
maar die zal de verzame
laar in dit geval niet mis
sen. Wel is als aanhang
sel een lijst van tien pagi
na's opgenomen met ze
gels die vaak in kant-ver-
zamelingen worden aan
getroffen, maar die daar 
volgens de auteurs niet in 
thuishoren. De catalogus 
is ook interessant voor 
verzamelaars van aanver
wante thema's , zoals 
Textiel, Kleding en der
gelijke. Op de laatste 
bladzijde vinden we de 
Zwitserse 'kant-zegel' 
van vorig jaar: de catalo
gus is dus actueel. 
Ook in december 2000 
verscheen het eerste sup
plement op de catalogus 
Shells, die overigens nog 
steeds verkrijgbaar is 

voor f40.90 (incl. verz.). 
Voor het voorjaar staat 
een supplement op de ca
talogus Ouils op het pro
gramma. Het supple
ment Whales 8. Seals ver
schijnt waarschijnlijk dit 
najaar (D. Veenstra). 
Kant op postzegels door J C J en 
A M. Bekkers; 120 pp ,geill 
(z/u;),/ormaatA5 Uitgegeuen 
door Detail, Groningen. Te bestel
len door ouermaking uan ƒ 38 10 
(mcl. uerz ) op Postbankrekening 
7222461 van Detail, Rensuma-
heerd 73, 9736 AC Groningen 

NIPA heeft al weer een 
tijdje geleden een prach
tig handboek het licht 
doen zien: de Gespeciali
seerde Catalogus van de 
Belgische Afstempelin
gen 1849-1910. Terecht 
merken de samenstellers 
van deze catalogus op dat 
de belangstelling voor 
postgeschiedenis - en 
daardoor ook voor af
stempelingen - van jaar 
tot jaar toeneemt. Op het 
gebied van de Belgische 
ontwaardingen werd 
vroeger gebruik gemaakt 
van de catalogi van Koop
man (waarin de stempels 
naar typen waren gerang
schikt), maar deze na
slagwerken zijn niet 
meer verkrijgbaar. De re
dactie van de nu versche
nen publicatie (Walter 
Anthonissen, Freddy Mi
chels, Alexis van den 
Hove en Chris Vannieu-
wenhuyse) liet zich inspi
reren door de catalogi 
van Koopman, maar 
dook daarnaast in een 
aantal andere, gespeciali
seerde bronnen. Het re
sultaat is een met zorg 
gedrukt, van uitstekende 
illustraties voorzien 
handboek. De samenstel
lers schrijven in hun 
voorwoord dat het niet 
gemakkelijk zal zijn om 
iedereen tevreden te stel
len: 'Misschien zullen 
sommigen deze aanpak 
te langdradig ofte gede
tailleerd vinden, anderen 
te algemeen en niet 
nauwkeurig genoeg. ' 
Enigszins misplaatste 
bescheidenheid, want het 
boekwerk mag er wezen. 
Het kost even moeite om 
het systeem te doorgron
den van de informatieve 
tabellen die in de catalo
gus gebruikt worden, 
maar iedereen die er de 
tijd voor neemt om de 
handleiding 'Hoe de ta
bellen te lezen?' te volgen 
moet ermee uit de voeten 
kunnen. Het is natuurlijk 
niet verwonderlijk dat de 
catalogus tweetalig is; 
voor de overzichtlijkheid 
van het werk heeft dit 

Gespecialiseerde Catalogus van 
Belgische Afstempelingen 

1849- 1910 
Catalogue Specialise des 

Obliterations Belges 

echter geen nadelige ge
volgen. Achtereenvol
gens worden de balk-
stempels, de puntstem-
pels en de cirkelstempels 
onder de loep genomen; 
aan elk van deze basisty
pen is een hoofdstuk ge
wijd. Heel handig èn in
formatief zijn de provin-
ciekaarten en de index 
van postkantoren die van 
1849-1910 in gebruik wa
ren. 
Op de uitvoering van dit 
handboek is nergens be
zuinigd: de foto's (ze
gels, tabellen en kaarten) 
zijn in kleur en het boek 
is van een stevige band 
voorzien. 
Gespecialiseerde Catalogus uan 
Belgische Afstempelingen 1849-
igio; 260 pp ,geill (geheelm 
kleur),Jormaat 18x25 cm Uitge
geuen door NIPA, Korte Nieuui-
straat 24, B-2000 Anttuerpcn 
Verkrijgbaar bij P W. Meinhardt 
international booksellers, Piet 
Hemstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
Jax 070-3651885. Prijs: ƒ 85.-. 

Stanley Gibbons vijfde 
editie van Russia is al
weer enige tijd uit: een 
degelijke en overzichtelij
ke catalogus die niet al
leen Rusland (unie en fe
deratie) behandelt, maar 
ook de emissies van de 
voormalige, nu verzelf
standigde Sovjetrepublie
ken en Mongolië. 
Stanley Gibbons Russia, 566 pp., 
geill. (z/u)),formaat 15x22 cm. 
Uitgegeuen door Stanley Gibbons 
Publications Londen Verkrijg
baar bij P.W Meinhardt interna
tional booksellers. Piet Hemstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, Jax 070-
3651885 Prijs.Jgg.80. 

mailto:dehe32@20nnct.nl
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Ŵe vervolgen in dit num
mer de opgave van ach
terstallige meldingen van 
nieuwe automaatstroken. 
De eerste aflevering kunt 
u vinden in het februari
nummer 2001 van Filate
lie (bladzijde 108109). 

Finland 
Alle oude Framaautoma
ten in Finland zijn terug
getrokken. De laatste dag 
voor de printer van de fi
latelistische dienst was 
26 februari 1999 (waar
den: 2.40, 2.70, 3.00 en 
3.20 m.). De oude Frama
automaten zijn gemoder
niseerd en werden met 
nieuw gewaarmerkt pa
pier opnieuw in gebruik 
genomen op i september 
1999. 
Stroken met het motief 
'elektrische auto' (ont
werp: AsserJaaro) ko
men voor in automaat
nummer 01 (filatelisti
sche dienst), 04 en 25 
(diverse postkantoren). 
Het motief'Santa Claus' 
(ontwerp: Aarre Järvinen) 
is te vinden op stroken 
die worden geleverd door 
automaatnummer 02 
(postkantoor Poolcirkel). 
Het motief'Adler' (de 
eerste Finse auto, ont
werp; Jarmo Nümimäki) 
wordt verstrekt door au
tomaat nummer 03 (Post
museum). 
De serie omvat de waar
den 2.90, 3.00, 3.50 en 
4.80 m. (tarief per i juli 
1999)
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194 In maart 1999 waren 40 
PAioo en 283 PAio au
tomaten van de firma In
termarketmfl in bedrijf. 
De (kleine) PAio auto

maten verstrekken alleen 
vaste geprogrammeerde 
waarden. Per i juli 1999 
waren dat 2.70, 3.00, 
3.50 en 4.80 m. 
De (grote) PAioo auto
maten bieden de moge
lijkheid alle waarden van 
i.oo tot en met 99.90 m. 
te verstrekken. Op i juli 
1999 waren knopwaarden 
2.90, 3.00, 3.50 en 
4.80 m. De minimum
waarde is i.oo m. 
De automaten van de ty
pen PAio en PAioo zijn 
op I september 1999 
voorzien van nieuw pa
pier: 'dwerggans' naar 
ontwerp van Pirkko Vah
tero. 

De Fmse Dassauitauto
maat TVM624 werd op 
14 januari 2000 buiten 
werking gesteld in ver
band met veelvuldige sto
ringen. 

Op 3 november 2000 ver
schenen nieuwe Intermar
ketingstroken met de af
beelding van een rendier, 
bestemd voor de PAio
en PAiooautomaten. De 
Finse PTT biedt een serie 
aan met de waarden 2.50, 
3.00, 3.50 en 4.80 m. 
De strokenwaarde 
2.50 m. werd van 3 no
vember tot 15 december 
2000 uit de automaten 
verkocht; dit in verband 
met de kerstpost. 
De 'rendier'stroken wor
den verkocht tot 28 fe
bruari 2001, waarna ze 
weer werden vervangen 
door automaatstroken 
met het motief'dwerg
gans'. 
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Frankrijk 
Philexfrance gg 
Tijdens de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philexfrance gg, die van 2 
tot en met 11 juli 199g in 
Parijs werd gehouden, 
waren vijf muntautoma
ten geplaatst, die in de 
tien dagen die de ten
toonstelling duurde ca. 
zestigduizend automaat
stroken afleverden. De 

totale waarde van die 
stroken was 300.000 
Franse francs. 
Er waren op het Pare des 
Expositions drie LISA
muntautomaten van de 
nieuwe generatie ge
plaatst, die stroken met 
de aanduiding FRF/Eur 
afleverden. De volgende 
waarden waren verkrijg
baar E 2.70, 3.00, LET
TRE 4.50, C 13.50, 
JhiD 13.50, JhiR ig.50 en 
J+2N 19.50. Er was één 
oude LISAautomaat aan
wezig, die stroken zon
der de aanduidingen FRF 
of EUR afleverde. Deze 
automaat kon alleen be
diend worden met be
hulp van een speciale Mo
deuskaart. De waarden 
waren 2.70, 3.00, 
4.50 Lettre, 13.50, 
13.50 ]+i en 19.50 J+2. 
De Philex/rancestroken 
zijn gedrukt op licht
blauw papier met een sil
houet van de stad van Pa
rijs, naar een ontwerp 
van Patrick Bleau. 

2. Biennale Philatelique de 
Paris 
Tamelijk verrassend gaf 
de Franse PTT ter gele
genheid van de tweede 
Biennale Philatelique in Es
pace Champeret een spe
ciale automaatstrook uit 
metals motief Pons 2000. 
Tijdens de drie dagen du
rende manifestatie (25, 
26 en 27 februari 2000) 
plaatste de PTT in totaal 
drie LISAautomaten van 
de eerste generatie (dus 
met rode opdruk in ERF 
en EURO). Er vormden 
zich lange rijen voor de 
automaten, waarbij de 
automaatstrokenverza
melaar per beurt tien au
tomaatstroken en tien 
kwitanties of twintig au
tomaatstroken zonder 
kwitanties konden afne
men. De serie omvatte de 
waarden E 2.70, 3.00, 
Lettre 4.50, C 13.50, 
J+iD 13.50, JtiR 19.50 en 
J+2N 19.50 FrF. 

Ta neuen 
Op I juni 2000 zijn de 
Franse posttarieven ver
hoogd. Sindsdien bestaat 
een automaatstrokense
rie uit de waarden E 2.70, 
3.00, Lettre 4.50 (oud) en 
C 14.50, JHiD 14.50, 
JHR20.50, J+2N 20.50 
(nieuw). 

Herfstsalon 
Tijdens de Parijse herfst

salon van 9 tot en met 12 
november 2000 was een 
speciale automaat
strookuitgifte verkrijg
baar. Hetvoordrukpapier 
laat herfstbladeren in 
bruine kleur en de Eiffel
toren zien. De serie be
stond uit de waarden 
2.70, 3.00, 3.80, 4.40 Ffr 
en E 2.70, 3.00, 
LETTRE 4.50, C 14.50, 
JiiD 14.50, J)iR 20.50 en 
J+2N 20.50. 

Griekenland 
Op 2 februari 2000 nam 
de Griekes filatelistische 
dienst in Athene een Fra
maautomaat met num
mer 00 in gebruik. Men 
leverde een automaat
strokenserie met de 
waarden 50,120, 200, 
500 en 600 Drs. 

Hongkong 
De laatste Framaauto
maatstroken (uitgifte Jaar 
van de Tijger) met lands
naam Hong Kong wer
den op 28 maart 1998 te
ruggetrokken. Dit in ver
band met de overdracht 
van Hongkong aan Chi
na. 
Op 7 december 1998 wer
den drie Napier automa
ten geplaatst: twee 
Na^Ierautomaten type 
N714 voor het hoofdpost
kantoor (GPO) en een 
voor het postkantoor 
Tsim ShaTsui (Kow
loon). Ook werd op 7 juni 
199g één Naglcrautomaat 
type N718 in het postkan
toor Tsim Sha Tsui ge
plaatst. De automaten le
veren de knopwaarden 
o.i, 0.5,1.2,1.3,1.6, 2.1, 
2.5 en 3.1 HK$. De lands
naam is nu Hong Kong 
China. 

Ierland 
In Ierland zijn van de tien 
Framaautomaten die in 
1992 geplaatst werden er 
acht verwijderd. Alleen 
de automaten 003 Cork 

en 004 Limerick functio
neren nog. 

Israël 
Op 16 november 1998 
verscheen de zevende 
kerstrookuitgifte van Is
raël. De filatelistische 
dienst leverde stroken 
zonder nummers in de 
waarden 1.15,1.30,1.40, 
1.80, 2.20, 2.70, 5.35, 
6.00, 6.40 en 6.90 of de 
standaardserie (1.15,1.80 
en 2.70 NIS). De Klussen
dorfautomaat in Naza
reth leverde kerststroken 
met automaatnummer 
023 in waarden tussen 
0.05 en 15.00 NIS. 

Op 8 januari 1999 werd in 
Nazareth de laatste nog 
actieve Klussendorfauto
maat, met de kerstemis
sie van 1998, verwijderd. 
Voordien waren alle Klus
sendorf en Framaautoma
ten al verwijderd. De Is
raëlische postdirectie 
vond de automaat econo
misch gezien niet verant
woord vanwege proble
men met het onderhoud 
en de verkrijgbaarheid 
van reserveonderdelen. 
In de serie Toerisme 
werd al in 1995 en 1997 
voordrukpapier met af
beeldingen van Eilat en 
Taba gedrukt. Deze auto
maatstroken zullen niet 
meer verschijnen. 

Letland 
Op 4 januari 1999 werden 
in Letland de posttarie
ven verhoogd. De auto
maatstrokenserie omvat 
de waarden 0.15, 0.30, 
0.40 en 0.60 L. 

Litouwen 
Na de tariefverhoging 
van I januari 2000 bestaat 
een Litouwse Kiussendorf
serie uit de waarden 2.30, 
2.90,3.00,3.30,3.70, 
3.80 en 4.00 L. 

Luxemburg 
In Luxemburg zijn de vol
gende automaten in wer
king: 
9 Framaautomaten met 
kleine POSTES 
4 Framaautomaten met 
grote POSTES 
3 Monételautomaten. 
Na de tariefsverhoging 



van I april 2000 zijn de 
tariefwaarden van de 
Luxemburgse automaat
strolcen 18, 21, 24 en 
30 Fr. 

Macau 
Op 2 juni 199g werd in 
Macau nieuw papier met 
de afbeelding 'Lotus
brug' (de Ponte Flor de Lo'
tus, geopend in oktober 
1999) uitgegeven. Het pa
pier wordt zowel in de 
Klussendorf als in de Nap
ierautomaten gebruikt. 
De fdatelistische dienst 
gaf voor beide automaat
typen de volgende stro
kenserie uit; i.o, 1.5, 3.5 
en 4.5 P. 

Nederland 
Estamps 
Sinds september 2000 
neemt de Nederlandse 
PTT een proef met 'digi
tale postzegels'. Er zijn 
drie zogenoemde pilots 
gestart: Estamp, Hyper
stamp en de zegelprinter 
Simply Postale. In totaal 
nemen 275 zakelijke 
klanten en 50 particulie
ren deel aan deze drie pi
lots. Op dit moment is het 
alleen mogelijk digitale 
zegels via de eigen prin
ter te vervaardigen voor 
binnenlandse bestem
mingen. 

maautomaatstrookpa
pier in elke gewenste 
frankeerwaarde voor 
brieven en pakketten. De 
waardebedrukking be
stond uit I, 2, 3 of 4 cij
fers (bijvoorbeeld 5,10, 
150,1250 c) ; dit is een 
duidelijk verschil met de 
Framastroken, die een 
notatie van vier cijfers 
hebben, zoals hieronder: 

Een serie met de waarden 
10, 80, iio en 160 c. kan 
bij de Collect Club in Gro
ningen worden besteld; 
het bestelnummer is 
205310. 

■b Potten Norge jw 

! tasu 

ties op dik of dun papier. 
Op 2 juni 2000 was er een 
tariefsverhoging voor A
post van 4.00 Kr naar 
4.20 Kr. Omdat er sinds 
jaren alleen nog munten 
van 50 0re, i Kr enzo
voort zijn, worden de be
dragen afgerond: een au
tomaatstrook van 3.60 
kost 3.50; de hele serie 
(3.60, 4.20, 5.00 en 6.00 
kost 19 kronen. 

Norfolkeilanden 
De software van de Hy
tech/Epsondrukker bleek 
nietmilleniumprooj, waar
door de afgifte van stro
ken op I januari 2000 ge
staakt werd. Sinds april 
2000 is het probleem op

a 

In november 2000 is in 
het noordoosten van Ne
derland een proef gestart 
met Stamps.com, waarbij 
het ook mogelijk is post 
naar het buitenland te 
versturen. 

Eind augustus 2000 wer
den drie Australische 
postzegelprinters van de 
firma Hytech geplaatst op 
drie locaties: het postkan
toor van Meppel, de Bru
nawinkel in de Nieuwe 
Markt Passage in Gouda 
en Super De Boer, Pastoor 
van Thiellaan, Rosmalen 
De bedrukking in nieuw 
lettertype vond plaats op 
de bestaande Nagler/Fra

Noorwegen 
Na het verdwijnen van de 
Framastroken op 31 ja
nuari 1998 werden in 
Noorwegen op 11 juni 
1999 drie Intermarketin^ 
PAioautomaten in ge
bruik genomen. Het gaat 
om de postkantoren 
OsloEgertorget, Oslo
Grünerl0kka en Oslo
Rohdel0kka. De tariefse
rie omvat de waarden 
4.00, 5.00, 6.00 en 
7.00 Kr. 
De automaten hebben 
een maandomzetvan 15 ä 
20.000 kronen. 

Sedert januari leveren de 
automaten ook kwitan

gelost. De automaatstro
ken hebben nu een blau
we bedrukking; voordien 
was dit zwart. 

Oostenrijk 
Ter gelegenheid van de 
internationale postzegel
tentoonstelling 
WIPA2000 in Wenen (30 
mei toten met4Juni 
2000) stonden er twee 
Framaautomaten van het 
type FE154 (vaste knop
waarden: 6.50, 7.00 en 
8.00 S) bij de stand van 
de Oostenrijkse post op 
de begane grond van de 
tentoonstellingsruimte. 
Een derde automaat (type 
FE 1510) met de moderne 
tien knoppen had een 
plekje gekregen bij het 
speciale postkantoor op 
de tweede verdieping. Uit 
deze automaat konden 
automaatstroken in alle 
waarden tussen 0.50 en 
99.50 S verkregen wor
den. 
HetWIPAaooo ontwerp 
van Reinhard Schneider 
toont een om de waarde 
geplaatst kader in Jugend

stil; rechtsboven staat het 
WIPAlogo op het beken
de gele voordrukpapier. 

Polen 
Sinds begin 1999 zijn op 
verscheidene plaatsen 
muntautomaten van het 
fabrikaat Banpol in ge
bruik. De automaten lij
ken op de LISAautoma
ten. Ze functioneren met 
een ingebouwde weeg
schaal en tariefrekeneen
heid. De zelfklevende au
tomaatstrook vermelden 
standplaats en datum. 

Portugal 
Op 26 februari iggg werd 
in de Crouzet/Mone'teiau
tomaten nieuw papier 
met afbeelding van een 
'scharenslijper' in ge
bruik genomen. Het ont
werp is van José Luis Ti
noco. De waardebedruk
king is in zwarte inkt: 50, 
95, IOC en 140 Esc en met 
opdruk Correio Azul: 80 en 
350 Esc. 
Op 2 augustus 1999 werd 
het Passarinhopapier 
(houten speelgoedvogel) 
in de Crouzet/Mone'telau
tomaten met zwart lint in 
gebruik genomen; waar
den 50, 95, IOC en 
140 Esc en met Correio 
Azulopdruk: 80 en 
350 Esc. 
Portugal heeft duidelijk 
gekozen voor de levering 
van postzegels door mid
del van strokenautoma
ten. Behalve de Klussen
dorfautomaten 631, 82g 
en 847 (262 exemplaren) 
kwamen er Crouzet/Mone'
telautomaten (69 exem
plaren). 
Sinds 1998 zijn er voor
namelijk SMD MS Post VE
50 automaten (33 exem
plaren) en Amiel SIMA
1020 automaten (92 

exemplaren) geplaatst. 
De Olivetti en Inescauto
maten zijn verbannen 
naar het postmuseum. 
Op 13 maart 2000 ver
schenen dinosaurus
stroken met dubbele 
waardeaanduiding (Es
cudosenEuro). 

De frankeerserie omvat 
de waarden 50.00/0.25, 
95.00/0.47,100.00/0.50 
en 140.00 Esc/€o.70. 
Voor Correio Azul zijn er de 
waarden 85.00/0.42 en 
350.00 Esc/€i.75. 

De CrouzetMone'tel, Amiel
en SMDautomaten zijn 
omgebouwd en leveren 
automaatstroken in Es
cudo en Eurowaarden. 
Sinds 5 september 2000 
is in de Klussendorfauto
maten het Portugal 98pa
pier vervangen door Fla
mingopapier. De stro
kenserie bestaat uit de 
waarden 50, 95,100 en 
140 Esc. 

Singapore 
Op 8 november 2000 
werd in Singapore het au
tomaatstrokenvoordruk
papier 'Sunny Singapore' 
vervangen door papier 
met thema 'Healthy Li
ving'. 

Spanje 
In Spanje is de afgelopen 
tijd frequent nieuw pa
pier voor de lokettermi
nals verschenen. In Span
je zijn verschillende fa
brikaten in bedrijf: 

Fabr. cijfers/sterren 
Epelsa 4/smal 00011668 
Mobba 4/breed 20012200 
Epelsa 5/sraal 35015000 
Epelsa 5/breed 30013500 
Epelsa 6/breed 30013500 
Epelsa 6/smal 35015000 

Maand Motief Oplage* 
041998 Zeilschip 

iSeeeuw 200.0 
091998 Felix Rodriguez 

delaFuente 113.i 
101998 Fedenco 

Garcia Lorca 50.3 
101998 IbnAlAbbar o.i 
111998 Expo '98 

zeilschip 53.2 
111998 Mortadeloen 

Filémon 50.0 
011999 Navidad '98 | 

Vredesduif 50.0 • 
031999 400ste sterfdag 

Felipe II 50.0 
031999 Caipe, Penón 

delfach o.i 
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041999 S. Maria, La Real 
dela Amudena 50.0 

051999 Ano de la Coro

nacionVial 50.0 
061999 Calidad Postal 50.0 
061999 SoAmvdela 

Coronacion 50.0 
061999 S. Maria de la 

Estrella 50.0 
071999 100 jaar Real 

ClubdeTenis 50.0 
081999 S.Maria de 

Puerto Santona 
loiggg Espana Turistica 
101999 Virgin del Carmen 
111999 Patrona de Almansa 
121999 Exposicion Mondial 

de Filacelia 
121999 Espana 2000 

FIPtentoonstelling 
012000 Copa del Rey 
022000 Prevencion de 

Riesgos Laborales 
032000 Seguridad Social 
042000 Gran Regatta 2000 
052000 Carnaval 'Santa Cruz 

de Tenerife 
062000 Expo20oo Hannover 
072000 Castroverde de 

Campos 
092000 Hermandad 
* in duizendtallen 

Taiwan 
De Unisysautomaat in 

Kaolisiunglioofdpost

kantoor is sinds lange 
tijd defect. De beide Uni

sysautomaten in Taipeli

en Taichiunghoofdpost

kantoren zijn verwijderd. 

Tsjechië 
Sinds 5 maart 2000 iioort 
Tsjechiie ook tot de auto

maatstrokenlanden! Tij

dens de tentoonstelling 
Brno 2000 in Brno ston

den twee Amielautoma

ten van het type Sima 1351 
opgesteld. De Amielstro

ken hebben het formaat 
40 bij 25 mm en zijn 
voorzien van een aantrek

kelijk motief: in het mid

den de door bossen om

geven burcht 'Hrad Ve

veri', op de voorgrond 
een meer met een schip 
en aan de bovenrand de 
landsnaam Ceska Republi

ka. De waardeopdruk is 
in zwart aan de linkeron

derkant aangebracht. De 
serie knopwaarden is als 
volgt opgebouwd: 5.00, 
5.40, 7.00, 8.00, 9.00, 
11.00,13.00 en 14.40 Kc 

Na de tentoonstelling 
werden de automaten ge

plaatst in Brno en Praag. 

Tunesië 
In juli 2000 zijn elf 
Napierautomaten van 
type N104 geleverd aan 
Tunesië. De knopwaar
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den zijn 0.250, 0.350, 
0.450, 0.500, 0.550 en 
0.600 Dinar en de rest

waarden; 0.050, o.100 en 
0.250 Dinar. 
De uitgifte van de Napier

stroken IS verschoven 
naar 2001. De standplaat

sen zijn inmiddels wel 
bekend: het gaat om de 
bekende toeristenplaat

sen Hammamet, Djerba, 
Zarzis, Sousse, El Kanta

oui, Monastir, Tabarka, 
Mahdia Hiboun, Tunis 
Thameur en Tunislucht

haven. 

Vaticaan 
Op 15 maart 2000 werden 
twee Framaautomaten in 
gebruik genomen. De au

tomaten accepteren 
munten van 50,100, 200, 
500 en i.ooo Lire en vers

trekken automaatstroken 
van 400 tot 5.000 Lire in 
stapjes van 50 Lire. Wis

selgeld wordt niet terug

gegeven, maar wel rest

waarden van 50 tot en 
met 350 Lire. De fran

keerserie omvat de waar

den 800, i .ooo, 1.200 en 
1.500 Lire. De stroken 
hebben vijf motieven: het 
pauselijk wapen en vier 
kerken (Basilika Santa JVIa

na Ma^giore, San Pietro en 
Vatican, San Giovanni m 
Laterno en Basilika San Pa

oio Juon leMura). 

IJsland 
De filatelistische dienst 
heeft de verkoop van auto

maatstroken met ingang 
van 31 december 1998 ge

staakt. De automaten 01, 
03 en 04 zijn nog in be

drijf Automaat 02 is op 
26 augustus 1998 ver

plaatst van Reykjavik3 
naar het postmuseum. 
Na de tariefsverhoging 
van I februari 1999 bestaat 
de tariefserie uit de waar

den 35, 40, 50 en 75 Isk. 

ZuidAfrika 
Op 20 oktober 1998 ver

schenen nieuwe auto

maatstroken met afbeel

dingen van typische 
landschappen uit de ne

gen provincies. Er zijn 
geen Framastroken 
meer, alleen nog de 
printer van de filatelisti

sche dienst. Er worden 
series van negen auto

maatstroken met de 
waarde i . io Raangebo

den, (zie onderaan). 

ZuidKorea 
De Koreaanse post heeft 
op 26 mei 1997 in een 
proeffase vijfentwintig 
postkantoren voorzien 
van multifunctionele 
zelfbedieningsautoma

ten van de firma Sam 
Kyun^. In de tweede fase 
werden op 25 september 
1998 nog eens 83 post

kantoren met deze auto

maten uitgerust. Ook 
deze tweede proefne

ming verliep succesvol. 
De officiële start was 5 
januari 1999 met de 
plaatsing van nog eens 
108 automaten. De stro

ken laten behalve porto

waarde ook de datum 
zien. Inmiddels zijn er 
zestien automaten van 
de nieuwste generatie, 
SKAPSS looA, bijgeko

men. 

Zwitserland 
Tijdens de NABA2000

tentoonstelling waren 
drie Framaautomaten 
geplaatst die stroken 
met een afbeelding van 
de vier jaargetijden en 
voorzien van de groene 
voordruk afgaven. 
Op I juni 2000 zijn de 
posttarieven in Zwitser

land verhoogd. De stro

kenserie omvat nu de 
waarden 0.80, i .oo, 1.20 
en 1.30 Fr. 
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SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-MAILADRES: E.BRAAKENSIEK(5)W0RLD0NLINE.NL 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, J.W. Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax: 071-
5619264. 
Fedfratiel V Philatelica: 
Zwaardvegersgaarde 130, 
2542 TH Den Haag, ©070-
3663465. 
De Globe: J. van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
Jeutjd Filatelie Nederland: C. 
Loch, Ian van Eyckgracht i g i , 
5645 TH Eindhoven, (©040-
2119654. 
Ned Ver Voor Thematische Fila
telie: I .e . van Dum, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almere; A.H. de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EEAlmkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen ; S. Zaal, Wol-
fert van Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020-
6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19.00 uur). 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; I.I.M. Snel, 
Grevelmgenmeer loi , 1447 
AN Purmerend, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monmc-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut8o';mw.A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr. 
PV Postautomaat; H.L.I. van 
den Brink, Beethovenstraat 

186-2,1077IX Amsterdam, 
©020-6764098. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV, R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV 'De Globe'; P. Bakker Schut, 
K. Onnesstraat 10, 7316 LS 
Apeldoorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; I.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
rv Philatelica; mw. T. Ackema, 
Pr.P. Christiaanhof 5,1171 LL 
Badhoevedorp, ©020-
6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mw. 
).E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576-
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; I.W.P.M. Kre
mers, De Ververt 15-62, 6605 
AM Wijchen, ©024-6417892, 
e-mail: fam_kremers(g)hot-
mail.com. 
Beverwijk: 
KPC Beuertüijk; Rv.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VI Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; I.H. te Brm-
ke, Burg. Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030-
2292047. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.I.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloemboilenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.I. Schel-
lekens. Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475. 

Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 IG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; LH. Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78, 4834 
XS Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bassum 8. 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; I.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; I .e. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail: hans-

muis(a)casema.net. 
Delfzijl: 
PV'DeFivel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315. 
Diemen: 
PV'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperlo: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dmxperlo, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV'DeGlobe';A. Bakker, De 
Vlierbes 39, 7006 SB Doetm-
chem, ©06-27172732. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MI 
Doetinchem, ® 0314-
342773-
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV 'De Postja^cr'; LI. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311 IT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten, S. Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201GG 
Drachten. 
Drenten: 
PVDronten e o ; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron-
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G. van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; LLGubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV'De Globe'; A.H.Renshof, 
De Plataani5, 6921XC Dui
ven, ©0316-264530. 

Echt: 
Phil Ver Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels(ä)ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick;Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 

KX Echt, ©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P V 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterhnghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; P. Noordanus, Wal-
stukke36, 7152 Eibergen, 
©0545-473559 
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972. 
Eist: 
FV 'De Globe'; M.B.P. Boeve, 
Ceres 90, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; LL Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
EP V;W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, © 0187-
611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; I.A. Grim-
mmck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945. 
Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©035-5262702. 
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1ft 

Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGormchEm e 0 , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46 , 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702 
PhilatehcaDenHaafl,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat 33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC 'De Krmg , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell TeWerue.ofd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredestein , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV's-Grauenha^ee 0 ,J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatehca, D Roosjen, Me 
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRJ, ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EWGronin-
gen,©050-50i8234 

H 

Haarlem: 
NVPV, vacant. 
IVPhilatelica, H J Hoonmg, 
Halbertsmastr 48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HFV Op Hoop Dan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica, mw I E van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA , J C vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PVHarderuJijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kanning, 
Gerard Doustraat7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PV Heerenucen, G de Beer, De 
Plasse I, 844g EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugoiuaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PVHeerIcnco , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 

Den Helder: 
FVDen Helder, L C h Werst, Li-
meweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hellevoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Om
streken', T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelm(ä)planet nl 
WPV Helmond,! Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s Hertogenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV BlackPenny,M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II, 3262 EK Oud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoojjeveen, H J. Ruiter, Sa-
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hootjezand-Sappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598-393225 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , O J Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-23x803 

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

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 

Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis a(g)worldonline nl 
Leiden: 
IVPhilatelica.RKJHegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV De Philatelist, W L Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CR Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
WPV De Loupe, mw I Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-WiUemsen, P C 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P 
de Melker, Sprmkstraat i03, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid Limburg, R Luster-
mans,J v Marisr ing3i , 
5988 KG Helden, 
©077-3072858, e-mail 
r lustermans@hccnet nl 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174-280134 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
Van Trichdaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V P N , B Wijlmg, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
lVPhilatelica,J M G vanMul-
lekom, Maandagsewetering 

183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, M V d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 
e-mail j a lauret(3)planet nl 
FV'Noviopost', W J M Goos-
sens, Vendeherstraat 15, 
6562NAGroesbeek, 
©024-3974654, e-maü: 
w I m goossens@chello nl 

O 

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

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

Raalte: 
PV Raalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DcGlobe,W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filvero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F BijI, 
Konmgsland 71 6991 DH 
Rheden, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV'De Globe, H Wessel, 
Paulus Potterhof 23 ,4033 AN 
Lienden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IV Philatelica, W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH 
Roderwolde, 
©050-5032608 
Roermond: 
PVRoermond,C J Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW Wes-
sem, ©0475-562702 
Roosendaal: 
PVRooscndaal, A I M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 

3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597 
ROVShcll-Filatelie,J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald(fflwxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsu;ijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AW Rijswijk, 
©070-3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171 DZ Sassenheim, ©0252 
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Julia-
nastraat3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Slied recht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adamavan Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,E v d Graaf, 
Dallelaani4 3208CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, E Sijpkes, Gro 
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R Hajer, Rosari 
umiaan 27, 3972 GE Drieber-
gen-Rijsenburg, ©0343-
517555 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuuisch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 
Tilburg: 
VPTTilburg,WFM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 KH Losser, 
©053-5382594. 



u 
uithoorn: 
Fil Ver. Uithoorn ;J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, (S0297-563646. 
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, Karohngenstraat 9, 
6369BVSimpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe';H.G.Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o ; W.]. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'DcGlobe';C.A. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV Trimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J.J.J. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Flori)n, Wil-
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P.V 'PhilaVenIo'; M.J.M. Gie-

Filantiquc 
. De schapenmarkt van 
oston (Lincolnshire) 

Ook nu is de Engelse stad 
Boston in Lincolnsliire, 
een stadje van enl<ele 
tienduizenden inwoners 
aan de Engelse oostkust, 
gelegen aan de baai The 
Wash, nog steeds het cen
trum van een agrarisch 
gebied. 
Boston stond vroeger be
kend om zijn beurzen en 
markten; er waren vaste 
dagen in het jaar waarop 
vee werd verhandeld. 
De vierde mei is per tradi
tie de dag waarop de jaar
lijkse schapenmarkt van 
Boston wordt gehouden. 
Op het schilderij hier
naast zien we zo'n markt, 
ergens in het begin van 
de negentiende eeuw. 
Voor zover het oog reikt 
staan er wollige viervoe
ters; je kunt het geblaat 
bijna horen. Tussen de 
schapen staan de met 
zorg geklede eigenaren 
met geïnteresseerde ko
pers te onderhandelen. 
Op de achtergrond ver
heft zich de Boston Stump, 
de 91 meter hoge toren 
van de Botholphskerk. 
De koets helemaal rechts 

len, Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vltssmgse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391, 4380 AJ Vhssin-
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'De Globe'; J. A. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wagenmgen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin-
ga, Spinozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070-
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu-

vooraan is een met vier 
paarden bespannen coach 
van de Royol Mail. Het 
voertuig staat voor de Red 
Cow Inn; een van de koet
siers blaast juist op zijn 
hoorn. Met die hoorn zal 
hij later, als de koets on
derweg is, de andere 

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 Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelien; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg ig, 1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsume.o ; 0 . Hof, De 
Pollen 41, 998g BZ WarfFum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermo-
le. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16,7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FVWoerdcn; W.O. Cornehs-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033-
2864251. 

weggebruikers waar
schuwen; de posterijen 
hadden op de Kina's Hi^h-
way namelijk voorrang. 
De koetsen, die meestal 
uit Londen kwamen, 
hielden bijna dagelijks 
halt in Boston. Van de 
hoofdstad reden ze ge-

Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosse-
link. Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijlc 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, 
ml. rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-&Lcl<streek; J.Al
berts, Ottergracht 17, 3064 
LN Rotterdam,© 010-
4508474. 
IJsselham: 
PV'IJsselham'; mw. D. Vrugt, 
P. Christinastr. 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

Z 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraatio, 1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GR Zeewol
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vol-

woonlijk via Hunting
don, Stilton, Peterbo
rough en Spalding naar 
Boston, een reis van z'n 
veertien uur. Per dag leg
den de postkoetsen door
gaans niet meer dan 130 
mijl (een dikke 200 kilo
meter) a f De koetsen 

lenhove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuien Dmueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout 33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhiIatelica;H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WBZuidla-
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'DeGlobe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujartsluis e.o ; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZu;olle; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

I 

werden in 1846, na meer 
dan zestig jaar trouwe 
dienst , overbodig. De 
spoorwegen namen hun 
taak vanaf dat moment 
over. De schapenmarkt 
van Boston wist wèl te 
overleven: die wordt nog 
elk jaar gehouden. 



Links: i. Containers met prioritypost zijn te herkennen aan het paarse kaartje. 
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Nog meer etiketten en zegels, nog minder overzicht 
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In dit artikel wordt een globale 
inventarisatie gemaakt van wat 
er zoal onder het onderwerp 
'priority' valt. Ook wordt ge
poogd u een indrukte geven 
van het grote aantal mogelijkhe
den (etiketten, stempels, ze
gels) om de prioriteit aan te ge
ven. 
We moeten opmerken dat nog 
steeds niet is aangetoond dat 
poststukken met de aanduiding 
'priority' sneller bij de geadres
seerde aankomen dan stukken 
waarop deze aanduiding ont
breekt. Bij het in 1998 gesloten 

DOOR F.S.J.G. HERMSE, SITTARD 

In september 1998 werd in Filatelie de zojuist ingevoerde 

priorityregeling voor buitenlandse post beschreven. Toen 

al bleek dat er internationaal weinig afstemming was en 

dat er veel verschillende etiketten en aanduidingen 

werden gebruikt. Inmiddels zijn ook priorityzegels en 

prioritypostwaardestukken uitgegeven. De situatie is er al 

met al niet overzichtelijker op geworden. 

REIMSakkoord' werd afgespro ten Europese landen binnen 
ken dat de post uit de aangeslo drie dagen en in een later sta

dium twee dagen bij de ge
adresseerde moet zijn. Uit een 
tabelletje dat werd gepubliceerd 
door PTT Post" blijkt dat dit 
streven anno 2001 in elk geval 
door Italië en Spanje niet kan 
worden gehaald. 
De voor net buitenland bestem
de post wordt in de zes 'Sor
teercentra Brieven' afgeschei
den en doorgezonden naar een 
van de drie 'Sorteercentra Inter
nationale Postverwerking'. Die 
zijn nu nog gevestigd in Am
sterdam, Rotterdam en op 
Schiphol. In 2001 komt er op 



Schiphol een nieuw 'Sorteer-
centrum Export', waarna Am
sterdam em Rotterdam zullen 
worden gesloten. Het zal duide
lijk zijn waarom deze sorteer-
centra in de nabijheid van lucht
havens zijn gevestigd. 
Het sorteren gebeurt als van
ouds met de hand in sorteer-
kasten. Op poststukken met be
stemming buitenland mogen 
geen tekens van het automa
tisch postverwerkingssysteem 
worden aangebracht. Hierdoor 
zou immers het systeem in het 
ontvangende land in de war 
kunnen worden gebracht. Vol
gens PTT Post wordt bij het sor
teren onderscheid gemaakt tus
sen 'priority' en 'non-priority'^ 
(afieelding i). 

ETIKETTEN MET DE 
AANDUIDING 'PRIORITY' 
Uit eerdere publicaties kon wor
den opgemaakt dat voor de 
aanduiding 'priority' in de ver
schillende landen een groot as
sortiment aan etiketten in ge
bruik is. 
Noorwegen gebruikte eerder 

een etiket A PR/OR/TA/RE/ PAR 
AVION BI 70.341.72 met witte 
randen, en nu is er ook een zon
der witte randen [ajbeelding 2). 
Zwitserland gebruikt etiketten 
met de tekst A Prioritaire met 
een bijna gesloten letter A [af
beelding}), maar daarnaast ko
men ook etiketten A PRIORITY/ 
PRIORITAIRE met open A voor 
[afbeelding 4). 
In Frankrijk zijn al langer etiket
ten met ronde hoeken in ge
bruik met de tekst PRIORITAI
RE/ PRIORITY (zie afbeelding 
5). Inmiddels zijn er ook etiket
ten met rechte hoeken [afbeel
ding 6), blijkbaar afkomstig van 
de rol. Ook is de blauwe kleur 
donkerder. 
In Zweden en Denemarken ge
bruikt men etiketten met de 
tekst A Prioritaire [afbeeldingen 
yaenyb). 
In Zweden zijn er ook nog de al
ternatieven PRIORITAIRE ka 
klassbrev en Prioritaire First Class 
Letter A [afbeeldingen 8a en 8b). 
Letland beschikt - voor zover 
bekend als enige land - over 
rode etiketten met de tekst A 

Prioritara/ Prioritaire [afbeelding 
9). 
Op het vliegveld van Brussel ge
bruikt men etiketten met rode 
tekst [afbeelding io). 

STEMPELS MET DE 
AANDUIDING 'PRIORITY' 
Particulieren, maar ook de 
PTT's zelf, geven door middel 
van stempels aan dat poststuk
ken met prioriteit moeten wor
den behandeld. 

Frankeerstempels 
Sommige firma's hebben de 
aanduiding 'priority' in hun 
frankeerstempels opgenomen. 
Als voorbeelden tonen we hier 
de stempels van firma's in De
nemarken, Duitsland, Frankrijk 
en Zwitserland [afbeeldingen n, 
12, 1} en 14). Een afzender in het 
laatstgenoemde land volstond 
met de letter A in het frankeer-
stempel [afbeelding 15) . Ver
moedelijk werd bij het aanteke
nen in het postkantoor te Biel 
nog een handstempel A PRIO
RITAIRE afgedrukt. 

Port betaaldstempels 
Ook in Port-betaaldstempels 
wordt de aanduiding A 
PRIOR(ITAIRE) aangetroffen. In 
België komt men een groot aan
tal verschillende uitvoeringen 
voor [afbeeldingen 16, 17, 18, ig 
en 20) . 
Opeen brief uit Denemarken 
drukte Koninklijke Viking Post 
een zwart stempel met daarin 
de tekst A PRIORITAIRE af [af 
beelding 21). 

Handstempels 
Op post uit België kan dikwijls 
een diapositief stempel A 
PRIOR met de afbeelding van 
een vliegtuig worden aangetrof
fen [afbeelding 22). 
Op brieven uit Duitsland vin
den we wel het handstempel 
LUFTPOST/PAR AVION/ 
PRIORITAIRE [afieelding 23) . 
Als toevoeging aan een fran
keermachinestempel werd een 
blauw handstempel met de 
tekst Brief zum Kilotarif/ PRIO
RITAIRE afgedrukt [afbeelding 
24)-
In Denemarken voegde men 
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een bescheiden stempeltje A 
Prioritaire toe [afbeelding 2^). 
Op Zwitserse brieven ziet men 
wel blauwe handstempels met 
de tekst A Prioritaire en A PRIO
RITY/ PRIORITAIRE [afbeeldin
gen 26a en 26b) en A Prioritaire 
in rood, mogelijk als onderdeel 
van een machinestempel [af

beelding 26c). 
In Wiener Neustadt (Oosten
rijk) werd een brief (door de 
post?) voorzien van een hand
stempel PRIORITY/PRIORI

TAIRE met omlijsting [afbeel
ding2f). in Riezlern, respectie
velijk Fiss werden ansichtkaar
ten naar het buitenland op het 
postkantoor voorzien van stem
pels PRIORITY en PRIORITY/ 
PRIORITAIRE zonder omlijsting 
[afbeeldingen 28a en 28b). In 
het eerste geval was de kaart 
met 7 schilling inderdaad voor 
priority gefrankeerd, maar de 
kaart met 6.50 schilling (non
priority tarief) kreeg toch dezelf
de prioriteit! 



GEDRUKTE AANDUIDINGEN 
Bepaalde bedrijven en ook fila

telistische diensten zijn er toe 
overgegaan de aanduiding 'Pri

ority' al tijdens het drukken van 
hun enveloppen te laten aan

brengen. 
Op brieven uit Denemarken 
werd de gedrukte aanduiding A 
Prioritaire met en zonder omlijs

ting aangetroffen [afbeeldingen 
29 en ^o). 
De Finse PTT gebruikt verschil

lende gedrukte enveloppen met 
PRIORITAIRE/PAR AVION (af

beelding ̂ i) en met de toevoe

ging 7 KLASS [afbeelding ^2). 
De Noorse filatelistische dienst 
drukt een op een etiket lijkende 
aanduiding mee: A PRIORITAI

RE/PAR AVION [afbeelding 33) 
en de Zweedse post drukt nep

etiketten af met de tekst PRIO

RITAIRE l:aklassbrev en A Priori

taire [afbeelding 34 en 3s). 
In Zwitserland werd op de ant

woordenvelop van een veiling 
de afbeelding van het etiket A 
PRIORITY/ PRIORITAIRE uit af

beelding 4 meegedrukt [afbeel

ding 36). 
Onze eigen Postbank stuurt 
aan buitenlandse rekeninghou

ders enveloppen waarop een 
priorityaanduiding is gedrukt 
die veel lijkt op de bekende eti

ketten [afbeelding3/). In Samoa 
tenslotte (niet aangesloten bij 
REIMS) heet priority FAST 
POST/PAR AVION [afbeelding 
38) 

PRIORITYZEGELS EN 
■POSTWAARDESTUKKEN 
Al op 2 januari 1998 gaf PTT 
Postzegels van 100 en T60cent 
uit, bedoeld voor het priorityta

rief. Deze zelfklevende zegels 
werden uitgegeven als rolzegels 
en in velletjes van vijf, waarop 
ook de prioritystickers (los) wa

ren aangebracht [afbeelding3Qa 
en 3C)b). Op 8 juni 1999 kwam 
het velletje 'Vijf van Rembrandt' 
uit, ook met losse prioritysti

ckers, gevolgd op 14 april 2000 
door de Nachtwachtzegel van 
l oo cent [afbeeldingen 40a en 

40b). Op ^ augustus 2000 volg

den de eerste echte priorityze

gels met het nieuwe tarief van 
n o cent (afbeelding41a en 41b). 
De zegels zijn voorzien van 
'equidistante' bolletjes, die in 
de toekomst een rol gaan spe

len bij de sortering van de Prio

ritybrieven. 
In Italië werden op i4Juni 1999 
zelfklevende zegels uitgegeven 
van 1.200 L. (€ 0.62) met in het 
zegelbeeld de letter P van Priori

ty en een aanhangend strookje 
met de tekst POSTA PRIORITA

RIA/ Priority Mail [afbeelding 42) 
. Op een met acht zegels 
(9.600 L) gefrankeerd poststuk 
kon worden volstaan met een 
prioritystrookje [afbeelding 43). 
Op TO januari 2000 kwamen er 
nieuwe priorityzegels van 1.200 
L., die slechts weinig verschillen 
met de eerste uitgave [afbeel

ding 44). 
Het aantal postwaardestukken 
met de aanduiding 'Priority' lijkt 
het aantal zegels met deze aan

duiding te overtreffen. Helaas is 

niet altijd vast te stellen wan

neer ze aan de loketten verkrijg

baar werden. Frankrijk kwam in 
'i999(?) met een fraaie envelop 
voor de landen van de Europese 
Unie en Zwitserland [afbeelding 
4S). De Verenigde Naties We

nen produceerden in hetzelfde 
jaar een prioritybriefkaart van 7 
schilling [afbeelding46). In Ier

land waren in ieder geval in 
1998 al voorgefrankeerde enve

loppen te koop met de aandui

ding PRIORITY/AERPHOST 
[afbeelding4j). Finland gafter 
gelegenheid van Kerstmis 1999 
een kleurrijke RodeKruisenve

lop uit met de aanduiding PRI

ORITY/1. Luckha i. Klass [af 
beelding48). Luxemburg pre

senteerde niet minder dan vier 
gefrankeerde enveloppen met 
de ingedrukte tekst PRIORITAI

RE en de letter A [afbeelding 4g 
toont er twee). In Nederland 
tenslotte kwamen op dezelfde 
dag waarop de eerste priority

zegels aan de loketten kwamen 
vieraerogrammen/ prioritybla
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den Uit Afgebeeld waren de 
Zaanse Schans {afbeelding50), 
een Boeing met op de achter
grond een oude landkaart, de 
Oosterscheldedam en Rem
brandt/Van Gogh Er zullen in
middels in diverse landen wel 
meer postwaardestukken met 
Priority zijn uitgegeven Voorde 
liefhebbers is dit een aardige 
zoekopdracht 

GiEN PRIORITEIT 
De meest gebezigde term voor 
met priority is 'economy' De 
Nederlandse PTT geeft hiervoor 
etiketten uit (apeelding^i), 
maar schrijver dezes heeft ze 
nog met op poststukken aange
troffen In hettarievenoverzicht 
van PTT Post wordt met priority 
overigens als 'standaard' aan
geduid 
Frankrijk heeft verschillende uit
voeringen van etiketten voor 
Economy/ Economique (q/bee/
dingen ^la, ^ih en 52c) Daar 
naast komen ook frankeerstem
pels voor met dezelfde aandui 
ding [afbeelding^fj en Portbe
taaldstempels met de tekst 
ECONOMIQUE/ ECONOMY 
(afbeelding 54) 
In Noorwegen gebruikt men eti
ketten met de tekst B ECONO
MIQUE {afbeelding 5^) of men 
volstaat met een simpele 'B' 
{afbeelding 56) 
Duitsland gebruikt voor econo 
my de aanduiding Land {afbeel
dingSj) Misschien worden 
deze brieven met als luchtpost 
maar over de weg vervoerd, met 
de aloude postkoets 
En dan nog twee etiketten uit 
Australië en NieuwZeeland 
ECONOMY AIR en economy 
POST INTERNATIONAL {af
beeldingen 5S en sg) 

TOT SLOT 
In de afgelopen jaren is het aan
tal aanduidingen en uitvoe
ringsvormen met betrekking tot 
Priority enorm toegenomen 
Omdat de postadmimstraties 
m de diverse landen geen enke
le poging ondernemen om tot 
normalisatie te komen, zal deze 
veelvormigheid alleen nog 
maar toenemen Het navrante 
IS dat nog steeds met is aange
toond dat het pnoritysysteem 
m de praktijk werkelijk functio
neert Wellicht IS er echter door 
dit hele gedoe wel een nieuw en 
interessant verzamelgebied 
ontstaan 

Noten 
REIMS = Remuneration of Exchanges of In 

ternational Mails een overeenkomst die 
werd gesloten tussen achttien landen 
België Denemarken Duitsland Finland 
Frankrijk Griekenland Groot Bnttannie 
Ierland Italië Ilsland Luxemburg Ne 
derland Noorwegen Oostenrijk Portu 
gal, Spanje Zweden en Zwitserland 
^ PTT Post bv Den Haag Tarieuen perija 
nuori 2001 uitgave oktober 2000 pagina 
48 
' Brief d d 12 mei 2000 van de redactie 
van Post Magozine aan auteur 
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BIJDRAGE: REBECCA KEIMAN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

Tu;ee waarden uit een onder jilatclisten geliefdste Nederlondse postzegel
serie: dejubileumemissie uan 1925 

[3] JUBILEUMZEGELS 
1923 IN ROTTERDAM 

Het Museum voor Com
municatie wordt geregeld 
gevraagd een inzending 
op een postzegeltentoon
stelling te verzorgen. 
Slechts in een beperkt 
aantal gevallen wordt 
hier op ingegaan. De be
langrijkste reden hier
voor is dat het maken van 
een inzending iedere 
keer weer een behoorlijk 
beslag op de arbeidstijd 
legt, zowel wat het sa
menstellen als wat de 
vormgeving betreft. Het 
museum wil steeds met 
iets origineels komen, 
iets wat nog niet vaak ge
toond is of waarover 
nieuwe feiten zijn opge
doken. Bij inzendingen 
over postwaarden wordt 
geprobeerd het accent 
zoveel mogelijk op de 
ontwerpen en proeven te 
leggen, omdat dit nu juist 

is wat het museum zo 
uniek maakt. 

Rotterdam 
Op de nationale tentoon
stelling Rotterdam 2001, 
die van 20 tot en met 22 
april 2001 in Ahoy' Rot
terdam gehouden wordt, 
zijn bij hoge uitzonde
ring twee inzendingen 
van het Museum voor 
Communicatie te zien. 
Eén inzending heeft, op 
speciaal verzoek van de 
organisatie, postzegels 
met gebouwen uit Rotter
dam als onderwerp. Deze 
is samengesteld door 
mijn collega Rjnske Jür
gens, die in een volgend 
nummer van 'Filatelie' 
hierover meer zal vertel
len. 

Klassieke emissie 
Voor een nationale ten
toonstelling vind ik ech
ter dat er ook een klassie
ke emissie getoond moet 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Zoals u misschien weet 
krijgt het Museum voor 
Communicatie sinds me
dio 1998 geen financiële 
ondersteuning meer van 

— de PTT-ICPN organisatie. 
<= Door het ontbreken van 
^ deze steun is het muse-
^ urn genoodzaakt tot het 
«t treffen van bezuinigings-
^ maatregelen. Structurele 
3 bezuinigingen in een 
^ museum betreffen helaas 
:; altijd personeel, in dit ge-
"" val bij Postwaarden en 

AAi Telecom, reden waarom 
* ¥ ¥ de dienstverlening aan fi

latelisten verminderd zal 
worden. 
Het gebruik van de stu

diezaal voor filateüsten is 
voortaan nog op één don
derdag in de maand mo
gelijk. Bij het beantwoor
den van vragen en bij ver
zoeken om informatie en 
ondersteuning moet u re
kening houden met een 
langere responstijd. 
De gevolgen voor andere 
collectiebeherende ta
ken, zoals het verzame
len van bepaalde deelcol-
lecties, kunnen op dit 
moment nog niet worden 
overzien. Hierover be
richten wij u zodra daar 
zicht op is. 

Bas Kreuger 
Hoofd collecties 

worden. De keuze is ge
vallen op de Jubileumse
rie van 1923, een emissie 
waar heel veel aan te be
leven valt. Deze emissie 
was al te zien in de stand 
van de firma Joh. En
schedé Security Stamps 
Printing (JESSP) op The 
Stamp Shoiv 2000 in Lon
den en zal nu, in enigs
zins gewijzigde vorm, 
ook in Rotterdam te zien 
zijn. Voor mensen die 
niet in Londen zijn ge
weest, is Rotterdam een 
goede gelegenheid deze 
expositie alsnog te be
wonderen. 

Inmiddels hebben de au
teurs van het Handboek 
Postwaarden Nederland 
deze emissie ook bestu
deerd en beschreven, en 
binnenkort kunt u alles 
over de achtergrond van 
deze mooie emissie le
zen. In dit artikel kan ik 
alleen de aandacht vesti
gen op enkele bijzonder
heden, zodat u - voor zo
ver u niet bekend bent 
met deze postzegelreeks 
- enigszins een idee krijgt 
wat voor verschillende 
aspecten ertoe hebben 
bijgedragen dat het fila-
telistisch zo'n interes-

Bouen- schets uan een tronendejiguur door Willem van Konijnenburg 
(foto. Handboek Postwaarden Nederland, uitg Enschede'Amsterdam) 

Onder, schets van koningin Wilhelmma door Willem van Konijnenburg 
(foto HandboekPostujoarden Nederland, uitg. Enschede'Amsterdam) 

santé emissie is gewor
den. 

Ontwerpen 
De Nederlandse Posterij
en besloten ter gelegen
heid van het feit dat ko
ningin Wilhelmina in 
1923 al 25 jaar op de 
troon zat tot de uitgifte 
van een bijzondere emis
sie. De ontstaansgeschie
denis van deze emissie 
getuigt van een grote 
voortvarendheid bij de fa
bricage. 
Op 5 april 1923 kreeg 
Willem van Konijnen
burg opdracht tot het 
maken van ontwerpen. 
Eén met de beeltenis van 
koningin Wilhelmina, 
een andere met een tro
nende figuur met scepter 
en rijksappel. Hij werkte 
snel, want al op 24 april 
kon de Minister van Wa
terstaat zijn akkoord voor 
deze ontwerpen geven. 
Voor de typografie (let
ters en cijfers) werd Jan 
van Krimpen van de fir
ma Enschedé gevraagd. 
Het was de eerste keer 
dat Van Krimpen bij het 
ontwerpen van Neder
landse postzegels betrok
ken was: hij zou daarna 
nog voor veel andere ont
werpen gevraagd wor
den. 

Gravures 
Afgesproken werd dat 
prof. J. Aarts de gravures 
zou verzorgen. Niettemin 
laat Enschedé op eigen 
initiatief ook door J.J. 
Warnaar gravures ma
ken: dit was de firma bij 
de productie van bankbil
jetten zo gewend... Uit
eindelijk beoordeelde de 
Algemeen Secretaris van 
de PTT, mr. J.F. van Roy-
en, de door Warnaar ge
maakte gravures zelfs als 
iets beter. Hoewel Aarts, 
toen hij merkte dat er 
nog andere gravures in 
de beoordeling waren be
trokken, zijn verdere me
dewerking opzei, l<wam 
men toch tot een com
promis: voor de beeltenis 
van de vorstin werd de 
door Warnaar vervaardig
de gravure gekozen, ter
wijl Aarts' gravure voor 
de tronende figuur geko
zen werd. 

Proeven 
Omdat er aan een grote 
oplage gedacht werd, 
nam de firma Enschede 
op eigein initiatiefin mei 



WELKOM IN DE STUDIEZALEN VAN HET 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Een deel Dan de inzending 'Jubileumzcgelsigij'op The Stamp Show 2000 m Londen (foto: M.C. Erkclcns). 

1923 proeven in offset. 
Deze nieuwe drulctech-
nielc was toen net inge
voerd voor het vervaardi
gen van postzegels in 
grote oplage. De Posterij
en wilden echter vanwege 
de kwaliteitseisen die aan 
deze emissie gesteld wer
den toch een postzegel in 
plaatdruk, ondanks de 
extra kosten die dit met 
zich meebracht. 

Varianten 
De uitgifte van zo'n grote 
oplage plaatdrukzegels 
in korte tijd (de eerste 
postzegels werden al op 
31 augustus uitgegeven) 
leidde ertoe dat er veel 
varianten bestaan door
dat alle mogelijke pro
ductiemiddelen worden 
ingezet. Zo werd er ge
drukt op twee verschil
lende drukpersen, de 

Weener-persen en de Co
lonne-persen. Deze 
werkten per pers met re
spectievelijk 4 en 5 druk-
platen tegelijk. Door de 
hoge oplage en de daar
door veroorzaakt plaat-
slijtage was het noodza
kelijk meer platen per 
waarde te gebruiken. Bo
vendien kwamen veel ver
schillende perforaten 
voor. Dit alles maakt de 

Het Museum voor Com
municatie in Den Haag 
beschikt over twee stu
diezalen. In de algemene 
studiezaal kunt u elke 
donderdag kosteloos do
cumentatie, afbeeldin
gen, boeken en tijd
schriften e.d. inzien, vi
deobanden bekijken en 
geluidsbanden afluiste
ren.Of u nu gewoon voor 
uw plezier komt of om 
een artikel voor te berei
den, het maakt niet uit. U 
bent van harte welkom! 
Belt u wel vooraf om uw 
komst te melden ('s och
tends, 070-3307570 of 
3307572); veelal kunnen 

de medewerkers van het 
museum dan alvast iets 
voor u klaarleggen. 
Wilt u de postzegels van 
een bepaald land bekij
ken, de postale afstempe
lingen van uw woon
plaats bestuderen of de 
ontwerpen en de geschie-
deniskaarten voor de Ne
derlandse postzegels in
zien, dan moet u contact 
opnemen voor een be
zoek aan de studiezaal 
Post (070-3307560). U 
kunt daar doorgaans één 
donderdag per maand te
recht. De komende 
maanden is dat op 22 
maarten 19 april. 

emissie tot een van de in
teressantste in de Neder
landse filatelie. 

Feest in Rotterdam 
Ik hoop dat het voor veel 
filatelisten een feest 
wordt de originele ont
werpen, afdrukken van 
de gravures, proeven en 
uitgegeven postzegels in 
Rotterdam te bekijken. 
Voor wie werkelijk zijn 

hart verpand heeft aan 
deze emissie: in Rotter
dam kunnen we slechts 
een kleine selectie van 
het materiaal van deze 
emissie tonen. U bent 
echter op de studiezaal 
van de afdeling Post in 
het Museum voor Com
municatie van harte wel
kom om al het bijzondere 
materiaal van deze emis
sie te bestuderen. 

KVnPlAKH AHMOKPATIA 
REPUBLIC OF CYPRUS 

EUROPA '77 

O F F I C I A L F I R S T D A Y C O V E R 

E U R O P A e t i l i l 

Deze Eerste Dag Enveloppe kost f11 ,-
Waar is deze te koop ? 

Zie bladzijde 209 



NIEUWE SORTEERINDEX VOOR 
DIEPER SORTEREN BIJ PTT POST 

Proef in Woerden en Harmeien begon deze maand 
DOOR F . S J . G . HERMSE 

Al eerder werden in dit blad' de 
verschillende indices verklaard 
die door de PTT op onze post
stukken worden aangebracht. 
Inmiddels heeft de ontwikkeling 
niet stilgestaan en zo treffen we 
tegenwoordig op grote post
stukken vreemde etiketten aan 
die tot verdriet van de verzame
laars wel eens op de postzegels 
worden geplakt [ajheelding i). 
Over deze bij de sorteermachi
ne 'overige' gebruikte labels zal 
binnenkort een artikel verschij
nen in het verenigingsorgaan 
van de vereniging Po & Po. 
Sinds 15 januari 2001 wordt bij 
de sorteermachine klein een 
nieuwe SIX (SorteerIndeX) toe
gepast. Zoals eerder in Philate
lie is beschreven, was de SIX 

Wie beweert dat er aan de filatelie van de eenentwintigste 

eeuw niets te beleven valt heeft niet goed opgelet. Want 

ook moderne poststukken vertellen soms een interssant 

verhaal. In de nu volgende bijdrage wordt een recente 

ontwikkeling beschreven die van belang is bij het sorteren 

van onze dagelijkse post. 

niets anders dan de vertaling 
van de postcode in een wat 
vreemd alfabet (ajbeelding 2'\. 
Met behulp van een sleutel Kon
den de streepjes weer in een 
postcode worden vertaald. Dit 
is met het geval met de nieuwe 
SIX, die sinds kort op de post

1. Eiikei op postzegels: eenfilatelistische vloek. 

ifpi^fpii^lliir^t
2. De SIX: een gewone postcode, maar dan versleuteld In een apart 'alfabet'. 

^t#|iè1ï#4?.#i#liHW!:|^Ï4 i ■ 
_ 3. Identificatieindex (IX): lange streepjes en streepjes naar boven en onderen. 

— 4. ABcode: alleen streepjes die naar boven en naar onderen uitsteken. 

Stukken van de sorteermachine 
klein prijkt. Die kan namelijk al
leen met een speciaal compu
terprogrammaatje worden ont
cijferd. Op het eerste gezicht 
lijkt de nieuwe index veel op de 
eerder beschreven IX (Identifl
catieindeX, ajbeeld'mg^), maar 
ze bevat geen streepjes die naar 
boven en naar beneden uitste
ken. Er zijn dus alleen streepjes 
die óf naar boven, óf naar bene
den uitsteken [ajbeeld'mg4). Op 
14 januari werd deze nieuwe 
SIX (in de vaktaal Alternate Bar 
Code of ABcode genoemd) 
voor het eerst ingevoerd. Dit ge
beurde waar
schijnlijk niet j 
in alle 

stel En SOrteersysteem) werd 
genoemd. Er zouden 175 sor
teermachines in evenveel be
stelkantoren worden geplaatst. 
Met deze machines zou niet al
leen op postcode maar ook op 
huisnummer of postbusnum
mer worden gesorteerd. Tegen
woordig wordt de van het sor
teercentrum m bakken aange
voerde post nog door de post
bode op straat en huisnummer 
gezet. Als m de sorteercentra 
poststukken op huis, respectie
velijk postbusnummer zouden 
worden gesorteerd, zou de taak 
van de postboden worden uit
gehold en in zekere zin worden 
verzwaard: ze zouden meer 
uren in de bestelling moeten 
maken. Vandaar het voorstel 
van de Ondernemingsraad, dat 
overigens door de directie niet 
werd overgenomen. Men over
woog zelfs een zevende sorteer
centrum te stichten. Op 1 maart 
2001 is nu in Woerden en Har
melen een proef begonnen met 
een machine waarmee de post 
kan worden gestraat en op huis
nummer kan worden gezet [af
beelding 6). Dit zijn werkzaam
heden die tot nog toe door de 
postboden worden uitgevoerd. 

Het IS met name voor 
dit soort machi

nes dat 

5. Moeilijk te zien, maar hier zijn oude en nieuwe SIX over elkaar heen geplaatst. 

zes 
sorteer
centra tegelijk 
en niet bij alle sor
teermachines klein. Zo 
heb ik van het sorteercen
trum Nieuwegein brieven met 
de nieuwe SIX aangetroffen, ge
dateerd 15 en 19 januari en een 
brief gedateerd 26 januari met 
de oude SIX. Verder trof ik een 
brief met frankeermachine
stempel 25.1.2001 aan, waarop 
in Den Bosch zowel de oude als 
de nieuwe SIX waren afgedrukt 
[afheeld'mg 5). 
Waarom werd de nieuwe sor
teerindex ingevoerd? In de afge
lopen jaren waren er in de zes 
sorteercentra voor brieven gro
te problemen om de post (op 
tijd) te verwerken. Al in 1999 be
dacht een lid van de Onderne
mingsraad Brieven een nieuw 
sorteerconcept dat'BESO' (Be

Afbeelding 6 

een nieuwe sorteerindex werd 
ingevoerd, die niet alleen de 
postcode, maar ook bijvoor

beeld de straat en het huisnum

mer bevat. 

Noot: 
': zie Philatelie van augustus/sep
tember 1999, pagina's 562 t/m 565. 

Bronnen: 
Jaarverslag OR Brieven 1999/2000. 
Postvervoerkrant van december 
2000, nummer 12 en januari 2001, 
nummer i. 



Een gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag 

Honderduizend Eerste Dag Enveloppen van 1 gulden 
staan voor u klaar bij de Postzegel Partijen Centrale I. (waarbij veel motief-enveloppen) 

Waarom zou u meer betalen ? 
Als u nog nooit bij de Postzegel Partijen Centrale op bezoek bent geweest dan raden wij u aan 

om eens een paar uur of een hele dag bij ons langs te komen. 
U kunt onder het genot van koffie of iets fris gezellig met medeverzamelaars ouderwets postzegelen 

Wij hebben 40 zitplaatsen en zijn zes dagen in de week geopend (ma t/m za). 

Wordt ook één van de enthousiaste Idanten van P.P.C.! 

U kunt bij ons uiteraard ook terecht voor verzamelingen en collecties. 
Houd u van originele partijen dan heeft u bij de Postzegel Partijen Centrale de keus uit meer dan 

2000 partijen van de wereld. 
Geprijsd van tien tot vele duizenden guldens ! 

U kunt onze gratis en geheel vrijblijvende maandelijkse partijenlijst, waarop ongeveer 600 partijen 
(vanaf fl 100,-) staan vermeld, bij ons aanvragen d.m.v. onderstaande informatiebon 

ingevuld naar ons op te sturen (een telefoontje kan ook). Om verzendkosten te besparen 
hebben wij de partijen van fHO,- tot fHOO,- niet op deze lijst vermeld. 

Ons motto is : 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn !' 

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

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingst i jden: ma /v r 09.00-17.00u, za 10.00-16.00u. Leveringen onder rembours of na voorui tbetal ing. 

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

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zi jn de verzendkosten voor PPCI 
:K««««**««««***:K«*««*:|c«*«*»4:***:t::t:**:4:,|c* IN FORM ATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 

* * « * * * * * * « « * « » « « * : t : « * 4 : } t : i | ; « * « * * « * : « : * ; t : : | c « * « * * * « * : K « « « « « * * « : | c * * * * « * « * * * * * * * * * * * * * * * * * : t : * * * * * * * * 4 : * * * * * * 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vr i jbl i jvend 
onze maandelijkse part i lenl i is t van minimaal 10 pagina's. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
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POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

\ CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
P A R K E R E N G R A T I S ! 

A R U B A 

HEEIVISTEDEt Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 
Zaterdag tot 17.00 uur. Donderdag ool< 19.00 tot 21.00 uur 

TELEFOON 023 5477444 FAX 0235291605 
http://www.postzegelhandel.com email: phil@postzegelhandel.com 

postfris 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Kompleet 

49,00 
34,00 
45,00 
44,00 
45,00 
43,00 
38,00 
36,00 
40,00 
43,00 
39,00 
56,00 
39,00 
59,00 

599,— 

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

625,— 

KINDERVELLETJES POSTZEGELBOEKJES 
jaar n u m m e r postfr is gestempeld 

965 
960 
96" 
968 
969 
90 
91 
9": 
9"! 
94 
9S 
96 
9 — 
98 
99 
980 
981 
98: 
98< 
984 
985 
986 
98" 
988 
989 
990 
991 
99: 
991 
994 
995 
996 
99

998 
999 

KOLLEKTIE 35 STUKS 
POSTFRIS 3 9 9 ,  GESTEMPELD 349,

854 
85 
899 
9 1 
9 1 
983 

1001 
io:4 
104: 
106Ï 
1081 
110
1 150 
l l  l 
1190 
i : i 4 
i : i 6 
129 
i : 9 9 
13:0 
1344 
nt>6 
1390 
1418 
1438 
14tjO 
1486 
1541 
158 
i t , : " 
1661 
101 
1Ï9 
18
18:i 

56 50 
6 00 

11 30 
18 80 
:o 80 
1 50 
:6 30 
16 90 
:4 50 
10 30 
6 80 
4 50 
5 10 
5 10 
5 10 
S 10 
5 10 
5 10 
6 80 
b 8 0 
(.80 
 5 0 
 : o 
 5 0 
 50 
8 0 

10 30 
9 40 

i : 00 
i : 00 
10 90 
10 90 
11 10 
10 50 
10 50 

4 : 0 0 
4 :o 
9 50 

r 50 
r 50 
31 50 
23 50 
14 00 
: i 00 
9 00 
6 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
1 50 
1 40 
<50 
b 3 0 
6 30 
6 to 
6 00 
6 00 
6 00 
bO 
 00 
9 00 
8 00 
9 00 
9 80 

10 00 
9 00 
9 50 
8 50 

10 50 

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar Aantal prijs 
1982 
198» 
1984 
1985 
1986 
198

1988 
1989 
1990 
1991 
199: 
1991 
1994 
1995 
1996 
199

1998 
1999 

1 * 1 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
15 
16 
19 

̂. 
* 

4: 
»6 
4 
19 
48 
58 
6: -
50 
50 
59 
86 ^ 
9: 
9 
99 
98 
114 
136 
146 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
229stuks ƒ 1325,-

ISOO 
2250 
600 
-50 
600 
500 

1100 
22500 
-500 
-500 
1500 
550 

6flT) 1250 
6(Ri "500 

50 
■b 50 

1300 
2250 

rso 
500 
2250 
350 

8cF 10500 
3000 

26250 
19000 
15000 
19000 
5650 
3" 50 
2100 

JcF 11000 
MF 13000 
W 26250 
«F 19500 

5000 
>hF 15,00 

* 
9c 
9f 

»8 
Ml 
SUF 

VA 1900 
lOiF 2450 
lObF 3600 
UaF 2900 
llbF 3500 
12a 42 00 
13a 
I4i 
1 * 
lüi 
I61 
16b 
Pa 
1b 
lai 
I8b 
1% 
1 * 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
3a 
2Jb 
24 
25a 
2611 

ra 
2b 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 
33b 

6000 
1800 
1800 
1100 
400 
450 
550 
 5 0 
400 
400 
4.50 
4.50 
450 
450 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
550 
600 
500 
940 
9 « 

1330 
1280 
550 
500 

3 * 
35 
36 
3

38 
39 
40 
41 
42a 
■Ca 
■Ob 

8c 
Bd 
4*1 
4 * 
45 
46 
ra 
4T) 
48 
49 
50 
51 
52 
SSa 
SJb 
53c 
S3d 
54 
55 
56 
r 
58 
59 
60 
61 

50C 
145C 
113C 
25 OC 
13 3C 
Il 30 
1140 
1130 
1250 
550 
600 
600 
600 
650 
650 

1330 
1330 
650 
650 

1330 
1500 
600 

1150 
450 
500 
500 
500 
5(» 
00 
600 
00 
600 
600 
600 
600 
600 

T E L B L O K J E S P R I J S O P A A N V R A A G 

KOLLEKTIE BOEKJES 
110 ST. 3250,

KERSTBOEKJE en 
K E R S T V E L L E T J E S 
198" 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
199
1998 
1999 

PB3
1419 
1439 
1461 
148
1542 43 
159 80 
1628 29 
1662 63 
102 05 
140 45 
188 0
18565 

2 5  
20 00 
20 00 
18 00 
18 00 
18 00 
18 00 
18 00 
20 00 
18 00 
20 00 
r 50 
15 50 

KOLLEKTIE 
13 stuks 239, 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

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

ENGELAND /1,85p£ 
VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 
TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen. 

INKOOP- VERKOOP-TAXA TIE 

GRATIS 
Nieuwe uitgebreide prijslijst 

NEDERLAND 
NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA 

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

vraag nu om GRATIS toezending 

WERELDNIEUWTJES-DIENST 
NEEM NU EEN ABONNEMENT 
Vraag vrijblijvend inliclitingen! 

AUTOMAATSTROKEN 

WIJ KUNNEN NU REEDS LEVEREN 

Komplete JAARGANGEN 2000 

NEDERLANDSE ANTILLEN fl. 159,= 

ARUBA fl. 56,= 

ARUBA F.D.C fl. 68,= 

REPUBLIEK SURINAME fl. 196,-

KOMPLEXE JAARGANGEN OOST EUROPA 
volgens Michel Oost-Europa 

JAARGANGEN 1999 

Jaar 
1970 
197t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Tm 
1991 
1992 
1993 
1994 1995 
1996 
1997 
1998 

90/99 

MONüAHIJt 
e 

11700 
130 00 
156 00 
156 00 
169 00 

91 00 
111 00 
111 00 
11700 
130 00 

143 00 
124 OO 
156 00 
130 00 
143.00 

111 00 
85 00 
111 00 
104 00 
111.00 

1395.00 1060.00 
11200 
129 00 
129 00 
129 00 
98,00 

84 OO 
98 OO 
77 00 
84 00 
53 00 

126 00 
129 00 
175 00 
112 00 
126.00 

77 00 
70 00 
98 00 
70 00 
77.00 

1240,00 

TTffir 
294 00 

9100 
70 00 
68 00 

770,00 

294 00 
91 00 
70 00 
68,00 

56 00 
77 00 
68 00 
72 00 

_94.00 

56 00 
77 00 
68 00 
72 00 
94.00 

1000.00 955.00 
3560.00 2725.00 

TJEünU ÏM.UW 

78 00 
91 00 

130 00 
117 00 
78 00 

43 00 
36 00 
78 00 
72 00 
59 00 

208 00 
85 00 

143 00 
423 00 
423.00 

182 00 
49 00 

111 00 
293 00 
356.00 

1740.00 1255.00 
224 00 
140 00 
224 00 
154 00 
21000 

196 00 
11200 
182 00 
129 00 
182,00 

154 00 
196 00 
126 00 
266 00 

39.00 
1700,00 

126 00 
175 00 
105 00 
252 00 

32.00 

32 00 
32 00 
32 00 

1480,00 

21 00 
26 00 

3465.00 2725.00 

55 00 
85 00 
98 00 
78 00 
72 00 

25 00 
39 00 
46 00 
39 00 
39 00 

65 00 
43 00 
36 00 
62 00 

117.00 

26 00 
1900 
1700 
26 00 
72,00 

6 M J 0 340.00 
56 00 
77 00 
98 00 
67 00 
77,00 

24 00 
28 00 
53 00 
35 00 
32 00 

70 00 
105 00 
84 00 
67 00 
98.00 

49 00 
53 00 
60 00 
46 OO 
77.00 

785.00 

63 00 
98 00 

11200 
68,00 

445,00 
-JOT 

39 00 
70 00 
91 00 
47 00 

60 00 
94 00 

11900 
94 00 

43 00 
64 00 
94 00 
65 00 

845.00 645.00 
2275.00 1400.00 

e 
247 00 
169 00 
156 00 
130 00 
11700 

169 00 
111 00 
78 00 
72 00 
72 00 

98 00 
182 00 
195 00 
169 00 
117.00 

55 00 
124 00 
130 00 
124 00 
_ 7 8 ^ 

1550.00 995.00 
154 00 
91 00 
105 00 
98 00 
154 00 

140 00 
77 00 
77 00 
70 00 
105 00 

84 00 
77 00 
84 00 

140 00 
112.00 

60 00 
56 00 
63 OO 
98 00 
84.00 

1075,00 

Trisr 
39 00 
84 00 
77 00 
27 00 

815,00 

28 00 
67 00 
49 00 
1900 

72 00 
85 00 

102 00 
94 00 

43 00 
43 00 
51 00 
47 00 

700,00 430.00 
3250.00 2195.00 

Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië (Dave) 
Canada (Davo) 
Cyprus Grieks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Engeland 
Estland 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
IJsland 
Italië 
Letland 
Litouwen 
Malta 

47,00 
39,00 
10,00 

124,00 
99,00 
38,00 
44,00 
99,00 

298,00 
61,00 
99,00 

159,00 
90,00 

142,00 
132,00 
54,00 
50,00 
79,00 

Nederland (Davo) 109,00 
Nederland FDC 109,00 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
USA (Davo) 

209,00 
129,00 
48,00 

169,00 
41,00 

244,00 
USA (Davo-extra) 79,00 

Zweden 198,00 
Zweden-boekjes 145,00 

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


K f l M D I F T P . I A A titi A N f t F M v a n a f fiiïO/n Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken welke 
i ^ v i v i r k E 1 E U M M n \ X M i ^ \ x c r i vana i ^ u /O ^̂  het betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventuele luchtpost

zegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels. Deze kunt U extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook losse waarden en series te

gen gunstige prijzen. Wiit u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgeven? Van de jaren vóór 1970 hebben wij van de meeste landen veel in 
voorraad. U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

1 a 
1 "> üi 

Ei 
\n 

I I I I 
: ® Cat. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1 1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
90/99 
totaal 

OVERZEE 
U J 

co z 
■ «  ' 

LXJ ^ 

NVPH 
• • 

9,
11,
11,
57,
16,
18,
15,
54,
24,
49,

259.
51,
55,
98,
88,

105.
77,
63,
78,
67,
92,

76a,
87,

112,
105,

84,
120,

86, 
124,
165,
189,
182.

1235,

2239,

LLJ 

« t 

CO 
=3 

r l l J 

Vi 
U J 

0 

Zonnebloem 
• • 
14,
17,
13,
16,
15,

135,
79,
49,
39,
37,

420,
69,
92,
97,
97,
99.

157,
127,
111,
136,
127,

1Ö99,
122,
132,
139,
199,
205.
209,
219,
199,
209,
159.

1769,

3225,

• • 
209,
299,
164,
154,
279,
127,
225,
309,
119,
109,

1969,
339,
309,

1095,
349,
334,
62,
50,
86,

629,
509,

3725,
164,
109,
131,
132,
115,
129,
269,
144,
179,
119,

1459,

7000,

EUROPA 

af: 

cc 
U 

Yvert 
• • 
59,
50,
55,
64,
53,
58,
56,
71,
85,
67,

615,
72,

112,
181,
99,

115,
197,
192,
146,
154,
187,

1450,
147,
150,
162,
249,
273,

230,
200, 
255,
273,
239,

2150,

4175,

U J 

CO 

Michel 
• • 
62
43,
46,
39,
39,

61,
58,
44,
40,
52,

479,
66,
86,
82,
57,
99,
87,

115,
67,

101,
87,

645.
231,

96,
112,
92,

136,
109,
110,
119,
123,
277,

1390,

2685,

C 3 
GC 
= > 
QQ 
s 
U J 
X 

1 

Michel 
• • 
1 1 , 
6 1 , 
22 , 
24 , 
46 , 

95, 
33 , 
43 , 
32 , 
38 , 

395.

30 , 
33 , 
32 , 
46 , 
72 , 

80 , 
79 , 
63 , 
73 , 
45, 

54Ö,
67 , 
64, 
58 , 
53 , 
58 , 

66 , 
60 , 
74, 
84, 
78 , 

655,

1580,

U J 

U I 

Yvert 
• • 
48 , 

73 , 

40 , 
4 7 , 
32 , 

46 , 
24 , 
93 , 
39 , 
57 , 

495. 
74 , 

86 , 

130,
167,
164,

136,
128,
124,
299, 
2 5 1 , 

1545,

260,
207,
186,
199,
163,

136!
169,
2 1 1 , 
105,
298.

1910,

3910,

z 
U J 
1 — 
co 
0 

Michel 
1 • • 

2 1 , 
19,
20 , 
23 , 
26 , 

34, 
3 1 , 
35,
33, 
34,

270, 
36,
37, 
38 , 
39 , 
4 1 , 

42, 
45, 
45 , 
48 , 

47 , 

415, 
49 , 
5 1 , 
53 , 
55, 
59 , 

6 1 , 
63 , 
70, 
77, 
82 , 

610, 

1280,

L U 

c_> 
U J 

Michel 
• • 
21,
25,
28,
32,
37,
34,
39,
33,
43,
52,

335,
30,
34,
33,
37,
41,
42,
38,
39,
47,
41,

375,
57,
52,
55,
69,
63,
65,
71,

104,
98,

102,

725,

1420,

Cl 
«ï 
cc 
U J 
co 
1 — 

Michel 
• • 
21,
24,
25,
34,
49,

123,
23,
53,
39,
34,

419,
34,
36,
42,
42,
50,
40,
53,
58,
44,
53,

445,
59, 
48 , 
62, 
69, 
63, 

72, 
69 , 
74, 
79 , 

103,

690, 

1540,

U J 
co 

cc 
U J 

o 
Yvert 

• • 
135,
87,
31, 
18,
16,
24,
19,
12,
15,
18,

370,
49,
79,
33,
36,
54,
76,
75,
80,
83,
82,

640,
67,
87,

158,
90,

102,
110,
96,
95,

122,
103,

1015,

2000,

>
U J 

cc 
U J 
C 3 
— 1 

Yvert 
1 • • 

14,

75, 
108,
38 , 
63 , 

19,
3iÖ,

13,
28 , 
14,
13,
23 , 

36 , 
27 , 
43 , 
40 , 
56 . 

1 290,

595,

>
U J 

co 
cc 
U J 

—3 

Yvert 
• • 
82,

130,
59,
18,
16,
18,
33,
28,
17,
20,

415,
24,
54,
53,
69,
64,
66,
71,
76,
80,
90,

640,
8 1 , 
85, 
79 , 
90 , 

118,

139,
125,
170,
172,
149.

1195,

2225,

n i l l T Q I A M R VERENIGD EUROPA 
L I L I I I d L M I M L I Alles leverbaar volgens 
h ^ « # l i ^ ^ t a «  | i v h ^ ZonnebloemMichelEurocat 

|CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

11965 
1966 
1967 
1968 

|1969 
60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

|1979 
[70779" 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

|1989 
80/69 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

90/99 
[totaal 

BUNDESPOST 
MICHEL 

• • ® 
29, 30, 
22, 19,
10, 15,
13, 18,
33, 4 5 

9, 12,

54, 25,

9, 12,

19, 25,

28, 20, 

220, 215,
44, 27,

79, 49, 

65, 43, 

59, 40, 

5 1 ,  33.

70, 36,
50, 31 , 
70, 40, 
79, 47,
64, 42, 

620, 360,
60, 35,

58, 3 1 , 

123, 57,

80, 40, 

80, 51 . 
88, 52,
9 1 ,  49, 
9 1 ,  54,

115, 66,
137, 8 1 , 

Ä15, 505.
133, 98,
221 ,  149,
210, 149,
178, 105,
167, 111, 

146, 106,

159, 112,

193, 147,

163, 125,

164, 149,

1715, 1235.

3435, 2310,

BERLIJN 
MICHEL 

• • ® 
6, 12,

22,  44,

9 ,  1 1 , 

1 ,  1 , 
20 .  22.

1 1 ,  13,
42 ,  42,
1 1 ,  14,
8,  11 , 

25, 26,

150, 190,
30,  26,
97,  101,
4 1 ,  36,
36, 3 1 , 
24. 22.

68,  50,
22,  20,
64, 58,
63,  48,
59,  64,

495, 445,
44! 37!

39,  33,

103, 83,

56, 46,

68,  58,

57,  56,

63,  64,

137, 208,

111 ,  169,

177, 300,

650, 1050,

90, 88,

DDR 
MICHEL 

• • ® 
105, 87,
123, 124,
147, 289,
104, 140,
332, 238,

93, 64,
94, 76,
96, 89,
9 1 ,  89,
88, 69,

1250, 1250,
120, 112,

7 1 ,  70,

69, 8 1 , 

73, 57,

80. 7 1 . 

73, 6 1 , 

78, 67,

82  69,

100, 97,

90, 77,

825, 750,
103! 84,

98, 74,

95, 75,

99, 78,

85, 60,

73, 78,

8 1 ,  73,

60, 55,

69, 59,

7 1 ,  74,

629, 710,

90, 82,

INTERNET 
ht lD: / /www. 

1 

F 
Hollar 

'ostzeg 

,. . , 
ï mai l 
i d s G l o r i e ® 
e lhande l . com 

90,  68,

1575, 1750,

90, 62,

2975, 2775,

CEPT/EUROPA 1 MEELOPERS 
ZONNEBLOEM 

* * ® 
358, 248,

70, 68,

125, 86,

142, 9 1 , 

136. 9 1 . 

137, 88,

93, 57,

113, 78,

118, 79,

179, 128,

1440, 990,
143, 93,

148, 93,

442, 316,

189, 114,

270, 165,

243, 149,

212, 129,

212, 192,

204, 177,

146, 120,

2165, 1515,
112, 94,

139, 116,

206, 172,

315, 244,

251,  194,

293, 217

314, 246,

287, 238,

301 ,  245,

318, 271 , 

2465, 1995,

255, 219,

281,  242,

528, 502,

340, 313,

314, 289,

232, 199,

249, 223,

247, 219,

257, 228,

281, 252,

2925, 2625,

8850, 6975,

• • ® 
19, 14,
7, 5,

11 ,  6,
17, 15,
22, 18,

8, 8,
20, 9,
54, 42,
20, 17,
68, 52,

240, 160,
108, 86,

16, 10,
27, 18,
39, 27,
17. 9.

120, 96,

4 1 ,  25,

59, 44,

44, 38,

63, 58,

525, 400,
58, 47,

39, 30,

44, 39,

126, 95,

43, 34,

85, 68,

111, 79,

98, 63,

153, 118,

106, 7 1 , 

645, 630,
97, 83,

312, 255,

208, 169,

42, 28,

5 1 ,  43,

188, 175,

30, 25,

22, 15,

45, 40,

108, 86,

1080, 900,

2625,2050,

VOORLOPERS 1 
ZONNEBLOEM | 

1/3 ITALIË 
4/6 TRIESTA 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 1 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIESTA 
46/51 GRIEKENUND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIESTA 
69/70 UNONY 
71/73 GRIEKENLAND 
7476 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATIGAAN 

** 
300,

45,

28,

560,

69,

120,

225,

325,

160,

49,

580,

395,

375,

17,

160,

55,

7,

12,

280,

50,

75,

24,

120,

7,

0 
79,

47,

2 1 , 

555,

94,

86,

83,

1325,

47,

45,

11 , 

235,

4 1 , 

13,

105,

7,

7,

7,

18,

4 1 , 

64,

5,

53,

7,

AANBIEDING VOORLOPERS 

Nr. 1/86 kompleet 4995, 2925,

Yvert 

3 9 , 

30 , 

17,
45 , 

8 , 
39 , 
16,

190,
35 , 
46 , 
34 , 
58 , 
59 , 

93 , 
77 , 
83 , 
83 , 
9 1 , 

650 , 

113,
116,
114,

85 , 
149,

1 2 1 , 
148,
118,

99 , 
125,

1175,

1995,

cc 
, U J 

o 
cc 
<c 
u

Mlchel 
• • 

30 , 

7 , 

2 4 , 

15,

2 1 , 
97 , 

14, 
16,
15,
52 , 
93 , 

73 , 
79 , 
76 , 
79 , 
69 , 

5 6 5 

73, 
70 , 
66 , 
76 , 
70 , 

7 1 , 
77 , 
79 , 
82 , 
75, 

730,

1375,

o 
1 — 
<»: 

Michel 
• • 

6,
11,
13,
7,

15,
9,

19,
14,
14,
16,

122.
32,
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1 REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden. 

Prijs per stuk p.st. 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 2 8  2 7 
Zwartebladz. 39,50 38,  37, 
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WEL ZEGELBEELD, 
GEEN BRIEFKAART? 

Abonnees van de Franse 
Filatelistische Dienst 
ontvingen begin februari 
als attentie een onge
bruikte prentbriefkaart. 
De beeldzijde van de 
kaart toont de zegel Cha
teau Haut-Koeni^sbour ,̂ 
die verkozen is tot mooi
ste Franse postzegel van 
iggg. Op de adreszijde 
van de kaart staat diezelf
de zegel in de rechterbo
venhoek in grijstonen af
gedrukt, inclusief waar
deaanduiding. 
Hoewel deze briefkaart 
niet aangekondigd is als 
postwaardestuk - hij 
wordt ook niet verkocht -
lijkt hij mij wel degelijk 
bruikbaar om zonder 
aanvullend porto ver
stuurd te worden. De ze-
gelafdruk is tenslotte 
door de posterijen aange
bracht. 

Een andere kwestie vormt 
een reeks briefkaarten 
die in december in Duits
land verscheen. Het ver
haal is ontleend aan het 
Duitse Bondsblad phüate-
iie van februari. Een lief
dadigheidsinstelling ver
spreidde prentbriefkaar-
ten om het gebruik van 
Wohlfahrtsmarken te sti
muleren. Als voorbeeld 
was in de rechterboven
hoek van elke kaart een 
afbeelding van zo'n toe
slagzegel gedrukt. Hoe
wel er in een bijgevoegde 
folder op gewezen werd 
dat men de kaarten pas 
kon verzenden nadat er 
echte postzegels op ge
plakt waren, zijn de nodi
ge kaarten ongefran
keerd verstuurd. Niet 
door de posterijen uitge
geven, dus geen post-

waardestukken, maar wel 
leuk voor verzamelaars! 

NEDERLAND 

Nieuwe variant briefkaart 
80 cent 
Van de standaardbrief
kaart met zegelbeeld 
'Tien voor uw brieven' is 
onlangs een nieuwe va
riant ontdekt. 

Verpakkingen 
Briefkaarten en verhuis-
kaarten worden sinds 
enige tijd verkocht in 
nieuwe verpakkingen: 
Bnejl<aart: hangzakje met 
vijf stuks. Voor de gehar
de liefhebbers: artikel
nummer 205418, barcode 
8 714 341 004734. De 
kaarten in deze verpak
king hebben een normale 

fosforbalk van 4 millime
ter. 
Bri£fl<aart: cellofaanver-
pakking met vijf stuks. 
Op de verpakking is een 
sticker geplakt met arti
kelnummer 205101, bar
code 8 714341005205. 
De kaarten in deze ver
pakking zijn van de bo
vengenoemde nieuwe va
riant. 
Vsrliuiskaart: hangmapje 
van 5 stuks. Nog geen na
dere gegevens. 

BrMkaart, Carte postale 
Afzend«. Expediteur 

Nieuwe antwoord
coupon 
In juni 2000 kondigden 
we hem al aan, maar nu 
kunnen we hem eindelijk 
laten zien: de internatio
nale antwoordcoupon 
zonder waardeaandui
ding. 
Met dank aan de heer J. 
Peters, die dit exemplaar 
op 22 januari 2001 aan
schafte op het postkan
toor te Weert. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
In 1951 werd het Women's 
Royal Australian Army 
Corps opgericht, een le
geronderdeel dat uitslui
tend bestond uit vrou
wen. Tot de opheffing in 
1984 hebben meer dan 
tienduizend vrouwen 
deel uitgemaakt van het 
WRAAC. Zij werden op 
15 februari 2001 geëerd 
door de uitgifte van een 
envelop met in het zegel
beeld (45 c.) het em
bleem van het legercorps 
en op de linkervoorzijde 
enkele foto's, onder an
dere een portret van de 
eerste commandant, ko-

Het gaat om een kaart 
waarvan de fosforbalk on
der ultraviolet licht geel 
oplicht in plaats van wit. 
In het papier van de brief
kaart zijn bij deze belich
ting duidelijk oplichtende 
vezels te onderscheiden, 
terwijl het papier van eer
dere oplagen egaal op
licht. De balk, die zoals 
gewoonlijk rechts van het 
zegelbeeld geplaatst is, is 
ook wat breder dan vroe
ger: 5 millimeter in plaats 
van 4. 
Van de heer S. Koops ver
namen we dat deze brief
kaart in december 2000 al 
aanwezig was op het 
postkantoor in Hardega-
ryp. 



lonel Kathleen Best. De 
prijs van de envelop 
(postfris of meteerste
dagstempel) bedraagt 
54 c. 

Noorwegen 
De Noorse post heeft in 
oktober 2000 een dubbe
le briefkaart uitgebracht 
met op de beeldzijde 
twee figuurtjes in een 
roeibootje en het motto 
'Van mij naar jou' in ver
schillende talen. 
De ene kaart is aan de 
adreszijde voorzien van 
een zegelindruk (het mo
tiefvan de kaart plus de 
tekst 'Wereldpostdag 9 
oktober' en het logo van 
de UPU). Onder het ze
gelbeeld staat de tekst 
'Port betaald', ernaast 
een prioritylabel. In de 
rechterbenedenhoek 
vindt men het postlogo 
en de tekst 'Van mij naar 
jou' in het Engels. De an
dere kaart, 'Van jou naar 
mij', is ongefrankeerd. 

Oostenrijk 
In Oostenrijk verschenen 
twee briefkaarten in de 
reeks 'Bescherm be
dreigde dieren en plan
ten': 
a. Vuurwerkplant, Dic
tamnus albus, 7 s.(2 fe
bruari 2001) en 
b. Vleermuis Rhmolophus 
hipposidseros. 
De kaart uit juni 2000 is 
voorzien van een bijdruk 

Rusland 
In Rusland verscheen 
weer een aantal brief
kaarten: 
a. Architect K.I. Rossi 
(17751849). Zegelbeeld 
(1.50 r.) portret naast het 
gebouw van de Generale 
Staf in Moskou; illustra
tie: Poesjkintheater in 
StPetersburg (20 decem
ber 2000); 
b. Auteur M.E. Saltykov
Tsjedrin (18261896). Ze
gelbeeld (1.50 r.) portret 
naast een afbeelding uit 

© s 
B 
e 
A. 
■9 
m 
m 

H 

t 
e 
& 

POttkWM 

Milil _   . 

WÊÊ 

i H 

i 

 . 

RQslkane _ ttnMWiWnttilcm 

van 50 g. (gebouwense
rie) om aan het nieuwe 
tarief van 7 shilling te 
komen. Het gaat om 
700.000 exemplaren van 
de oorspronkelijke opla
ge van 2 miljoen stuks. 

'Geschiedenis van een 
stad'; illustratie: afbeel
ding uit het sprookje 'De 
ijverige voorzitter' (10 ja
nuari 2001); 
c. Voorgefrankeerde 
kerstkaart, waardeaan

duiding 'B' (=1.50 r), ver
koopprijs 3.60 r. 

Ook kwamen er envelop
pen in klein formaat uit: 
a. Beeldhouwer N.W. 
Tomsky (19001984). Ze
gelbeeld (2 r.) portret 
naast een ruiterstand
beeld; illustratie: frag
ment Koetoesovmonu
ment in Moskou (13 de
cember 2000); 
b. Auteur W.W.Wisj
nevsl<y (19001951). Ze
gelbeeld (2 r.) portret, 
boeken; illustratie: scène 
uit het toneelstuk 'Opti
mistische tragedie' (13 
december 2000); 
c. Filmregisseur M.I. 
Romm (19011971). Ze
gelbeeld (2 r.) portret, 
fdmscène; illustratie: 
Romm bij de montage 
van 'Negen dagen uit een 
jaar' (10 januari 2001); 
d. 300 jaar Russische ge
nietroepen. Zegelbeeld 
(2 r.) wapenschild; illus
tratie: jubileuminsigne 
en enkele voertuigen (10 
januari 2001). 

Verder verschenen er en
veloppen in het formaat 
DL met de waardeaandui
ding 'A' (=2 r.), verkoop
prijs 2.65 r: 
a. Winterscène met kerst
wens (januari 2000); 
b. Kunstwerk 'Het Os
setië van de 21e eeuw, ge
zien door kinderogen' 
(mei 2000); 
c. Zeventigste verjaardag 
van het autonome gebied 
van de Korjaken (juli 
2000); 
d. Staatsinstituut voor 
Vliegtuigbouw, Moskou, 
opgericht in 1930 (augus
tus 2000). 

Verenigde Staten 
De Federal Ea l̂e, een gesti
leerde adelaar, vormt het 
zegelbeeld (34 c.) van een 
Amerikaanse envelop die 
uitkwam op 7 januari 
2001. Het gaat om vier ty
pen: een gewone envelop 
en een vensterenvelop in 
elk van de formaten #10 
en #63/4. 

Een envelop met een no
minale waarde van 34 
cent verscheen op 10 ja
nuari 2001. Het zegel
beeld Louebirds is een ui
terst gestileerde afbeel
ding van twee vogels die 
samen een hart vormen. 
De envelop is verkrijg
baar in de formaten #10 
en #63/4. 

Op 20 januari 2001 l<wam 
weer een nieuwe envelop 
uit, nu met het thema 
Community Colleijes. For
maten zoals bij de hier
voor genoemde envelop. 
Los en in sets van vijf is 

de verkoopprijs van alle 
genoemde enveloppen 
42 c. per stuk, maar bij 
dozen met 500 envelop
pen daalt de stuksprijs. 

Aan de jubilerende uni
versiteit van Yale werd op 
15 februari 2001 aandacht 
besteed door middel van 
een briefl<aart. In het ze
gelbeeld (20 c.) is het 
universiteitsgebouw de 
Connecticut Hall te zien. 
Prijs 21 c. 

Zwitserland 
Op 13 maart verschenen 
in Zwitserland twee geïl
lustreerde briefltaarten 
met als thema 'Geluk
wensen'. Beide kaarten 
hebben als zegelbeeld 
een afdruk van de felici
tatiepostzegel die op de
zelfde dag verscheen. De 
waardeaanduiding is uit 
het zegelbeeld weggela
ten en vervangen door de 
tekst 'Port betaald' rechts 
naast het zegelbeeld. De 
kaarten zijn ontworpen 
door zegelontwerper 
Martin Eberhard, die de 
ene kaart de titel 'Rozen
groet' meegaf en de an
dere 'Geven'. Ze kosten 
samen 3 f en worden 
desgewenst voorzien van 
een eerstedagstempel. 



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

In het midden uan de negentiende eeuw deed een brief uan Amsterdam o/Rotterdam naar steden m Frankrijk er 
maareen dâ  o/drie, merouer Dat cjaat inde 21ste eeuu; met sneller... 
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Amsterdam-Parijs 
Het is altijci verheugend 
om te zien ciat ook buiten 
onze landsgrenzen de fi
latelie van Nederland be
langstelling heeft en vaak 
op een hoog niveau 
wordt beoefend. De Ame
rican Society for Nether
lands Philately en met 
name het drie keer per 
jaar verschijnende tijd
schrift van die vereniging 
is daar een treffend voor
beeld van. Het januari
nummer bevat onder an
dere een mooi geïllus
treerd artikel van J.W. 
van Rysdam over de post
verbinding per trein van 
Amsterdam via België 
naar Parijs tot de Eerste 
Wereldoorlog. Van 1847 
tot 1877 was de Bies-
bosch de grote hinder
paal, tot in dat laatste jaar 
de eerste Moerdijkbrug 
een doorgaande spoor
verbinding mogelijk 
maakte. Sindsdien kon 
de post van Noord-Ne
derland naar Antwerpen, 
Brussel en Parijs en ver
der relatief snel bezorgd 
worden. Vermeldens
waard is ook het uitvoe
rig gedocumenteerde, 
tweedelige artikel over de 
Texelse Post van de hand 
van F.B. Leijnse. 

Buizenpost 
Een blad dat mij niet eer
der bereikte - ook al is 
het inmiddels in zijn 

74ste jaargang - is Die 
Ganzsache, een geza
menlijke uitgave van ver
enigingen van postwaar-
destukkenverzamelaars 
in Berlijn en München en 
de Arbeitsgemeinschaft 
Ganzsachen. Het op het 
A5-formaat gedrukte 
blad bevat behalve een 
uitvoerig overzicht van 
nieuwe uitgiften in de ge
hele wereld (van Neder
land wordt bijvoorbeeld 
de Exprespostenvelop 
van TNT zonder waarde
aanduiding beschreven) 
ook een studie over het 
gebruik van postwaarde-
stukken in de Berlijnse 
buizenpost tot ongeveer 
1945 (nummer 3/4, jaar
gang 2000). 

Poeslief 
Honden en katten doen 
het altijd goed - ook op 
postzegels. In februari 
kwam Gibbons Stamp 
Monthly met heel veel 
vrolijke, lieve poezen 
(soms met hun baasje, 
zoals op een Kinderzegel 
van Nederland) op zegels 
van heel veel landen. 

Een maand eerder begon 
in hetzelfde blad een 
driedelige serie over de 
filatelistische geschiede
nis van de eerste decade 
van de Australische Fede
ratie, die in 1900 begon. 
Want daarvoor bestond 
Australië uit een aantal 

min of meer zelfstandige 
staten, ieder met een ei
gen postadministratie en 
met eigen zegels. Dat wa
ren Nieuw Zuid-Wales, 
Victoria, Queensland, 

Zuid-Australië, West-
Australië en Tasmaniè. 
In het februarinummer 
ten slotte raadt de redac
tie aan om eens goed 
naar de stempels op ze
gels van Hongkong te kij
ken. Die werden ook in 
heel veel andere plaatsen 
in China waar de Britten 
postkantoren hadden ge
bruikt, zoals in Kanton, 
Sjanghai en Amoy. 

Dode presidenten 
Het Amerikaanse postze
gelblad Linn's Stamp 
News laat op zijn voorpa
gina van het nummer van 
I januari de Amerikanen 
kennismaken met het 
fenomeen van de Neder
landse aanvullingszegel 
van 20 cent, die bestemd 
is voor het tot tachtig 
cent aanvullen van de 
overgebleven kortingze
gels van zestig cent. Ook 
die laatste zegels worden 
besproken, maar niet af
gebeeld. In hetzelfde 
nummer wordt naar aan
leiding van de recente 
presidentsverkiezingen 
nog eens een herhalings
cursus 'Presidenten op 
Amerikaanse postzegels' 
gegeven. 

In de Verenigde Staten 
mogen geen nog levende 
personen op postzegels 
worden afgebeeld. Maar 
is iemand eenmaal dood, 
dan kan de schade soms 
behoorlijk ingehaald: 
George Washington is 
met 265 zegels de koplo
per. Tegenwoordig is het 
de gewoonte dat er na het 
overlijden van een (voor
malig) president een ge-
legenheidszegel wordt 
uitgegeven. Dat verhin
dert overigens niet dat 
sommige presidenten 
ook op 'gewone' fran-
keerzegels worden afge
beeld, zoals de zegel van 
8 cent met het portret van 
Dwight ('Ike') Eisenho
wer, die een looptijd van 
ruim drie jaar had. Vice-
presidenten komen er 
wat dat betreft bekaaider 
af: daarvan kregen er 
maar dertien een eigen 
postzegel. De Amerika
nen leggen vaak een uit
gebreide verzameling van 
deze zegels aan, met alle 
diverse tandingen, voor-
afstempelingen, post-
waardestukken, 
eerstedagenveloppen en 
andere postale documen
ten. 

Het Engelse blad Gibbons Stamp Monthly besteedde m recente nummers onder meer aandacht aan poezen (bo-
uen) en aan honderd jaar 'algemene' zegels van Australië, de opuol̂ ers van de zegels die daaruóo'r ujerden uitgc-
geven voor de ajzonderlijke staten (onder) 

iSykJ^ 



Het IS Dry eenDoudig een aordiaejïlatelistische portrettengalerij uan flcujezen Amerikaanse presidenten samen te 
stellen 

Kantoren over de grens 
Terug naar de oude we
reld. Zoals veel Europese 
landen had ook Oosten
rijk eigen postkantoren 
in de diverse gebieden 
rond de Middellandse 
Zee, tot daar in de Eerste 
Wereldoorlog een eind 
aan werd gemaakt. Of
schoon Oostenrijk samen 
met Duitsland een bond
genoot was van het Turk
se Rijk was de oorlog 
voor de Turken aanlei
ding om deze inbreuk op 
de Turkse soevereiniteit 
radicaal te beëindigen. 

Die Bnefrnarke aandacht Door 
de Oostenrijkse postkantoren in 
Turkije 

Het Oostenrijkse Bonds
blad Die Briefmarke van 
januari ji. heefteen aar
dig verhaal dat duidelijk 
maakt hoe ondanks pro
testen van de regering in 
Wenen het Oostenrijkse 
postkantoor in Turkije 
per I oktober 1914 zijn 
deuren moest sluiten. 
Zelfs een uitstel van vier 
maanden om de zaken af 
te wikkelen werd niet 
toegestaan. De inventaris 
van het postkantoor werd 
geveild; het gebouw - zo 
meldt het artikel - bestaat 
nog steeds, zij het in 
bouwvallige toestand. 
Overigens is in de oude 
stad van Jeruzalem ook 
nog altijd een gebouw te 
zien met op de gevel in 
grote letters K.u.K. Post. 

Strokenstory 
Het feit dat het op 2 janu
ari 2001 twintig jaar gele
den was dat in de Bonds
republiek de eerste appa
raten voor de verstrek
king van automaatstro

ken in bedrijfwerden ge
steld was voor Der Brief
marken-Spiegel van fe
bruari aanleiding om de 
geschiedenis van die 
nieuwe postale verschij
ning nog eens uitvoerig 
uit de doeken te doen. 

Twee uerschillende typen Duitse 
automaatstroken, beide uan het 
Jabrikaat Klussendorf. 

De verschillende merken 
apparaten, hun kenmer
ken (zoals vette of dunne 
letters, een of twee ster
ren, soort papier, gomty-
pe en de nummers op de 
achterkant) worden daar
bij beschreven. Verder 
worden de adressen van 
gespecialiseerde vereni
gingen en de titels van de 
beschikbare boeken ver
meld. Kortom, een dege
lijk Duits stukje informa
tie. 

Dat land bestaat niet! 
Een opmerkelijk initiatief 
uit het verre Australië: 
VPC News, het bulletin 
van de Victorian Philatelic 
Council, publiceert een 
lijst van namen van niet-
bestaande landen en ge
bieden waarvan fantasie
postzegels bekend zijn. 
Van de Aayman-eilanden 
tot Gnostis heeft men al 
162 van die namen opge
spoord. De rest van de 
lijst wordt in een volgend 
nummer gepubliceerd. 
De fdatelistische wereld
organisaties, zoals de 
FIP, willen nu de strijd 
aanbinden tegen dit soort 

uitgiften, die meestal be
doeld zijn om de verza
melaars geld uit de zak
ken te kloppen. 

Excellente Postzak 
Een heel uitvoerig ver
haal, wat zeg ik- een 
prachtig boekwerk vormt 
de bijzonder gedegen 
studie die werd neerge
schreven in De Postzak 
(nummer 191), het blad 
van de vereniging Po&Po. 
Onder de titel Taneuen en 
Jrankerin^en uan de Duitse 
Dienstpost m Nederland 
wordt een artikel van bij
na 50 pagina's op A5-for-
maat gepresenteerd dat -
mede dankzij de vele af
beeldingen - een bijzon
der compleet beeld geeft 
van een episode die be
gon aan het eind van de 
maand mei 1940 en die 
voortduurde tot ver in de 
maand april 1945. Deze 
studie over de DDPN 
(Deutsche Dienst Post Nieder
lande) laat zich lezen als 
een boeiend verhaal, 
waarin velen hun eigen 
herinneringen zullen 
herkennen. 

Voor 3 c. naar Saghalin 
Hoewel een aardbeving 
meteen kracht van 6.5 op 
de schaal van Richter op 
het eiland Saghalin in het 
gebied van de Koerillen 
in augustus 2000 niet 
eens de Nederlandse pers 
haalde, wist de post een 
adres in de stad Alek-
sandrovsk-Sakhalinskiy 
in 1925 wel te vinden. De 
brief werd verzonden uit 
Sjanghai en was gefran
keerd met drie cent! Wel
iswaar moest bij aan
komst 70 cent porto wor
den betaald, maar goed. 
Het artikel was voor Chi
na Filatelie interessant 
genoeg om het uit een 
ander blad over te ne
men; de redactie voorzag 
het nog van interessante 
aanvullingen. De reis 
ging van Sjanghai via 

Tientsin, Moukden, Har
bin en Hakodate naar 
Aleksandrovsk, besloeg 
een afstand van meer dan 
4.000 kilometer en duur
de tweeèneenhalve 
maand. De aanwezige 
poststempels vormen het 
bewijs voor de afgelegde 
weg. 

Minnezangers in kleur 
Postzegels uit Paraguay 
met afbeeldingen van 
minnezangers vormden 
voor De Loupe, het blad 
van de gelijknamige post
zegelvereniging uit Leus
den, aanleiding om hier 
een artikel aan te wijden. 
Dat juist Paraguay hier
aan aandacht besteedde, 
was een verrassing om
dat eerder slechts Euro
pese landen zoals Liech
tenstein, Duitsland en 
Zwitserland dat deden. 
Het artikel wordt verlucht 
met schitterende afbeel
dingen van zegels in 
kleur. 

Vier maanden Baikonoer 
Een lid van Ruimtevaart 
Filatelie Club Nederland 
verhaalt in het vereni
gingsblad Nieuwsbrief 
over zijn verblijf van vier 
maanden in het Russi
sche ruimtevaartcentrum 
Baikonoer. Het gebied 
van Baikonoer werd on
danks het ruwe klimaat 
(lange koude winters, 
korte hete zomers en 
doorlopend wind uit het 
Noorden) gekozen om de 
voordelen die bestaan uit 
een goede spoorverbin
ding met Moskou, een 
dun bevolkt gebied, wa
ter uit de rivier Syr-Darja 
en een bijna altijd wol
kenloze lucht. Bovendien 
geeft de relatief zuidelij
ke ligging een nuttige 
aardrotatie van 316 meter 
per seconde. 

Lancering op de Russische ruimteuc 

De politieke veranderin
gen in Rusland zijn niet 
ongemerkt aan Baiko
noer voorbij gegaan. Hui
zen en gebouwen staan 
er vervallen bij en gere
geld valt de stroom uit. 
Alle hoop is gevestigd op 
internationale samen
werking op ruimtevaart
gebied, die de gunstige 
omstandigheden in Bai
konoer voor die weten
schap laat prevaleren. 

WC op zegels 
Het tweemaandelijkse fila-
teliemagazine De Gazette 
(nummer 224) vermeldt 
het feit dat Groot-Brittan-
nië voor de tweede maal 
binnen tien jaar met zijn 
postzegels ruime aan
dacht besteedt aan een van 
haar beroemdste politici 
van de afgelopen eeuw: Sir 
Winston Churchill. 

De Gazette uan de Filatelie-
.. uitDoerigc aandacht Door Sir 
Winston Churchill 

Het artikel beslaat vier 
pagina's op A4-formaat 
en mag een uitgebreide 
biografie worden ge
noemd. Veel afbeeldin
gen van postzegels en 
ook enkele voorontwer
pen van zegels met be
roemde uitspraken van 
'WC' sieren het prettig 
leesbare artikel. 

:basis Baikonoer. 



Kunst in grotten 
Tekenen aan de wand is de 
titel van een artilcel in 
Gooise Phila, het blad 
van de NVPV afdeling 
Gooi & Eemland. 

Blijf plakken! 
Het convocaat van de VPV 
Tilburg heeft interessant 
nieuws over Euro-perike
len. Het blad vermeldt 
dat in Frankrijk en België 

Gooisc Fila brengt Ecn artikel overgrottEkEnmgen op postzegels, hier zien 
lue een gedeelte van de wanden uan de ̂ rot m het Franse Vallon Pont d'arc 

Afbeeldingen van teke
ningen die zijn aange
troffen in grotten waren 
niet alleen voor Frank
rijk en Spanje aanlei
ding tot het uitgeven 
van postzegels, maar 
ook andere landen ga
ven postzegels uit met 
prehistorische afbeel
dingen. Als voorbeeld 
worden Egypte, Iran en 
de Duitse Democrati
sche Republiek ge
noemd. 

de op dit moment geldige 
postzegels (vanaf ca. 
i960!) in die landen ook 
na 30 juni 2002 nog kun
nen worden gebruikt. 
Deze van de andere Euro
pese landen afwijkende 
maatregel is genomen 
omdat de kosten van een 
inruilactie als te gigan
tisch worden beschouwd. 

Kabouterluchthaven 
Waar nu een camping is 
gesitueerd, was begin ja

ren twintig het vliegveld 
van de Randstad gepland. 
Plesman had zijn oog la
ten vallen op het oude 
exercitie- en noodlan
dingsterrein Maaldrift bij 
Wassenaar. De Aero-Phi-
latelist (nummer 6 van de 
jaargang 2000), het blad 
van de vereniging 'De 
Vliegende Hollander', 
brengt het verhaal met 
foto's en een situatie
schets. Het vliegveld had 
slechts de afmetingen 
van 300 bij 450 meter en 
werd met name als onge
schikt beoordeeld bij on
derhandelingen met En
geland, waarheen de eer
ste proefvluchten plaats
vonden. 

Het doek ging weer open 
Dat de theaters van één 
stad, in dit geval Berlijn, 
een artikel kunnen ople
veren met meer dan tien 
afbeeldingen van postze
gels op dit gebied, be
wijst Waalzegel, het or
gaan van de NVPV afde
ling Nijmegen (december 
2 0 0 0 ) . 

Alleen al het feit dat vrij
wel alle theaters in de 
oorlog zwaar beschadigd 
of geheel verwoest wer
den en na de oorlog alle 
weer in hun oude luister 

Een van de vele Berlijnse theaters- het nog steeds m gebruik zijnde Re
naissance Theater, hier op een Joto uan omstreeks 1950 

werden hersteld, maakt 
de uitgifte van die postze
gels zinvol. Zowel de 
voormalige DDR als de 
Bondsrepubliek gaven 
postzegels uit met dit 
thema. 

Loepzuiver artikel 
Een artikel over Willem 
Barentsz van meer dan 
driehonderd woorden en 
10 afbeeldingen samen
vatten op twee A-vijfjes 
kan alleen met heel kleine 
lettertjes. Het werd ge
schreven in het Eekaapee-
veetje (jaargang 11, num
mer i) naar aanleiding van 
de emissie op i oktober 
a.s. met het thema 'ont
dekkingsreizen'. Het (met 
de loep) heel lezenswaar
dige artikel beschrijft de 

pogingen van Willem om 
de noordelijke doorvaart 
naar Japan te vinden, de 
ontdekking van het Be-
reneiland. Spitsbergen en 
Nova Zembla. 

Eekaapeeweetjc een klem (gezet) 
maar bijzonder interessant artikel 
over Willem Barentsz 

Ä i H 

Wereldnieuws 

i 
SflFE PERFOtron/c 
De optisch-elektronische tandingmeter 
Meet zonder de zegel te beroeren - seconden-
snel - tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

Ontdek de verborgen schat 
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr 45C ot 45 B " Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben 
Tanding 11 of 11V?? 
ƒ 7000,- of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare ranteit' 
De PBRFOTRONIC laat het u 
zien. 

Bestel nr. 9850 Perfofron/c 

(incl adapter) ƒ459-
Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

S ü f i ^ SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
H H P P Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM. 
■ " " fc tel. 010-4143077 fax 010-4149499 
Voor handel portvrij boven ƒ 100,- excl BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
txjven de ƒ 25,-

NORSK INTER PHILA AS 
U ontvangt gratis een postzegelpakket, cat.waarde 
ƒ 300,- bij bestelling (ook gratis) van onze grote en 
nieuwe postzegelcatalogus met meer dan 300 verschil
lende en laaggeprijsde aanbiedingen van kwaliteits-
postzegelverzamelingen van heel Europa en de rest van 
de wereld. 

Schrijf naar: NORSK INTER PHILA AS 
RO. Box 3641 - Dalegardsveien 50 
N-3007 Drammen, Noorwegen 

of E-mail: nf@nf.dk 

België Congo Rujonda ßurundi 
ßijno olles von ßsigie 1940/1964 oon 5 0 % kot ujaorde volgens U lijst 
Loten en partijen ook verkijgboor, ottroctieve prijzen Promotie op Zaire * * 
Vroog mijn nieuuue lijst in €uro, met Luxembourg Belgisch Congo S Ruonda Ur 
In Rpril, opening van mijn uuebsite UUUJUJ Philogodu be 

Jean-pQul Godu • Postbus 1 0 * 1 0 0 0 ßrussel 24 
Fax -1-32.2.503 38 11 philQgodu@ping.be 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

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

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1 KX) DA A'DAM, tel en fax 020 - 6974978 
e-mail wien@chellonl wwwwiennl 

mailto:nf@nf.dk
mailto:philQgodu@ping.be


Postzegelhandel . D G h H G R T O G 
Gorinchemsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 

!!! Extra openingstijden !!! 
Leest ü ook regelmatig onze advertenties met die 
interessante aanbiedingen? 

Er wordt veel via de post besteld, maar durft ü deze 
stap nog niet te zetten? 

Of bent ü niet in de gelegenheid om op donderdag 
onze winkel te bezoeken? 

Daarom voor ü extra openingstijden in de maand 
maart: 

Dinsdag 13 Maandag 19 Maandag 26 

Vijdag 16 Dinsdag 20 Dinsdag 27 

Zaterdag 17 Vrijdag 23 Vrijdag 30 

Zaterdag 31 

Al déze dagen geopend van 10.00 - 17,00 uur. Op donderdag 
de gewone tijden van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur. 

Welkom 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11 
3526 AK Utrecht 
©0302894290 
fax 0302800128 
Internet; http://www.nbfv.nl 
Email: bondsbureau@)nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren 
©0313413704 

Secretaris 
P. Daverschot, Nassaulaan 7 
3851X2 Ermelo 
©0341563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
©0598626447 

FIP en FEPAzaken/ 
vicevoorzitter 
H. Buitenl<amp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645 NW Veendam 
©0598626274 

Jury zaken 
P. Alderliesten 
Van Kijfhoekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambaclit 
©0786812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©0334806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4131 BD Leerdam 
©0345613002 

Filatellstische vorming 
F.B. Leijnse, Duiveland30 
8302 PK Emmeloord 
©0527612658 

Webmaster 
Jan Boon 
email: webraaster(3)nbfv.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris; 
JJ.M. Pieters, Stan Kentonstr. 35 
2324 LL Leiden, ©0715761726 
Materiaalcommissaris; 
Drs. H.C. Stoop, Van Nouhuys
straat 13, 2024 KT Haarlem 
©0235262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©0355412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 3731 ES 
De Bilt, ©0302205348 
Openingstijden: elke eerste en 
derde zaterdagmorgen van de 
maand van 10.30 tot 12.30 uur en 
de daarop volgende woensdagen 
van 10.30 tot 17.30 uur en van 
18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentat iecentrum 
Penn int] meester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©0715134424 

Bondsinformatiebureau 
— Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 

oj Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: P.F.A. van de Loo 

^ Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
■« ®o356245i6g/fax 0356233603 
** Keurzendingen uitsluitend aan
^ getekend naar de secretaris: 
^ A.W.A. Steegh, Postbus 220, 
^ 1180 AE Amstelveen, ©023
^ 5384212 (na 20.00 uur) 

^ Serviceafdeling 
Directeur: L. van Dijk, Lek 54, 

2 1 § 1703 KJ Heerhugowaard 
I Q ©0725711935. 

Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

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

Het Bondsbestuur bijeen in Nieuuje^ein op zaterdag 20 j a n u a r i 2 0 0 1 , 
Van links naar rechts Paul Dauerschot (secretaris), Ties Koek (uoorzitter), 
Henk Buitenkamp (mceuoorzitter), Piet Alderliesten (commissaris Jury

zaken), Ben Mo! (commissaris Vereni^in^szaken) en Paul Walraven 
(commissaris Euenementen). 

VOORZITTERSVERGADERING IN NIEUWEGEIN 
WERD DRUK BEZOCHT 

De jaarlijkse voorzitters
vergadering van de NBFV 
in Nieuwegein op 20 ja
nuari werd bijgewoond 
door ca. negentig voor
zitters, velen vergezeld 
van een medebestuurslid. 
Daarnaast kon de voor
zitter van de Bond, de 
heer Ties J. Koek, twintig 
gasten verwelkomen. De 
zaal was met in totaal on
geveer 170 personen dus 
goed gevuld. 
In zijn openingswoord 
zei de heer Koek dat hij in 
zijn eerste jaar als voor
zitter kennis heeft geno
men van veel goede za
ken, maar ook van zor
gen. Hij riep de aanwezi
gen op om hun invloed 
aan te wenden en hun 
energie te gebruiken om 
bestaande problemen zo 
goed mogelijk op te los
sen. HetBondsbestuuris 
samen met de voorzitters 
van de grote landelijke 
verenigingen enige tijd 
geleden begonnen om de 
toekomstvan de filatelie 
in Nederland te bespre
ken en inmiddels heeft 
Koninklijke PTT Post te 
kennen gegeven ook aan 
dit overleg te willen deel
nemen. 

Mutaties binnen de Bond 
De heer Koek deelde 
mee, dat het Bondsbe
stuur voortdurend met 
meer werk wordt belast 
en dringend behoefte 
heeft aan versterking. Er 
bestaat nog steeds een 
vacature voor de functie 
van commissaris Pers en 
Publiciteit. Ook zal de 
commissaris Juryzaken 
zijn verschillende neven
taken afstoten. Boven
dien zal de secretaris zich 
op de komende Algeme

ne Ledenvergadering niet 
herkiesbaar stellen voor 
een volgende termijn en 
een opvolger is er nog 
niet. De voorzitter riep de 
aanwezigen op om kan
didaten voor het Bonds
bestuur te melden. Hoe
wel geen bestuursfunc
tie, is ook voor de functie 
van Hoofd Bondsinfor
matiebureau nog steeds 
geen opvolger gevonden. 
Anderzijds kon de voor
zitter de heer Frans 
Leijnse als kandidaatlid 
van het Bondsbestuur 
aan de aanwezigen voor
stellen. De heer Leijnse 
zal een aantal taken ten 
behoeve van de Filatells
tische Vorming gaan be
hartigen. Ook werden 
mevrouw Marijke van der 
Meer, onlangs benoemd 
tot bibliothecaris van de 
Bondsbibliotheek, en 
mevrouw Janine Veldho
ven, de nieuwe vertegen
woordigster van JFN in 
de commissie Filatellsti
sche Vorming, door de 
voorzitter verwelkomd en 
aan de vergadering voor
gesteld. 

A m p h i l e x 2 0 0 2 
Namens PTT Post gaven 
mevrouw Monique 
Hoogvliet, projectleider 
van de Amphilex 2002, 
en de heer Cees Janssen 
een toelichting op de 
voorbereidingen van deze 
internationale tentoon
stelling. Op de Amphilex 
2002 zullen verzamelin
gen in de Traditionele fi
latelie, Postgeschiedenis, 
Thematische filatelie, de 
Jeugdklasse en de ikader 
klasse worden tentoon
gesteld. Tijdens het eve
nement zal veel aandacht 
worden besteed aan het 

propageren van het ver
zamelen van postzegels 
als hobby voor de jeugd. 

Herhuisvesting 
De heer G.C. van Balen 
Blanken, voorzitter van 
de commissie Herhuis
vesting Bondsbureau, 
deelde mee dat gezocht 
wordt naar een pand in 
de omgeving van Utrecht, 
waarin ook het bureau 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelhandelaren en de 
Bondsbibliotheek kun
nen worden onderge
bracht. Momenteel wordt 
met alle betrokkenen een 
programma van eisen op
gesteld; ook moet nog de 
vorm van financiering 
worden bepaald. 

Regiozaken 
Door de vicevoorzitter 
van de Bond, de heer 
Henk Buitenkamp, werd 
meegedeeld dat het op
nieuw activeren van een 
aantal Regio's in het al
gemeen naar wens ver
loopt en dat naar ver
wachting over anderhalf 
jaar alle Regio's in Ne
derland functioneren. 
Door het instellen van 
een Regioraad, bestaande 
uit vertegenwoordigers 
van de Regiobesturen, zal 
de communicatie met het 
Bondsbestuur aanmerke
lijk worden verbeterd. 

Tentoonstellings
reglementen 
Tijdens hetFIPCongres 
in Madrid in oktober jl. 
zijn veel reglementen ge
wijzigd, met name voor 
de klassen Posthistorie, 
Thematische filatelie en 
Jeugd. Deze wijzigingen 
zijn met onmiddellijke 
ingang van kracht gewor
den en zullen daarom al 
bij de tentoonstelling 
Rotterdam 2001 in april 
a.s. worden toegepast. 
Verder deelde de heer 
Buitenkamp mee, dat het 
systeem van bekroningen 
op categorie i en natio
nale tentoonstellingen is 
gewijzigd. Daardoor 
wordt al bij een waarde
ring van 85 punten de be
kroning Goud toegekend 
en krijgen inzenders bij 
een waardering van 75 
punten de mogelijkheid 
om aan internationale 
tentoonstellingen deel te 
nemen. Gebleken is dat 
in veel landen de hoeveel
heid reglementen een 

nadelige invloed heeft op 
het animo om aan ten
toonstellingen deel te ne
men en daardoor de ten
dens bestaat om de regle
menten soepeler toe te 
passen. 

Verkoop postwaarden 
De heer Ben Mol, com
missaris Verenigingsza
ken, deelde mee dat de 
proef van de Bond en PTT 
Post bij een aantal vereni
gingen om Nederlandse 
postzegels e.d. aan de le
den te verkopen, in de
cember is afgesloten. 
PTT Post is van mening 
dat de proef is geslaagd 
en wil het systeem zo 
snel mogelijk overal in
voeren. Een evaluatie 
door het Bondsbestuur 
en de verenigingen die 
aan de proef hebben 
deelgenomen, zal op kor
te termijn plaatsvinden. 
Inmiddels is al vastge
steld dat het systeem een 
positieve uitstraling 
heeft, maar dat er nog 
wel 'haken en ogen' zijn. 

Toekomst Bond 
In 2008 hoopt de Bond 
het loojarig bestaan te 
vieren. De heer Mol vroeg 
de aanwezigen naar hun 
mening hoe de Bond er 
in de toekomst zou moe
ten uitzien. Uit de reac
ties bleek dat niet alleen 
bij de jeugd, maar ook bij 
mensen van dertig jaar en 
ouder meer propaganda 
voor de hobby filatelie 
moet worden gemaakt. 
Ook werd het bestuur ge
vraagd om de dubbele en 
soms meervoudige con
tributies van leden, die 
van meerdere verenigin
gen lid zijn, in beschou
wing te nemen. In het bij
zonder voor leden van ge
specialiseerde verenigin
gen, die meestal ook lid 
zijn van een andere ver
eniging, levert dit finan
ciële bezwaren op, zeker 
nu de contribude is ver
hoogd. Door de voorzit
ter werd toegezegd om 
aandacht te geven aan 
deze dubbele contribu
ties. Een andere spreker 
was van mening dat de 
eisen die tegenwoordig 
aan de Bond worden ge
steld, geheel verschillen 
van die ten tijde van de 
oprichting. De Bond ver
schaft nu allerlei facilitei
ten, die ook door de ver
enigingsbesturen onder 
de aandachtvan de leden 

http://www.nbfv.nl
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Arts: Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 22,00 
Bakker: Catalogus postagentstempels van 
Nederlandse schepen 12,00 
Benders: Postal History Curasao 99,00 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 40,00 
Bondsreeks nr i: Stempelrubriek NMP, 
deell 1922-1939 31,00 
Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist', 
deelll 1927-1939 43,50 
Bondsreeks nr 3: Franssen - Postgeschiedenis 
Weert 57,5° 
Bondsreeks nr 4: Sleeuw - Nederlands-Indië 
Emissies i870-'83-'92 (verbeterde uitgave) 42,50 
Bondsreeks nr 5: Steiner-Spork - Nederland, 
De portzegel 5 cent type B van 1870 30,00 
Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den - Binnenlandse post-
tarieven naar afstand, i sept. 1850 tot i jan. 1871 37,50 
Bondsreeks nr 7: Heuvel, van den - Emissie Juliana 
Regina 1969-1986 
Bondsreeks nr 8: Siem - Moderne thematische 
filatelie 
Bondsreeks nr 9: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz.) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870 -1895 
Bondsreeks nr ii: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betr. de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12: Siem - Moderne thematische 
filatelie deel 2 
Braake, Ter: Korte kroniek van de geposte brief 
Bulterman: Nederlands-Indië, langstempels 
1864-1913 der hulpkantoren bestelhuizen; 
tevens herzien kantorenschema 
Bulterman: Japanese Occupation (Eng.) 1942-45 
Bulterman: I?.epublik Indonesia, postwaarde-
stukken 1945-1049 
Club Rotterdam: 12 Filatelistische essays 
Costa, Da: Binnenlandse en internationale 
posttarieven van Nederland 1850 -1990 
Dai Nippon: Weense druk 
Dai Nippon: Catalogus Republiek Indonesië 
i7-8-'45/27-i2-'49 
Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke: Nederlandse Scheepspost Nederland-
Oost-Indië 1610-1900 (incl. stempelcat.) 
Dieten, Van; Proevenboek 
Doorn, Van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 
Flier, A. van der: Basisboek Filatelie 
Flier, A. van der: Filatelie van A tot Z 
Geuzendam, ten: Postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese rijksdelen (7e editie) 

36,00 

16,00 

28,50 

31,00 

27,00 
20,00 

^7>50 
36,00 

63,50 
10,00 

29,50 
35.00 

35,00 
71,00 

115,00 
141,00 
25,00 
16,00 
12,50 

42,50 

lOI 
123 
114 
092 
026 
108 
002 
003 
118 
004 

005 
097 
102 
043 

on 
012 
069 
070 
048 
ogo 
126 

100 
098 
099 
020 
068 
III 

021 
076 
030 
093 
121 
087 
087a 
087b 
087c 
o87d 
087e 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 
Hager: Nederlandse Autopostkantoren i939-'94 
Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 
Hom: Postzegelboekjes Handboek 
Ickenroth: Rijkspost in Limburg 
Jeugd, JFN: ABC deel i 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en 
maal<werk in de filatelie 
Jeugd, JFN: Woordenlijst F/N + D/N + E/N 
Jonkers: Nieuwe Republiek 
Kooij, van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 
Loo, van de: Vervalsingen deel i 
Loo, van de: Vervalsingen deel 2 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1950 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad: Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 
Ramkema, H.: Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
Nederlands-Indië 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië 1945-1949 
Rijswijk: Persbrieven 
Sandberg: Enveloppen 
Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 
Spoorwegmuseum Spoor en Post 
Stapel: Spoorwegbriefl<aarten 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indië 
Tandingmeters 
TSchroots: Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 72,50 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52,50 
Verhoeven: Catalogus Perfins Nederland en O.G. 48,00 
Vliegende Hollander: Nieuwe Luchtvaartcatalogi 35,50 
Voorafstempeling Nederland deel I-VI (ringb.) 140,00 
Voorafstempeling Nederland deel III 
Voorafstempeling Nederland deel IV 
Voorafstempeling Nederland deel V 
Voorafstempeling Nederland deel VI 
Voorafstempeling Nederland deel VII 
Vries, de: Postale Etiketten 
Wart, v.d.: Machinestempels 6e druk tot juh '91 
Wart, v.d.: Reclame- en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 
Weeber-Kortekaas/Bakhuizen vd Brink: 
Rondom Beatrix 
Weijer, de: De Aantekenstroolqes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
Wicheren Zabel: Niederlande Ziffernausgabe 
1876-1894 85,00 

25,00 
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15.70 
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31,00 

67,50 
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42.50 
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36,00 

69,50 
26,00 
23.50 
39,00 
27.00 
25,00 

142,00 
0.75 

11,00 
12,50 
17.50 
24,00 
24,00 
22,00 
30,00 

17,00 

7,00 

46,50 

Kijkt u ook eens op de website van de Bond (www.nbfv.nl) bij Service-afdeling; daar wordt bij een aantal titels 
van de hierboven afgedrukte lijst een korte beschrijving van de inhoud gegeven. 

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusiefverzendkosten. Bestellingen worden uitgevoerd 
na betaling op Postbanknummer 2015960 t.n.v. Service-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra portokostenl 
Verdere inlichtingen: L. van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard; tel. 072-5711935 
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Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 
Hager: Nederlandse Autopostkantoren I93g-'g4 
Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 
Hom: Postzegelboekjes Handboek 
Ickenroth: Rijkspost in Limburg 
Jeugd, JFN: ABC deel i 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en 
maal<werk in de filatelie 
Jeugd, JFN: Woordenlijst F/N + D/N + E/N 
Jonkers: Nieuwe Republiek 
Kooij, van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 
Loo, van de: Vervalsingen deel i 
Loo, van de: Vervalsingen deel 2 
Maandblad: Cumulatieve index ig22-i950 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad: Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 
Ramkema, H.: Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
Nederlands-Indië ig42-i945 en Gezag 
Republiek Indonesië ig45-ig4g 
Rijswijk: Persbrieven 
Sandberg: Enveloppen 
Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 
Spoorwegmuseum Spoor en Post 
Stapel: Spoorwegbriefl<aarten 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indië 
Tandingmeters 
TSchroots: Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 72,50 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52,50 
Verhoeven: Catalogus Perfins Nederland en O.G. 48,00 
Vliegende Hollander: Nieuwe Luchtvaartcatalogi 35,50 
Voorafstempeling Nederland deel I-VI (ringb.) 140,00 
Voorafstempeling Nederland deel III 
Voorafstempeling Nederland deel IV 
Voorafstempeling Nederland deel V 
Voorafstempeling Nederland deel VI 
Voorafstempeling Nederland deel VII 
Vries, de: Postale Etiketten 
Wart, v.d.: Machinestempels 6e druk tot juh 'gi 
Wart, v.d.: Reclame- en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 
Weeber-Kortekaas/Bakhuizen vd Brink: 
Rondom Beatrix 
Weijer, de: De Aantekenstroolqes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
Wicheren Zabel: Niederlande Ziffernausgabe 
1876-1894 85,00 
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fv.nl) bij Service-afdeling; daar wordt bij een aantal titels 
Ig van de inhoud gegeven. 

iclusiefverzendkosten. Bestellingen worden uitgevoerd 
;e-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
t extra portokostenl 
rhugowaard; tel. 072-5711935 

In aanwezigheid van de organisatoren van PhilaNed werd de Internetsite 
van deze tentoonstelling op aanwijzing van de heer Piet Dees ojficieel ge
opend door de fieerTies Koek, voorzitter NBFV. 

moeten worden ge
bracht. Het antwoord op 
de vraag wat de Bond in 
de toekomst moet zijn 
moet door de verenigin
gen worden beantwoord. 

Tentoonstellingen en 
Algemene Vergaderingen 
De heer Paul Walraven, 
commissaris Evenemen
ten, maakte bekend, dat 
er in 2002 nog enkele 
mogelijkheden bestaan 
voor het houden van een 
gesubsidieerde tentoon
stelling. Gezien de be
zwaren van meerdere 
aanwezigen, besloot het 
bestuur af te zien van de 
mogelijkheid om in 2002 
de Algemene Ledenver
gadering op 4 mei (Do
denherdenking) tijdens 

de exposide Noordphila 
in Leek te houden en een 
andere datum en gele
genheid te zoeken. 

Rondvraag 
Bij het laatste agenda
punt, de rondvraag, werd 
onder meer gevraagd of 
door de verkoop van 
postwaarden via vereni
gingen, de filatelistenlo-
ketten in de postkantoren 
zullen worden gesloten. 
De heer Janssen ant
woordde dat dit waar
schijnlijk alleen het geval 
zal zijn in plaatsen waar 
verenigingen gebruik 
maken van de door PTT 
Post geboden mogelijk
heid tot verkoop. Op de 
vraag waarom op Amphi-
lex 2002 maar vijf ten

toonstellingsklassen zijn 
vertegenwoordigd, werd 
geantwoord dat door de 
beperkte tentoonstel
lingsruimte, het organi

satiecomité heeft geko
zen voor de drie meest 
verzamelde categorieën, 
de Jeugd- en de i-kader 
klasse. 

INSIGNES E.D. 
19 Speld 4,50 
32 Duif sleutelhanger 6,00 
33 Duif speld 6,75 
34 Duif hanger/kettingi7,oo 
35 Bondsstropdas 25,00 

EMISSIE 1852 
(auteurs: van Balen-Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat III 40,00 
5 cent Plaat IV 40,00 
5 cent Plaat V (ringb.) 35,00 
5 cent Plaat VI 30,00 
10 cent Plaat I 40,00 
10 cent Plaat Ia Sup. 2 38,50 
10 cent Plaat Ia Sup. 3 63,50 
10 cent Plaat II 40,00 
10 cent Plaat III 40,00 
10 cent Plaat IV 40,00 
10 cent Plaat V 40,00 
10 cent Plaat VI 40,00 
10 cent Plaat VII 40,00 
10 cent Plaat VIII 40,00 
10 cent Plaat IX 40,00 
10 cent Plaat X 40,00 
15 cent 60,00 
(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, 0.13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten: hoogte x breedte) 
091a 310 x 275 mm 50,00 
091b 300 x270 mm 50,00 
091C 250 x270 mm 50,00 
ogid 300x213 mm 45,00 
091e 293 X 420 mm* 43,75 
* verpakking van 20 stuks 

NUMMERS FILATELIE 
De prijzen per jaargang: 
ig64-nu (ex. porto) f 5.-
1950-1963 (ex. porto) f 10.-

Jubileumnummers: ig72 en 
1982 (ex. porto) f6.- per stuk. 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen vóór 1950 kos
ten f3.- per stuk, losse exem
plaren van 1950 tot en met 
1963 f 2.- per stuk en losse 
nummers van 1964 en later 
fi.- per stuk. 

Bestellingen uitsluitend tele-
fijnisch of schriftelijk bij L. 
van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard; tel. 072-
5711935. U wordt aangera
den een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen. 

De aan het eind van de 
vergadering voorgeno
men officiële opening 
van de website voor de in 
2002 op het Internet te 
houden internationale 
tentoonstelling PhilaNed, 
moest door een techni
sche storing worden ver
schoven naar een later 
tijdstip. De voorzitter no
digde vervolgens de aan
wezigen uit voor een de
monstratie van de Spel-
kisten en een workshop 
van de cursus Begelei
ding Beginnende Expo
santen (BBE). Daarna 
sloot hij de vergadering 
met de woorden 'Schou
der aan schouder naar de 
toekomst ' . 

Paul Daverschot 
Secretaris NBFV 

http://www.nbfv.nl
http://fv.nl


DE SERVICE-AFDELING, EEN SERVICE 
VOOR ALLE VERZAMELAARS! 

De Nederlandse 
autopostkantoren 
l<J^9 19') l 

Geregeld vindt u op deze 
Bondspagina's een over-
ziciitvan filatelistische 
boeken, publicaties en 
andere artikelen, ver
krijgbaar bij de Service
afdeling van de Bond. 
Wat is het doel van de 
Service-afdeling? Kort sa
mengevat: met de Servi
ce-afdeling wil de Bond 
actief meewerken om 
verzamelaars in staat te 
stellen om tegen aantrek
kelijke prijzen filatelisti
sche literatuur aan te 
schaffen om zich daar
mee te kunnen verdiepen 
in hun specifieke verza-
melgebied. In hoofdzaak 
gaat het hierbij om Ne
derlandse boekwerken en 
oude jaargangen van het 
maandblad Filatelie. Het 
spreekt vanzelf dat de 

prijzen op een zo laag 
mogelijk niveau worden 
gehouden, om daardoor 
het begrip 'service' waar 
te maken; anderzijds 
wordt er naar gestreefd 
om deze service kosten
dekkend te laten zijn. 
De uitvoering van deze 
taak is in handen van de 
directeur Service-afde-
hng, de heer L. van Dijk, 
die daarbij assistentie 
krijgt van mevrouw Sonja 
van Zoeren op het Bonds
bureau, onder meer voor 
de facturering en de ver
zending van de publica
ties. Alle prijzen zijn in
clusief portokosten, met 
uitzondering voor oude 
nummers van het maand
blad Filatelie, omdat van 
tevoren het gewicht van 
de te verzenden bladen 

Catalogus 
' van de postwaardestukken 

' van Nederland 
' en Overzeese Rijksdelen 

»a..i...i...iiiiiatiiiiE^ 

niet bekend is. Bestellin
gen kunnen eventueel na 
afspraak, ook worden af
gehaald op het Bondsbu
reau in Utrecht. Behalve 
op deze Bondspagina's, 
kunt u de lijst van ver
krijgbare boeken en de 
wijze waarop bestellin
gen kunnen worden ge
daan, ook vinden op de 
website van de Bond , on
der services. 
De Service-afdeling is 
ook altijd met een stand 
aanwezig op de jaarlijks 
terugkerende evenemen

ten, zoals de Filatelie-
beurs in Loosdrecht in ja
nuari en het GSE-evene-
ment in Apeldoorn in ok
tober. Bovendien is de 
Service-afdeling verte
genwoordigd op meer
daagse nationale of inter
nationale tentoonstellin
gen in Nederland. De 
sfeer bij deze stand op 
tentoonstellingen is al
tijd gezellig. Veel bezoe
kers willen graag weten 
wat er zoal in de boeken 
wordt beschreven; vol
doet een boek aan de ver

wachting dan wordt het 
meestal ook gekocht. 
Ook worden allerlei vra
gen beantwoord over de 
Bond en andere filatelis
tische activiteiten, zoals 
'is er bij mij in de buurt 
een postzegelvereni
ging?' en 'waar zijn er in 
de komende tijd tentoon
stellingen?'. Ook dat 
wordt ook beschouwd als 
SERVICE, ja, met hoofd
letters, want de Service
afdeling is er voor alle 
verzamelaars! 

C O M M I S S I E F I L A T E L I S T I S C H E V O R M I N G 

Een nieuwe "kijk" op postzegels verzamelen 

WAT HEEFT DE BOND V TE B I E D E N ' 

U WILT IETS LATEN TAXEREN ? 
DAT KAN OP 24 EN 25 MAART OP 

DE VERZAMELAARS JAARBEURS 
De commissie Filatelistische Voiming heeft de beédigd makelaar taxateur 

Van Lokven uit 's-Hertogenbosch 54 25MAARI2O01 

bereid gevonden op die dagen aanwezig te zijn om uw verzameling en/of losse stukken 
te voorzien van een vakkundig en waanjevol commentaar 

W O R K S H O P 
BEGELEIDING BEGINNENDE EXPOSANTEN 

Ook op de komende GSE tentoonstelling, welke gehouden wondt van 20 tot en met 22 April 2001 
in de Ahoy te Rotterdam, zal er een workshop BBE worden gehouden 

Belangstellenden kunnen zich reeds vanaf nu opgeven bij het Bondsbureau of bij één van de 
leden van de commissie filatelistische vorming Het cursustxiekje ad f 7 50 exclusief verzendkosten, 

wordt u dan zo snel mogelijk toegezonden 
Na ontvangst van uw aanmeldingen zal de juiste dag(en) en het aanvangsuur worden meegedeeld 

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 2001 
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 half 
een wordt de vergadering 
onderbroken voor de 
lunch. Na afloop van de 
vergadering biedt het 
Bondsbestuur aan de 
aanwezigen een drankje 
aan, waarna om 18 uur 
het Bondsdiner zal 
plaatsvinden. De kosten 
van de lunch (f22.50) en 
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, het Bondsdiner en 
de bustocht door bet
aling van genoemde be
dragen op Postbankreke
ning 32.64.776 ten name 
van NBFV Bijzondere Ac
tiviteiten te Utrecht, on
der vermelding van 'Alg. 
Verg. lunch' en/of'diner' 
en/of'bustocht'. 

TENTOONSTELLINGEN
OVERZICHT 2001 

In het hieronder afge
drukte overzicht per 25 
november 2000 vindt u 

de voor dit jaar geplande 
postzegeltentoonstellin
gen. 
De aflcortingen beteke
nen het volgende: 
P = propagandatentoon-

stelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in cate
gorie I, 2 of 3), J = jeugd-
tentoonstelling en GSE = 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 

^^^^^I^^^^^^^^^^^^^^H 
17-18 maart 

24-25 maart 

7-8 april 

20-22 apnl 

10-12 mei 

18-19 mei 

20 oktober 

19-21 oktober 

27-28 oktober 

3-4 november 

16-17 november 

17-18 november 

PV Op hoop van zegels 
J M van Putten, Zomervaart 166 zw, 
2033 DD Haarlem, tel 023-5350178 
ASTA-PHIL PV De Philatelist 
H Webers, Mergelakker 51,6181 JE 
Elsloo, tel 046-4372897 
SPACEPHIL 
A Dickers, Lupine 30, 2211 MJ 
Noordwijkerhout, tel 0252-372655 
Rotterdam 2001 Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam en GSE 
J D H van As, Dintel 22. 2991 RC 
Barendrecht, tel 0180-614430 
FILA EDE 2001 
N van der Lee, Ari<elstein 12,6714 AW 
Ede, tel 0318-639260 

NVPV Afd Alphen a/d Rijn en JFN 
K van Kempen, Zwolsestraat 404,2587 
VK Den Haag, tel 070-3514092 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen 
G A F v d Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, tel 0115-648618 
Dag van de Postzegel, NVPV en GSE 
L Louwerse, Kon Wilhelminastr. 51, 
2811 TT Reeuwijk, tel 0182-395103 
40" Dag van de Aerofilatelie 
J D H van As, Dintel 22, 2991 RC 
Barendrecht, tel 0180-614430 
St Dag van de Postzegel Amsterdam 
J C van der Bijl, Houtrijkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, tel 020-4974024 
PV De Globe, Afd Barneveld 
P Broekema, Wesselseweg 34, 3771 
PC Barneveld, tel 0342-412915 
HANZEFILA NVPV Afd Deventer 
J A Bloemsma,tel 0575-494488 

Sportcentrum Groenendaal, 
Heemstede 

Asta Cultuurcentrum, Markt 6, 
Beek 

Estec-gebouw ESCAPE, 
Noordwijk 

Ahoy, Rotterdam 

TESQUA hal. Ede 

Alphen a/d Rijn 

Sporthal De Oude Vaart, 
Terneuzen 

Amencahal, Laan van Erica, 
Apeldoorn 

Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

Veluwehal, Barneveld 

Hogeschool IJsselland, 
Deventer 

P100 

PICO 

P 
100 

W 1 
500 
1 kader 

W 2 en 3, 
J, 1 kader. 
Open Klasse 
520 
J 

P 
100 

W3,J 
1 kader 

P 
100 

W2,1 kader 
250 

P 
120 

? 



www.PostBeeld.com 
De po3tzeqe\wmke\ op intarnat 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdiieden. 

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. 

D.e« Brouwer Philatelist 
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 
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SUPPLEMENTEN 2000 
de onderstaande DAVO supplementen 2000 zijn vanaf 30 maart 
bij uw handelaar verkrijgbaar. 

Aland, Alderney, België, 
Denemarken, Duitsland, Falkland Islands, 
Faroër, Finland, Frankrijk, Groenland, 
Groot Brittannië, Guernsey, Jersey, Isle of Man, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, 
Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland 

Voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 27 april verschijnen. 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Of bezoek onze website: www.davo.nl 221 

; 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.davo.nl
mailto:info@davo.nl


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

Armenië 
Beroemdheden uit de tu)in

ti^ste eeuw 
Met zesendertig zegels 
van el]< i io L. eerde Ar

menië beroemdheden uit 
de voorbije eeuw. Het 
boeicje verscheen op 23 
december van het afgelo

pen jaar. 

Brazilië 
Vliegtuigen 
In de reeks 'Exportpro

ducten' gaf de Braziliaan

se post op 23 oktober een 
boekje uit met tien post

zegels van 27 c. waarop 
vliegtuigen van het eigen 
fabrikaat Embraer staan 
afgebeeld. De firma die 
deze toestellen vervaar

digt, staat momenteel 
vierde op de wereldrang

lijst van vliegtuigbou

wers. Het boekje wordt 
hoofdzakelijk door mid

del van automaten ver

kocht. De zegels zijn 
zelfklevend. 

Canada 
Vogels 
Als laatste van een aantal 
uitgiften (al begonnen in 
1996) verscheen op i fe

bruari in Canada een se

rie van vier postzegels 
met aflDeeldingen van vo

gels die op het punt staat 
het nest te verlaten. De 
vier vogels  een Lapland

se gors, de poolstern, de 
koningsadelaar en een 
rotssneeuwhoen  zijn 
ook in een postzegel

boekje te vinden. Het be

vat viermaal de serie en 
kost twaalfmaal 47 c. 

voluit Gaston Lagaffe. 
Guust is een geesteskind 
van de Belg André Fran

quin. 
De stripzegel is ook nu 
weer in een postzegel

boekje verkrijgbaar. Het 
bevat vijf zegels van 
3.00 F en drie van 
3.00+0.60 F en komt 
daarmee op een prijs van 
25.80 F. 

plus twee normale per

manente zegels. Ze zijn 
alle zonder waardeaan

duiding (ist), zodat de 
prijs van het boekje 
£ 3 . 2 4 bedraagt. 

Ierland 
Wenszegelboekje 
De Louezegel is één van 
de tien zegels in het op 
24 januari verschenen 

Het nieuuje Franse boelge met stnpzetjels. 

GrootBrittannië 
What's new Pussycat? 
De Britten staan in de top 
vijf van landen met veel 
huisdieren: in de helft 
van alle gezinnen is er 
wel een te vinden. Het 
populairst zijn natuurlijk 
de hond en de kat, zodat 
het niet zo vreemd is dat 
zij een plaatsje hebben 
gekregen op een op 13 fe

\ru^^ 

— Inhoud Mn het Canadese boekje met de nestveriaters. 

i Frankrijk 
— ""— Gaston lagaffe 

M ^ Na Astérix (1999) en 
■ « • Kuifje (2000) kwam de 

Franse post op 24 febru

ari met de volgende strip

figuur op een postzegel: 
Gaston (bij ons: Guust), 

bruari verschenen speci

aal postzegelboekje. Net 
als de nieuwe permanen

te zegels zijn ze zelfkle

vend. Het gaat om een 
tiental grappige dieren

plaatjes (hond in bad, kat 
in gootsteen, enzovoort), 

Ierse wenszegelboekje. 
Er staat een digitaal be

werkte goudvis op afge

beeld. Andere koudbloe

dige dieren in het boekje 
zijn de schildpad, de ha

gedis, de kikker en de 
slang (jaar van de slang!), 
twee van elk. Alles bijeen 
gaat het om tien zegels 
van 30 p. en een aantal 
kleurige labels met wen

sen in het Iers en in het 
Engels. 

Kirgizië 
Kickboksen 
Begin 2001 l<wam mij een 
boekje van Kirgizië onder 
ogen dat verschenen was 
ter gelegenheid van het 
twaalfde wereldkam

pioenschap kickboksen. 
Dat vond plaats van 12 tot 
17 oktober in Bishkek. 
Het boekje bevat een vel

letje met twee zegels van 
6 cent. Er zijn wat de 
kleur betreft twee kaftva

rianten: roze en licht

paars. De oplage be

draagt i.ooo boekjes. 

KoreaNoord 
Klederdrachten 
De NoordKoreaanse 
post l<wam op 19 januari 
met vier zegels en een 
velletje met afbeeldingen 
van nationale kleder

drachten. Het gaat overi

gens alleen om mannen

kleding: alledaagse op de 
zegels en een t rouwpak 
op het velletje. Een 
4.10 wong kostend post

zegelboekje is eveneens 
verkrijgbaar. 

Brandweer 
Blusvoertuigen en brand

weermannen in actie zijn 
te zien op de op 20 janu

ari verschenen serie post

zegels en in het postze

gelboekje van 4.70 won. 

Maleisië 
Libellen 
Tien verschillende libel

len komen te voorschijn 
uit een twintig zegels van 
30 c. tellend boekje , dat 
Maleisië op 25 november 
uitgaf 

Marshall Eilanden 
SunYatSen 
Na Winston Churchill 
eerder dat jaar, eerden de 
Marshall Eilanden op 12 
november 2000 de staats

man Sun YatSen met de 
uitgifte van een speciaal 
postzegelboekje. Het 
boekje kost $ 4.60 en be

vat zes zegels van 60 c. en 
één van $ i .oo. 

Monaco 
Grimaldi 
Nadat Monaco gedurende 
vijfjaar geen enkel boekje 
uitgaf, verscheen op 4 de

cember een boekje met 
tien zelfklevende zegels 
zonder waardeaandui

ding (prijs 3.00 F.) met 
een afbeelding van het 
wapen van de Grimaldi 's . 

Thailand 
Drie nieuu;e boekjes 
Hoewel het jaarlijkse 
aantal de laatste tijd be

hoorlijk is afgenomen, 
vervolgt Thailand n o g 
steeds met boekjes waar

in zich vijf zegels van 
2 baht bevinden. 
Op 13 januari bevatte het 
zegels met een afbeel

ding van een karakieten

echtpaar. De zegel be

hoorde tot de serie pape

gaaien. Op 2 april volgt 
de laagste waarde uit de 
serie Behoud Thais Cul

tuurgoed (brokaat) en op 
13 april verschijnt de ze

gel ter gelegenheid van 
het  oude Thaise 
nieuwjaar. Op de zegel 
staat een man afgebeeld, 
rijdend op een slang en 
omringd door de twaalf 
dierenriemtekens. 

Verenigde Naties 
Erfgoed 
Hoewel de Verenigde Na

ties nog niet bekend 
maakten welk mooi en 
waardevol stukje van 
deze wereld aan de beurt 
is, werd al wel meege

deeld dat de zesde reeks 
van drie boekjes 'Erfgoed 
van deze wereld' op i au

gustus zal verschijnen. 

Verenigde Staten 
Boekjesuloed na tariefs

verhoging 
De Amerikaanse post ver

hoogde inderdaad op 7 
januari haar tarieven. De 
brief ging naar 34 c. en 
de postkaart naar 20 c. 
De in het februarinum

mer door mij genoemde 
te verwachten boekjes 
met zegels zonder waar

deaanduiding (vier 
stuks) zijn inderdaad op 
15 december verschenen. 
Ik noem ze hieronder 
ook bij de nieuwe boekjes 
van januari. 

Vrijheidsbeeld 34 c. 
Op 7 januari verschenen 
twee vouwboekjes (con

vertible booklets) met tien 
en met twintig zegels. 
Eveneens een automaat

boekje met twintig stuks. 
Dezelfde boekjes ver

schenen ook al, maar dan 
zonder waardeaandui

ding, op 15 december. 

Vrijheidsbeeld gebaseerd op een 
uan degrond a/genomen jbto. 

Loue 
Op 19 januari versche

nen, tijdig voor Valen

tijnsdag, voor het zoveel

ste jaar de Amerikaanse 
Lovezegels. De laagste 
waarde is ook in boekjes 
verkrijgbaar: een auto

maatboekje en een vouw

boekje, beide met twintig 
zegels van 34 c. Tot mijn 
verbazing is er ook een 
vouwboekje met twintig 
zegels 'zonder waarde

aanduiding' uitgekomen. 
In plaats van de waarde 
staat er First Class. 
De drukopdracht werd 
kennelijk al gegeven 
voordat het nieuwe tarief 



definitief vastgesteld 
was. 
Op de achtergrond van de 
zegel staat een stukje 
tekst uit een liefdesbrief 
van Amerika's president 
John Adams aan zijn toe

komstige vrouw. Het 
beeld wordt beheerst 
door een rode roos, waar

van de bloem de 'O' 
vormt in de tekst Loue. 
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De nicuuje Louczê el zonder 
uiaardeaanduidin^ 

Bloemen 
Op 7 februari verschenen 
het tweezijdig zelfkleven

de boekje èn een auto

maatboekje  beide met 
twintig zegels  met de 
bloemenzegels van 34 c : 
fresia, orchidee, lelie en 
waterlelie. Ook deze twee 

boekjes waren al, zonder 
waardeaanduiding, op 
15 december verschenen. 

Washington 
George Washington is 
sinds 21 februari ook 
weer op een postzegel te 
zien. Het betreft een ze

gel van 20 cent die in 
vouwboekjes en auto

maatboekjes (allebei met 
tien zegels) te koop zijn. 

Appel en sinaasappel 
De vruchten appel en si

naasappel zijn in paartjes 
te vinden in een op 6 
maart verschenen vouw

boekje met een inhoud van 
twintig zegels van 34 c. 

In 1995 zâ en wi een soortgelijk 
duo, toen maren het de perzik en 
de peer 

ZuidAfrika 
Nelson Mandela 
Op 2 april wordt Mandela 
geëerd met een grootfor

maat boekje waarin zich 
tien postzegels bevinden. 
Nadere details ontbreken. 

De maand daarop, op 8 
mei, verschijnt er een 
boekje met vijf verschil

lende zegels waarin de 
grote vijf worden afge

beeld: neushoorn, buffel, 
leeuw, luipaard en oli

fant. 

Zweden 
Nelson de Slan^ 
De Zweedse post opende 
op 31 januari het filatelis

tische jaar met een voort

zetting van de serie met 
illustraties uit Zweedse 
kinderboeken. Dit jaar 
maken we kennis met 
Nelson de Slang, een aar

dig en nieuwsgierig slan

De beide Zweedse slangenzê els 

getje uit een gelijknamig 
Zweeds kinderboek. 
Het thema van de twee 
zegels valt samen met het 
jaar van de slang, waarin 
we volgens de tijdreke

ning van de dierenriem in 
2001 leven. 
De beide zegels worden 
per zes stuks in een boek

je verkocht. Ze zijn zon

Zuieden telt ongeveer 800 000 
honden 

der waardeaanduiding 
en kosten nu 5 kr. (tarief 
voor binnenlandse brief). 

Honden 
Het is meer dan tiendui

zend jaar geleden dat de 
mens voor het eerst de 
hond in huis haalde. 
Weldra begon men ver

schillende rassen voor 
verschillende doeleinden 
te fokken. In onze tijd 
heeft de hond veel van 
zijn traditionele taken 
verloren. Op een viertal 
op 31 januari verschenen 
zegels zien we de hond 
nu als gezelschapsdier, 
als reddingshond, gelei

dehond en als jacht

hond. Het gaat daarbij 
om de golden retriever, 
de herdershond, de la

bradorretriever en de 
ruwharige tekkel. De vier 
zegels zijn samen ver

krijgbaar in een boekje. 
De aanduiding brev geeft 
wederom aan dat ze voor 
binnenlandse briefver

keer bestemd zijn. De 
huidige prijs is daarom 
5 kr. 

Zweedse uiereldmonumenten 
Op de Unescolijst van 
waardevolle cultuur en 
natuurmonumenten 
staan momenteel onge

veer 640 gebouwen en 
gebieden. Elf daarvan 
bevinden zich in Zwe

den. De post startte op 
31 januari met een serie 
over de Zweedse monu

menten. In de eerste uit

gifte komen er vijf aan 
bod; de rotstekeningen 
in Tanum, de ijzersmel

terij in Engelsberg, de 
kerkstad Gammelstad in 
Lulea, de vlootbasis 
Karlskrona en de paleis

schouwburg Drottning

holm. De vier laatste zijn 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar, Prijs: vier

maal 6 kr. 

NIEUW MERK FRANKEEERMACHINE OP 
DE NEDERLANDSE MARKT: TELEFRANK 
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Een a/druk van de nieuwste Jrankcermachme die m Nederland wordt gebruikt deTelefi'ank 

Het is beslist geen alledaagse 
gebeurtenis, dus maken we er 
graag melding van: onlangs 
kwam er een nieuw type fran

keermachine op de Nederlandse 
markt. Het gaat om de TeleFrank 
(afgekort TF), een machine die 
uit Duitsland komt. 
De fabrikant, de firma TeleFrank, 
werd in iggi opgericht. Het be

drijf ontwikkelde een frankeer

machine, waarvoor in maart 
1993 van de Deutsche Bundespost 
een certificaat van toelating voor 
de Duitse markt werd verkregen. 
Het bedrijf mikt voor de ver

schillende typen die het ver

koopt op de 'onderkant ' van de 

markt, dat wil zeggen: op bedrij

ven en instellingen die weinig 
post verzenden. ledere brief 
moet namelijk apart in de ma

chine worden ingevoerd. De Tele

Frankmachines hebben in 
Duitsland de letter 'K' gekregen. 
Bij ons zijn ze herkenbaar aan de 
eerdergenoemde afl<orting 'TF'. 
Ik dank de heren W. Kalb (Pa

pendrecht) en P. Janssen (Oos

terhout) voor de door hun vers

trekte informatie en voor het ter 
beschikking stellen van een af

beelding van een afdruk van 
deze frankeermachine. 
D. Veenstra, Buitenpost 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

KILOWAAR MET VEELAL 1999/2000 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostennjk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levenng onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 
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KLM 
De luchtvaartmaatschap
pijen KLM en Eurowings 
zijn overeengekomen dat 
de KLM de volledige 
commerciële verant
woordelijkheid neemt 
voor de zevenentwintig 
vluchten die Eurowings 
dagelijks tussen Schiphol 
en bestemmingen in 
Duitsland onderhoudt. 
Vanaf 26 maart 2001 zal 
KLM Cityhopper met 
een toestel van het type 
F-50 tussen Amsterdam 
en Bremen gaan vlie
gen. 

Tot slot kunnen we over 
onze nationale lucht
vaartmaatschappij mel
den dat ze nog intensie
ver van het Internet ge
bruik zal maken. Zo is 
het voor mensen die met 
KLM gaan vliegen moge
lijk om voor dezelfde reis 
via het web een hotel te 
boeken. 

KLM EXEL 
De maatschappij KLM 
Exel vliegt van Maastricht 
naar een steeds groter 
aantal bestemmingen. 
We danken het aan een 

succesvolle correspon
dent in Maastricht dat er 
op II december van het 
vorig jaar post meeging 
[i] op de vlucht Maas
tricht-Berlin Tempelhof 
v.v. [2] Het blad Piloot & 
Vlucht (een uitgave van 
Campress) maakte mel
ding van dit feit.Overi
gens werd KLM Exel on
langs onderscheiden. Het 
feit dat de maatschappij 
er het afgelopen jaar drie 
nieuwe bestemmingen 
bij kreeg met als vertrek
punt Maastricht was 
goed voor de toekenning 

van de Maastricht-Aachen 
Atuard. 

NCA 
Sinds 24 september 2000 
onderhoudt de lucht
vaartmaatschappij NCA 
de verbinding Osaka-
Frankfurt [3]. Er wordt 
gevlogen met een toestel 
van het type B-747F. 

BALLONPOST (1) 
De Olympische Spelen 
van 2000 kregen ook met 
behulp van ballonpost 
aandacht. Op 15 septem
ber 2000 werd daartoe 

een speciale vaart geor
ganiseerd die enkele bij
zondere stempels ople
verde [4].Ook de hon-
derdvijftigste geboorte
dagvan Friedrich Her
mann Wolfert ging niet 
onopgemerkt voorbij; het 
jubileum was goed voor 
een schitterende kaart. 
Andere ballonvaarten wa
ren de 19e Staatsmeister 
heteluchtballonvlucht 
(UNO- en Oostenrijkse 
post [5]), de jaarlijkse 
Christkindl-vlucht (dit
maal op 3 december[6]), 
een Sonderpost-Ballon-
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flug (13 oktober 2000 [7]), 
de 26e LuftschifFpost
vlucht (UNO en Oosten
rijkse post) 6 december 
2000 [8]) en een Tsjechi
sche baHonpostvIucht op 
23 november 2000 [9].Er 
stond voor 6 december 
2000 ook een Belgische 
ballonpostvlucht op het 
programma (verjaardag 
Sint Nicolaas), maar door 
het slechte weer op die 
datum moest de vaart 
worden uitgesteld tot 27 
december 2000. Van de 
nood werd een deugd ge

maakt: er werden aan de 
post ook Kerst en 
Nieuwjaarsgroeten toe
gevoegd [10]. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
liet op een aardige wijze 
zien dat zij dit jaar drie
kwart eeuw bestaat [11, 
12]. 

NORTHWEST AIRLINES 
Northwest Airlines deelt 
ons mee dat de vloot zal 
worden uitgebreid met 

niet minder dan 52 nieu
we vliegtuigen. Het gaat 
om vierentwintig toestel
len van het type Airbus 
A330300, twintig 
Boeings type757, twee 
Boeings type B747400 
en zes Airbussen type A
319. 
De A330's zullen de toe
stellen van het type 
DC1030 vervangen en de 
B757's komen in de 
plaats van de toestellen 
van het tyep DCio40. 
Alles zal geleverd worden 
tussen 2001 en 2006. 

VLM 
Van de maatschappij 
VLM hoor je niet zoveel. 
In een luchtvaarttijd
schrift (Airmeuws, de
cember 2000) werd ge
meld dat er sinds 15 ja
nuari van dit jaar wordt 
gevlogen van Rotterdam 
naar Geneve. Het is jam
mer voor de verzame
laars van luchtpost, maar 
er werd geen post mee
genomen. 

BALLONPOST (2) 
Op de valreep nog wat 

nieuws over ballonvaar
ten. Op 31 december 
2000 werd een speciale 
Mitternaclitjlu^ gehouden 
die een mooie envelop 
opleverde [13]. 
Op 13 januari 2001 werd 
de honderdvijfde Ballon
postflui) van Pro Juventute 
georganiseerd. Er gingen 
kaarten en enveloppen 
mee die namens de pos
terijen van Oostenrijk en 
de Verenigde Naties (We
nen) werden vervoerd 
[14,15]

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar een tientje 
kunt u in 'Filatelie' een 
kleine advertentie plaat
sen. Dat wil zeggen: al
leen als u lid bent via een 

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 42.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar tien 
gulden en elke volgende 
regel vijf gulden. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Brouwer Media 
Postbus 345 
3740 AH Baarn 

m\i\ 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost tien 
gulden; voor elke 
regel meerbetaahu 
vijf gulden. Vermel
ding van naam en 
adres (of naam en te
lefoonnummer) in 
de advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
acht gulden extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

J GEVRAAGD 

Q DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

— 

~ 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteicen oj spotie e'en uakje! 

fio 

fis 
f20 

f^5 
f30 

/35 

Ondergetekende 

Naam 

Straat:

PC HPlaats: 

verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank of gironummer: 

(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'. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2001 (ver
schijnt begin mei) moeten 
uiterlijk op i april 2001 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats verwijderde 
evenementen eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIf ESTATIES 
• 17 en 18 maart: 
Heemstede. gojaarO.H.D.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. Inlichtmgen: J.M. 
van Putten, Zomervaart 
i66zw, 2033 DD Haarlem, 
©023-5350178. 
• 24 en 25 maart: 
Beek.Asta-Phil, propaganda
tentoonstelling ter gelegen
heid van het zeventigjarig be
staan van postzegelvereni
ging 'De Philatelist'. Asta 
Cultuurcentrum, Markt 6. 
Ca. 100 kaders; ruilgelegen-
heid; handelarenstands; spe
ciaal stempel. Openingsti]-
den: op 24/3 van 11 tot 20 uur 
en op 25/3 van 10 tot 17 uur. 
onbekend. Inlichtingen: H. 
Webers, Mergelakker 51, 
6 i8 i IEEls loo ,©046-
4372897,30,to/dephilatelist. 
• 31 maart: 
Amsterdam. Amsterdamse Jubi-
leumbeurs 1951-2001; postze
gels, munten en ansichtkaar
ten. Jaap Edenhal, Radioweg 
64. ©020-6977833. 
• 7 april: 
Spijkenisse. Tentoonstelling 
van postzegelvereniging De 
Maasmond. De Zuidwester, 
P.J. Bliekstraati. Infostands, 

— PTT Filatelieloket, handela-
° ren, dubbeltjeshoek, verlo-
<~ ting, veiling. Openingstijden: 
>- v a n i o t o t i ö u u r . Inlichtin-
^ gen: R.M. Heiblom, Graaf-
^ voorde 9, 3204 Spijkenisse, 
^ ©0181-643045. 
^ • 7 en 8 april: 
1̂  Noordwijk. Spaccphil200i, 
« Ruimtevaartfilateliepropa-
— gandatentoonstelling, geor-
B-_ ganiseerd door de ESTEC PKi-

A A f '"^^'^ '^'"'' ^" '^^ Ruimtevaart 
2 2 6 fi'at^'i« Club Nederland ter 
* « V gelegenheid van het 30-jarig 

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, ©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. Speciale envelop 
(prijs f3.50, over te maken op 
Postbankrekening 3891365 
t.n.v. Penningmeester Dag 
van de Postzegel Rotterdam 
2001 Oosterhout). Opening
stijden: op vrijdag 20/4 van 14 
tot 18 uur, op zaterdag 21/4 
van 10 tot 17 uur en op zon
dag 22 april van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: J. Oosterboer, 
Voorsteven 20, 3181NJ Ro
zenburg. 
• 27, 28 en 29 april: 
Keulen (Duitsland). Philatelia 
mitTcard, internationale 
beurs voor postzegels, mun
ten en telefoonkaarten. Hal
len I, 2 en 3 van de KölnMes-
se, Messeplatz i. Opening
stijden (nog) onbekend. In
lichtingen: KólnMesse Aus
stellungen GmbH, Deutz-
Mulheimer-Strasse 30, D-
50679 Kóln (Duitsland). 
• 10, i ieni2mei: 
Ede. Tentoonstelling (klas
sen 2 en 3 plus I-kader, Open 
Klasse, Jeugd en Propaganda) 
ter gelegenheid van het 55-ja-
rig bestaan van de afdeling 
Ede van 'De Globe'. Tennis-
en squashpark 'Tesqua', 
Horsterweg 3. Ca. 520 ka
ders; handelaren- en studie-
groepenstands, schilderijen 
en kunstexpositie. Opening
stijden: op donderdag 10/5 
van 19 tot 22 uur, op vrijdag 
11/5 van 10 tot 22 uur en op 
zaterdag 12/5 van g tot 17 uur. 
Inlichtingen: N. van der Lee, 
Arkelstein 12, 6714 AW Ede; 
email: N,uander.Lee@hccnet.nl. 
• 9 t/m 15 juni: 
Brussel (België). Bellica 2001, 
internationale postzegelten
toonstelling onder FlP-patro-
naat in het kader van het the
ma '500 jaar Europese poste
rijen'. Organisatie: Pro-Post. 
Hallen 3 ,4 en 8 van Brussels 
Expo (Heizelcomplex). Ca. 
3.000 kaders. Uitvoerige in
formatie volgt in de kolom
men van 'Filatelie'. Inlichtin
gen: Belgica 2001, Korte Mi-
nimenstraat2, B-iooo Brus
sel (België). 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hajnia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela-
renorganisatie. Thema: Buil
ding bnd^es between people. Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg-

raesvej 134, DK-2770 Kastrup 
(Denemarken). 
• 19,20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2001, na
tionale postzegelshow geor
ganiseerd door de Neder-
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
(NVPV) op verzoek van de 
Gezamenlijke Stuurgroep 
Evenementen. Americahal, 
Laan van Erica 50. Ca. 200 
kaders. Openingstijden: op 
19/10 en 20/10 van 10 tot 17 
uur en op 21/10 van 10 tot 16 
uur. Toegang f 10.-. Meer in
formatie in het oktobernum
mer 2001 van 'Filatelie'. In
lichtingen: L.L. Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 28iiTTReeuwijk. 
• 19,20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Liechtenstein Salon 
Nederland, salon van de Liech
tenstein Filatelie, georgani
seerd door de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars van het Vorsten
dom Liechtenstein (NVPVL). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca 100 kaders, dia- en 
filmpresentaties. Opening
stijden: zie Postex 2001. Infor
matie over hotelaccommoda
tie en speciaal buffet: A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den IJs-
sel, ©0180-321538, e-mail 
ari.haasnoot@planet.nl. 
• 20 oktober: 
Terneuzen. Propagandaten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging 
Zeeuws-Vlaanderen. Sporthal 
Oude Vaart. Openingstijden: 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: A.C. Ooraens, Nassaus-
traat 22, 4532 AH Terneuzen, 
©0115-618125, e-mail acoom-
ens@2eelandnet,nl. 
• 27 en 28 oktober: 
Reuver. Limphilex XXXII, ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 35-jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging Fil-
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ningvan de COLF-wisselbe-
ker. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, ©077-
474304g. 
• 16,17 en 18 november: 
Berlijn (Duitsland).Berliner 
Briefmarkentage Internation
al en Numismata, postzegel-
en muntenevenement, geor
ganiseerd door August 
Wahn. Beursgebouw, Funk
turm Berlin. Informatie: 
Friedrich Dürr Strasse 43, D-
74074 Heilbronn, Duitsland, 
u)u;u;.bnejmarken-messe.de. 

RUILDAGEN EN HAN
DELSBEURZEN 

• 17 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. ©02g7-
325158. 
Gorinchem. Exoduskerk, 
Mollenburgsewegi5,10-16. 
©0183-581350. 
Groningen. Martinihai, Stad-

'I spark, 10-16. ©050-5712929. 
Heemstede. Groenendaal, 
Sportparklaan 16,11-17. 
©023-5350178. 
Hilversum. Nationale Verza-

mclbeurs. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 10-17. ©036-
5304354-
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 10-16. ©071-
4030194. 

i Mijdrecht. Dr. J. van der 
I Haarlaanó, i i - i 5 . ® 0 2 g 7 -
! 289322. 

Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.30-17. ©030-
2886891. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-
17. ©0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De 

' Bosrand 15,13-17. ©033-
' 2864487. 

Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 18 maart: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Aelbrechtweg 4 ,10-
17-
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaanSSi, 11-16. ©030-
öoi ig iS . 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,11-15. ©0475-486144. 
Heemstede. Groenendaal, 
Sportparklaan 16,10-16. 
©023-5350178. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. ©045-5415088. 
Utrecht. Internanonale Vcrza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.30-17. ©030-
2886891. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, g.30-
12.30. ©0413-367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4-6,10-13. ©024-
6413608. 
• 24 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. ©023-
561727g. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. 
©0181-415640. 
Dieren. NFVSlcandmauie, 
Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. ©020-632goi8. 
Doetinchem. Kets, Hout
kampstraat 64,10.30-15.30. 
©03i6-52g24i. 
Groningen. Nederlandse Vereni
ging uoor Thematische Filatelie, 
Martinihal, Leonard Sprin
gerlaan 2,10-16. ©050-
5222777-
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 13-17. ©036-
5304354-
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. ©030-
6oi ig i8 . 
• 25 maart: 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22,10-16. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. ©036-52gog62. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.30-16.30. ©0486-474197. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof-
laan i6g, 11-16. ©071-
5173329-
Maasbracht. De Spil, Suiker-
doossingel ig, 9.30-16.30. 
©0475-483630. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
©013-5284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, g.30-12.30. 
©0493-691428. 

• 26 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.30-22. ©024-
3974654-
• 31 maart: 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad-
weg 3,10-16. ©05g6-6262i3. 
Deventer. Wijkgebouw, Van 
Vlotenlaan 85,10-16. ©0570-
592074. 
Gouda. Het Anker, Emma-
straat4g, 10-16. ©0182-
631858. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat g, 10-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 13-17. ©036-
5304354-
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-
16. ©023-56i3g2g (na 20 
uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. 
©0252-212080. 
Veenendaal. Christelijke 
Scholengemeenschap, 
Boompjesgoed 14, g-i6. 
©0318-511031. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat i, 10-16. ©038-
4216493. 
• I april: 
Aarschot. Stadsfeestzaal, De-
mervallei, g-17. Inlichtingen: 
J. Jadot, Spoorwegstraat 17, 
B-3200 Aarschot (België). 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.30-14.30. ©0493-
691428. 
Bergen Dal. Erica, Molen-
bosweg 17,10-17. ©024-
32203g3. 
Enschede. Heuwkampstraat 
14,10-16. ©0543-531372. 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,10-16. 
©03o-6o53g44. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, g.30-12.30. 
©073-54g8o4g. 
Sittard. Trevianum Scholen-
groep. Deken Haenraetsstrat 
1,10-17. ©046-4518522. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. ©077-
3517700. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11-16. 
©0343-573649. 
• 4 april: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. ©0252-212080. 
• 7 april: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber-
nardhof400,13.30-17. 
©0182-396440. 
Haaksbergen, ' t l emen-
schoer. Sterrenbosstraat 2, 
10-17. ©0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 13-17. ©036-
5304354-
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vengastate 7,10-16.30. 
©058-2662g32. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. ©0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16. ©0528-
27562g (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
©0341-256163. 
Papendrecht. De Palm, v.d. 
Palmstraat3,10-16. ©0184-
421023. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. ©023-
5643024. 

mailto:uander.Lee@hccnet.nl
mailto:ari.haasnoot@planet.nl


• 8 april: 
Amsterdam. Ondernemers
college, J. Tooropstraat 99, 
1016. ©0306063944. 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. ©0411673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. ©0493
691428. 
Harmelen. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
r6. ©0306011918. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1015. 
©0492538224. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestingplein 58,1017. 
©0235256107. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. ©0246413608. 
■ 14 april: 
Drenten. De Open Hof, 
13.3016.30. ©03213x4305. 
Eerbeek. Lorentzstraat 20, 
1016. ©0313650802. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. ©036

5304354
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. ©0235613929 (na 20 
uur). 
JMaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. ©0105916747. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. ©0547363000. 
Steenwijk. De Beitel, 1016. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 54, 
io?©oi6752336i. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. 
®0725337739
• 15 april: 
VeghelZuid. De Golfstroom, 

Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. ©0413367786. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 17 maart: 

Rotterdam. Postzegelveiling 
Rijnmond, Westewagen
straat 60, 3011 AT Rotterdam, 
©0102130986, fax 010
2131730. 
• 18 maart: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiEdenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, ©0165527130, 
fax 0165527194, email hille
sum(5)JilatElist.tom. 
Roosendaal. Filatclistische lite
rotuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
©0165527130, fax 0165
527194, email hillesum@Jila
telist.com. 
• 20 maart: 
Umkirch (Duitsland). Hob
byphilatelie Höflich KG, Am 
Gansacker 10, D79224 Um
kirch (Duitsland). 
• 23 en 24 maart: 
Malmö (Zweden). Postiljo
nenAB, P.O. Box 4118,8
20312 Malmö (Zweden). 
• 23 ,24 en 25 april: 
'sGravenhage. Grote Voor
jaarsvcilin^. Rietdijk, Noor
deinde 41, 2514 GC 'sGra
venhage, ©0703647957, fax 
0703632893, email 
rietdijk.auctions@tip.nl. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

14 maart: 
Land uan herkomst. Velletje van 

tien zegels 'in lijn' met de 
Boekenweek (thema 'Land 
van herkomst  tussen twee 
culturen'). Tien verschillende 
zegels van 80 cent. 
14 maart: 
Rotterdam Culturele Hoofdstad 
2001. Speciale priorityzegel 
van i io cent. 
3 april: 
Vriju)illigersu;erk. Emissie ter 
gelegenheid van het Jaar van 
de Vrijwilliger. Blokje met 
twee zegels van 80 cent. 
3 april: 
Max Euwe. Eerbetoon aan Ne
derlans enige wereldkam
pioen schaken. Twee zegels 
van 80 cent. 
24 april: 
Zomerzegels. Thema 'Tuinen 
en bloemen in Nederland'. 
Velletje met zes verschillende 
zegels en een mailer met tien
maal drie verschillende ze
gels van 80+40 cent. 
15 mei: 
Kunst uit de negentiende eeuw. 
Emissie, gewijd aan de kunst 
in het laatste clecennium van 
de negentiende eeuw. Velletje 
met tien verschillende post
zegels van 80 cent. 
2 juli: 
Eurozegels. Drie boekjes met 
elk vijf dezelfde zegels. 
28 augustus: 
Cartoonzegcis. Emissie gewijd 
aan de humoristische teke
ning. 
25 september: 
Verrassingszegel. Blijft nog een 
verrassing. 
Oktober: 
Honderduijjtigjaar Nederlandse 
postzegels Emissie ter promo
tie van Amphilcx 2002 en ter 

herdenking van het honderd
vijftigjarig bestaan van de Ne
derlandse postzegels. Blokje 
met twee zegels. 
Oktober: 
Eeuw/eest KVGO. Emissie ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het Ko
ninklijk Verbond van Grafi
sche Ondernemingen. Twee 
zegels. 
7 november: 
Kinderpostzegels. Thema, aan
tal zegels en waarden onbe
kend. 
27 november: 
Kortingzegels. Thema, verschij
ningsvormen en waarden on
bekend. 

Aruba 

26 maart: 
Cultuerele zegels. Veertig jaar 
Mascaruba. Waarden: 60 en 
150 cent. 
31 mei: 
Klassieke auto's. Waarden: 25, 
40, 70 en 75 cent. 
6 augustus: 
Stondaardzegels (IV). Schelpen, 
lemen huis, bergkristal, 
goudsmelterij. Waarden 15, 
35,100 en 250 cent. 
9 oktober: 
Wereldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40420, 
60I3O en 100+50 cent. 

Nederlandse Antillen 

7 maart: 
Katten en honden; zes zegels; 

waarden: 55, 75,110,175, 
225 en 750 cent. 
26 april: 
Schepen; vier zegels; waarden: 
110, 275, 350 en 500 cent. 
21 mei: 
Sociaolculturele emissie; drie 
toeslagzegels; waarden: 
75+25,110+45 ^n 225+100 
cent. 
SJuni: 
Stripzegels; 'Fedjay', zes ze
gels; waarden: 5,40, 75, 85, 
100 en 110 cent. 
I augustus: 
Philanippon 01; twee zegels; 
waarden: 110 en 225 cent. 
Souvenirvelletje van 225 cent. 
28 september: 
Vogels; tien zegels; waarden: 
5, 25, 50,75, 85,100,110, 
125, 200 en 225 cent. 
ig oktober: 
i50jaar MethodistenkerkPhi
lipsburg; twee zegels; waar
den: 75 en 110 cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40+15, 75+25 en 
110+45 cent. 
15 november: 
Kerstmis/kortingzegcls; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 
cent. 

Attentie! 
Gegevens voor deze ru
briek kunt u uitsluitend 
schriftelijk of per email 
aan de redactie zenden. 
Stuur uw melding mini
maal 6 weken vócjr de ge
wenste plaatsingsdatum 
aan de redactie: Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

SAJVIENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Het is vanaf nu niet meer 
mogelijk om uw eigen post
stukken ter afstempeling in 
te zenden aan de Collect 
Club in Groningen. 
Afdrukken van de in deze ru
briek genoemde stempels op 
door uzelf gemaakte post
stukken kunt u nog wel krij
gen op de beurzen waar PTT 
Post aanwezig is en bij die 
gelegenheden waar de stem
pels worden gebruikt. Als u 
niet in de gelegenheid bent 
een beurs te bezoeken, kunt 
u vaak ook kant en klare en
veloppen bestellen. Als dat 
kan wordt u in Filatelie geïn
formeerd over de bestelwijze 
van bijzondere enveloppen. 
Met ingang van de jaargang 
2000 geeft PTT Post een 
Jaarcollectie Stempels uit. 
Deze collectie bevat alle 
beursenveloppen van 2000 
en briefkaarten met de bij
zondere poststempels. De 
collectie kunt u bestellen bij 
de Collect Club, Postbus 
30051, 9700 RN Groningen, 
tel. 0505861234. Het be
stelnummer van de jaarcol
lectie 2000 is 690522 en de 
prijs f63,50 of€28 ,82 . 

Deze maand kan ik u berich
ten over vier bijzondere 
poststempels ciie PTT Post 
uitgeeft in de maanden 
maart en april 2001. 

Dagtekeningstempe! van de 
Collect Club in Groningen 
Ik laat u een afbeelding zien 
van het dagtekeningstempel 
dat de Collect Club in Gro
ningen sinds 2 januari 2001 
in gebruik heeft. Met dit 
stempel worden poststuk
ken, postwaardestukken en 
postzegels afgestempeld. 

Bijzondere poststempels 
Rond de tijd waarop dit 
nummer van Filatelie ver
schijnt, om precies te zijn op 
17 en 18 maart 2001, wordt 
in Antwerpen de NIPA ge
houden. Het stempel dat 
daar wordt gebruikt laat een 
portret zien van de zestien
deeeuwse Vlaamse meester
tekenaar Pieter Bruegel de 
oude met op de achtergrond 
een afbeelding van het Ko
ninklijk Museum voor Scho
ne Kunsten in Antwerpen, 
waar veel werken van Pieter 
Bruegel hangen. Het stem

NIPA Antwerpen 
PTT Post 
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pel verwijst ook naar de ten
toonstelling van Pieter 
Bruegel in het Rotterdamse 
museum Boijmans van Beu
ningen. 

Een week later, op 24 en 25 
maart, wordt in Beek het 70 
jarig bestaan van vereniging 
'de Philatelist' gevierd. De 
secondestreepjes die te zien 
zijn in het stempel laat het 
tijdsverloop zien. Het ver
grootglas en de postzegel
karteling verwijzen uiteraard 
naar het filatelistische ka
rakter van de vereniging. 

Eerstevluchts tempels 
Afdrukken van de bijzondere 
poststempels ter gelegen
heid van een eerste vlucht 
worden geplaatst op post
stukken van vereniging 'De 
Vliegende Hollander ' . De 
enveloppen kunt u na afloop 
bij de vereniging bestellen. 
Het adres van 'De Vliegende 
Hollander ' is Postbus 94, 
2770 AB Boskoop. 

I e v l u c h t KLM 
Cityhopper F50 

Amsterdam 
28 maart 2001 

Op 28 maart vliegt de KLM 
voor het eerst met een City
hopper van Amsterdam naar 
Bremen. In het stempel dat 
ter gelegenheid van deze 
vlucht wordt gebruikt is 
rechts naast een vliegtuig 
van het type F50 het stand
beeld te zien van de Bremer 
Stadtmusikanten uit het 
sprookje van de gebroeders 
Grimm. Dit sprookje uit 
1857 heeft de Hanzestad 
Bremen wereldberoemd ge
maakt. Een hond die op een 
ezel staat met daarop weer 
een kat en een haan symboli
seren de solidariteit van de 
zwakkeren in onze samenle
ving, die zich zo tegen de 
sterken kunnen verweren. 

2apniZ001 

Poststukken die meegaan 
met de eerste vlucht naar 
Miami van KLM en North
west Airlines op 2 april wor
den gestempeld met een 
stempel dat een vliegtuig van 
het type DC1030 laat zien. 
het vliegtuig vliegt over een 
kust met stralende palmbo
men en een stralende zon. 

In de maand april zijn de 
volgende poststempels voor
zien. Bij het ter perse gaan 
van Filatelie waren nog geen 
afbeeldingen beschikbaar. 
In een volgend nummer zal 
ik u de afbeeldingen tonen. 
20, 21 en 22 april: 
Rotterdam 2001. 
Datum nog onbekend: 
Politiefilatelie. 
27, 28 en 2g april: 
Philatelia Keulen. 
Actuele informatie over (bij
zondere) posts tempels kunt 
u vinden op de website van 
de vereniging Po en Po; het 
adres is www..nl 
U kunt zich ook abonneren 
op het blad Collect Plus, dat 
wordt uitgegeven door de 
Collect Club. 
Een abonnement op Collect 
Plus is gratis. 

mailto:hillesum@Jilatelist.com
mailto:hillesum@Jilatelist.com
mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
http://www..nl


ALS HET EEN ONSJE MEER MAG 
ZIJN: 'UIT • GOED VOOR UI' 
Ontspanning van theaterstoel tot saunabank 

Het zal u waarschijnlijk niet 
verbazen dat de slogan 'Uit. 
Goed voor u!' werd bedacht 
door het Bedrijfschap Horeca, 
nu Horeca en Catering geheten. 
De geschiedenis ervan kan wor
den gevolgd dankzij de fran-
keerstempels van deze in Den 
Haag gevestigde organisatie. 
Aan het begin van de jaren zes
tig dook de kreet voor het eerst 
op. In het eerste stempel was 
de redactie trouwens 'Uit? 
Goed voor UI' Al in de volgende 
versie werd het vraagteken ver
vangen dooreen uitroepteken. 
De aangepaste tekst werd - heel 
toepasselijk - geplaatst op een 
uithangbord [ i , 2]. Het stempel 
werd ook nog een aantal jaren 
gebruikt op machine FR9544. 
Tot in de jaren zeventig wist de 
slogan te overleven, zij het dat 

DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 

Nu Nieuwjaarsdag alweer enkele maanden achter ons ligt 

en de goede voornemens 'om er een paar pondjes af te 

kri jgen' op de achtergrond zijn geraakt durft Drewes 

Veensfra u aan te sporen het er eens van te nemen. Ofwel: 

'Uit, goed voor u!' Mocht u tóch willen afvallen dan kunt 

u (zie hieronder) natuurlijk altijd nog thuisbl i jven... 
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de tekst werd uitgesproken door 
een stripachtig mannetje, voor
zien van een paraplu [3]. Zo om
streeks het midden van de jaren 
zeventig was het kennelijk tijd 
voor vernieuwing [4]. De nieuwe 
kreet, 'Uit. Goeie gewoonte', 
viel echter al na korte tijd in on
genade. Het moest nog wat los
ser en daarom werd het 'Uit is 
ook gezellig!' [5]. In de jaren 
tachtig jaren kwam men erach
ter dat de oude slogan toch zo 
slecht nog niet was; die werd 
dan ook weer van stal gehaald: 
'Uit - goed voor u' [6]. In de ja
ren negentig (zie hiernaast) 
vond men het weer tijd voor 
iets geheel anders: 'Uit - thuis
blijven kan altijd nog'. Vlak voor 
het begin van het nieuwe mil
lennium ging men nogmaals 
totaal overstag. De slogan voor 
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onze eeuw is (voorlopig): 'Uit. 
Dat moeten we vaker doen'. 
Overigens werd vóórdat de 
'Uit'-slogan werd bedacht óók 
al een leuke kreet gebruikt: 'Ho
reca - goede klank voor spijs en 
drank'. 

UIT OF TOCH THUIS 
Het Kerstdiner is voor duizen
den Nederlanders een jaarlijks 
terugkerend hoogtepunt. Ande
ren moeten er gewoonweg niet 
aan denken. Talrijke restaurants 
en hotels proberen u weken van 
tevoren te strikken om te reser
veren voor de drukste eetdagen 
van het jaar. In het stempel van 
Holiday Inn in Gent [7] wordt 
het accent gelegd op de gezel
ligheid: 'Gezellig voor een eten
tje uit'. Maar misschien weegt 
het begrip 'gastronomie' zwaar
der voor u. Dan kunt u terecht 
bij een restaurant, aangesloten 
bij de Alliance Castronomique 
Néerlandaise. Restaurant Molen 
'De Dikkert' in Amstelveen [8] is 
zo'n gelegenheid, zo leren we 
dankzij hetfrankeerstempel van 
dit etablissement. De keuze aan 
restaurants is bijna onbeperkt, 
want het aantal buitenlandse 
restaurants is in de loop der ja
ren enorm toegenomen. Neder
landers reizen steeds verder en 
weten daardoor ook de meest 
exotische keukens te waarde
ren. Dat men bijna een halve 

eeuw geleden een goed diner 
ook al op prijs wist te stellen 
blijkt uit een stempel uit 1953 
van Parkhotel Den Haag [9]: dat 
prijst het Queen's Garden Res
taurant aan als One of the best 
restaurants of the Hague ofwel 
een van de mooiste en beste 
restaurants in Den Haag'. 
Niet voor niets is de naam van 
het Bedrijfschap Horeca aange
vuld met het woordje 'catering'. 
Of het nu een pizza is of een 
uitgebreid culinair diner, alles 
kan aan de worden deur be
zorgd, zodat u desgewenst 
thuis kunt blijven - ook gezellig. 
Het stempel van een Vlaardings 
bedrijf staat als het ware model 
voor deze nieuwe ontwikkeling: 
'Verzorging (van spijs en drank) 
door heel Nederland' [10]. 

NAAR HET THEATER 
Een leuk avondje uit betekent 
voor veel mensen een bezoek 
aan een voorstelling in schouw
burg, theater of cultureel cen
trum. Een stempel uit 1985 van 
de Stadsschouwburg in Breda 
wekt u dan ook op: 'Ga uit in de 
Stadsschouwburg Breda' [11]. 
Wie denkt dat een schouwburg 
een soort cultuurtempel is 
wordt over de drempel gehol
pen door een stempel uit Sit-
tard, dat luidt: 'De Sittardse 
schouwburg is geen tempel, 
maar gewoon de schouwburg'. 

Een stempel met een heel cultu
rele uitstraling is dat van 
schouwburg Orpheus in Apel
doorn. Daarin wordt de tekst 
'Avondje theater compleet -
schouwburg Orpheus - theater-
restaurant 't Schellinkje' [12] op
geluisterd met culturele symbo
len (o.a. een theatermasker). 
Dat de schouwburg iedereen 
iets te bieden heeft, proberen 
de Stadsschouwburg en het 
Staargebouw in iVlaastricht dui
delijk te maken door het stem
pel 'Twee theaters met een pro
gramma voor eick wat wils'. 
Diezelfde variatie wordt ook in 
Tilburg geboden: 'Stads
schouwburg Tilburg - het 
theater meet een veelzijdig en 
afwisselend repertoire'. 
Maar behalve de schouwburgen 
in de grote steden bieden ook 
de culturele centra in die plaat
sen een volwaardig programma 
vooreen leuke uitgaansavond. 
In het stempel van cultureel 
centrum 'De Munt' in Weert 
wordt dat als volgt verwoord: 
'Als' t om UITGAAN gaat'[13]. 
Dat je een avondje uit ook kunt 
gebruiken om elkaar te ontmoe
ten leren we van een Frans 
stempel uit Toulouse: Rendez
vous au theatre ('Ontmoet el
kaar in het theater') [14]. 
Natuurlijk wilt u verzekerd zijn 
van een plezierige uitgangs
avond. De onbekende gebruiker 

van een frankeerstempel uit 
Den Burg heeft dat prima be
grepen: 'Uit? Maar dan goed' 
[15]-
Als u voor een verantwoord uit
je het oog op de hoofdstad van 
ons land laat vallen - een stad 
waarvan de jaarlijkse Uit-markt 
landelijke bekendheid geniet -
kunt u eerst informatie inwin
nen bij het Amsterdams Uit-bu-
reau (voor culturele informatie 
en dienstverlening) [16]. 
Wilt u ook anderen aanzetten 
tot een uitje? Denk dan eens 
aan de theaterbon! In Naaldwijk 
wordt de bon aanbevolen met 
de woorden 'Geef de theater
bon (bij ons verkrijgbaar)'. Uit 
Amsterdam komen twee ande
re versies: 'De theaterbon... ap
plaus!' [17] en 'DeTheaterbon -
ideaal om te geven, een feest 
om te krijgen' [i8]. 

VARIATIE IN HET THEATER 
Het aanbod van de Nederland
se theaters is zó gevarieerd hg, 
20 en 21] dat we in dit artikel 
niet alle facetten daarvan kun
nen laten zien. We moeten 
daarom een keuze maken. Aan 
de hoeveelheid stempels te zien 
zou je kunnen concluderen dat 
muziek bij onze Oosterburen 
hoger genoteerd staat dan bij 
ons [22, 23, 24, 25 en 26]; mis
schien is het omgekeerde het 
geval bij cabaret. Een categorie 



apart zijn de musicals - die zijn 
ook bij ons bijzonder populair. 
Vrijwel meteen heb je het dan 
over theatermagnaat Joop van 
den Ende [27]. Het cultureel 
establishment heeft hem vele 
jaren verguisd, waarschijnlijk 
vooral vanwege zijn producties 
voor de commerciële televisie 
('joop van Ellende'), maar Van 
den Ende is wel de man die ook 
nu nog een flink stempel op het 
Nederlandse uitgaansleven 
drukt. Met het in 1998 in Aals
meer geopende Showbiz City 
[28] verwezenlijkte Van den 
Ende een droom van jaren; het 
is een plek die - als we het fran-
keerstempel mogen geloven -
kan worden omschreven als 
'Een wereld van entertainment, 
nergens mee te vergelijken'. 

ANDERS UIT? 
Voor veel mensen 'hoeft' het 

theater niet zo nodig. Ze heb
ben als het om uitgaan gaat ge
heel andere ambities. Sommi
gen brengen al tientallen jaren 
achtereen de laatste week van 
december door in een klassiek 
hotel, zoals het Kurhaus in 
Scheveningen. Een Oostenrijks 
stempel [29] maakt reclame 
voor zulke arrangementen: Zu 
den Feiertagen ins Wiener Inter. 
Cont. Ook in een stempel uit 
1961 werd het al gezegd WIEN 
had immer Saison [30]. 
Andere mensen zijn wars van 
deg//tteren glamour var\ de uit-
gangswereld en zoeken de oase 
van kalmte die een Wadden
eiland te bieden heeft op. 'Rust, 
ruimte, uitwaaien en luxe nage
nieten', zo belooft een stempel 
uit Den Helder [31]. Uit het 
adres van de gebruiker zou je 
kunnen afleiden dat het om een 
recreatiepark gaat. 

Voor een steeds groter aantal 
Nederlanders staat 'een avond
je uitgaan' gelijk aan een be
zoek aan het casino. Een halve 
eeuw geleden ging je er voor 
naar het buitenland, maar nu 
tel je als stad zonder een casino 
eigenlijk niet meer mee. In het 
stempel van Holland Casino in 
Scheveningen heet het 'Een 
mooie gelegenheid om uit te 
gaan!' [32]. In een ouder stem
pel was de tekst nog 'In de Hol
land Casino's kom je ogen te
kort' [33]. 
En voor wie een heel bijzonder 
alternatief voor een avondje uit
gaan zoekt: een sauna in 
Leeuwarden heeft voor u een 
passend advies: 'Sauna. Ont
spannend uitgaan' [34]. 

VEILIG THUIS! 
Het Verbond voor Veilig Veer-
keer, de voorloper van 'Veilig 

Verkeer Nederland (op zijn 
beurt weer de voorloper van het 
huidige 3VO), had in de jaren 
zestig al oog voor het uitgaans
publiek. De organisatie gaf 
daarvan blijk in een 'educatief 
stempel met de tekst 'Veilig uit 
- Veilig thuis!' [35], waarvan de 
tekst vergezeld ging van een 
mannetje met een opgestoken 
vingertje. De achtergrond van 
de slogan zal ook toen wel het 
waarschuwen voor het gevaar 
van het rijden met een slokje op 
zijn geweest. Heel zinnig, en 
daarom herinner ik u op deze 
plaats nog maar eens aan de 
misschien wel bekendste en 
beste slogan van Veilig Verkeer 
Nederland: 'Laatje rijden!' [36]. 
De tekening maalct duidelijk dat 
het advies van kracht is als u 
een paar glaasjes op hebt! 
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12. STEMPELVERVALSINGEN [AFLEVERING 5: 
COMBINATIES DIE NIET KUNNEN BESTAAN] 

Als vervalsers in het bezit 
komen van bepaalde 
briefarchieven - of die nu 
stukl<en bevatten zonder 
danwei met postzegels -
willen ze de brieven in 
zo'n archief vrijwel altijd 
verfraaien met stempels 
of zegels die niet op deze 
brieven thuishoren. Ik 
verwijs nog maar eens 
naar de vervalser Maler, 
die ook zo te werk ging. 
De op de afbeelding 6g en 
70 getoonde briefis af

komstig uit het Franse 
archief Servanton. De 
vervalser heeft op de brie
ven postzegels van het 
type Napoleon Laure'e ge
plakt. Blijkbaar waren 
deze ongebruikte zegels 
in die tijd in behoorlijke 
hoeveelheden voorhan
den. 
De brief, die gedateerd is 
op 29 september 1845 en 
verzonden werd van St. 
Chaumond naar St. 
Chaumond, is gefran-

SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

keerd met postzegels die 
gedrukt zijn in 1866, 
1868 en 1870. De briefis 
afgestempeld met een 
'vervalst' OR-stempel. 
Frankrijk ging echter pas 
voor het eerst postzegels 
gebruiken op i januari 
1849! 
Een tweede brief, die 
eveneens in mijn bezit is, 
werd verzonden van Pa
rijs naar St. Chaumond 
met zegels van hetzelfde 
type en met dezelfde 
waarden. In dit geval gaat 
het echter om zegels die 
werden gedrukt in 1863, 

DIALEZINGEN OVER VERVALSINGEN 
Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen kunnen dat de redactie 
laten weten. De schrijver van deze rubriek neemt 
daarna rechtstreeks contact met u op. 

1867 en 1870. Ook deze 
briefis afgestempeld met 
een OR-stempel. Dit OR-
stempel was echter niet 
in Parijs in gebruik. 
Een ander voorbeeld zijn 
brieven uit het Venetiaan-
se archief van Nicolo Ca
vegiani. De meeste brie
ven zijn voorzien van val

se stempels, soms met de 
zogenoemde Venetiaanse 
Lion- of leeuujenstem-
pels. Vooral in themati
sche verzamelingen vindt 
men deze brieven helaas 
veel {ajbeeldingen 71 e n 

De Nederlandse tele
gramformulieren, die van 

( yPr^^^'b: 

Afbeelding 69 -Frankenng uan 25 centimes (het tariefvanafi september 1871) opeen omslag Afbeelding 70 - Nogmaals de brief van afbeelding 69, nu met de binnenzijde van de 
van 29 september 1845, valse ajstempeling omslag, die degeschreven datering 'Chaumond 29 7b 1845' laat zien 
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Afbeelding 71 - Een omslag, afkomstig uit het Venetiaans archief van Nicolo Cavegiani met daarop een vervalst 
Venetiaans Leeuujcnstcmpel 

Afbeelding 72 - Detailopname van het vervalste 'Leeuujen-
stempel' van afbeelding 71 



1877 tot 1903 door de 
Ejjkstelegraafdienst wer
den gebruikt, bestonden 
uit een verzend en een 
ontvangstformulier. Als 
men een telegram ver
zond moest hiervoor 
recht worden betaald. Dit 
recht van verzending 
werd voldaan door op het 
verzendformuher een te
legraafzegel te plakken. 
Met behulp van blauw 
krijt en een ponsing werd 
deze zegel vernietigd. 
Zo'n vijftien jaar geleden 
kwamen veel ontvangst
formulieren op een vei
ling. Heel snel nadien 
l<wamen deze zelfde for
mulieren, nu voorzien 
van daarop geplakte tele
graafzegels, op de markt. 

De vervalsers hadden ge
bruikte zegels (die waren 
er genoeg) op de formu
lieren geplakt, er extra 
krijtstrepen overheen ge
plaatst en de gaten nage
maakt. Dit gebeurde niet 
altijd op de juiste wijze 
(afbeeldingen 73 en 74). 
Aangezien de telegraaf
zegels geperforeerd wer
den komen ook daarvan 
vervalsingen voor. De ga
ten zijn dan met behulp 
van een gewone, moder
ne perforator gemaakt 
(afbeelding 75). 
De dienstzegels van Ne
derlandsIndie, met op
druk D, zijn op I oktober 
1911 voor het eerst ge
bruikt. Afstempelingen 
vóór die datum kunnen 

dus niet bestaan. Toch 
komen zegels met zulke 
(uiteraard vervalste) op
drukken voor (afbeelding 
76). 
Ook de in Duitsland veel
gezochte zegels metBcr
linopdrukken zijn vaak 
en in aanzienlijke hoe
veelheden vervalst. Deze 
vervalste opdrukzegels 
werden dan ook nog eens 
voorzien van een vals 
stempel (ajbeeldmg 77). 
Van een opdruk voorzie

ne Engelse postzegels die 
bestemd waren voor de 
Ierse Republiek (1922), 
en dan met name de hoge 
waarden zoals de 10 shil
ling, zijn postaal ge
bruikt bijzonder zeld
zaam. Ongebruikte ze
gels zonder gom of met 
een slechte plakker wor
den daarom vaak 'over
stempeld' met een vals 
stempel. 
De twee afgebeelde ze
gels (ajbeeldm^en 7& en 

ONBEKENDE VERVALSINGEN GEZOCHT 
Als u vervalsingen bezit die niet eerder zijn afge
beeld, onderzocht of besproken, neem dan contact 
op met de auteur; die kan materiaal onderzoeken 
en eventueel bespreken in de loop van deze serie. 

79) hebben een vals 
stempel. Dulin's boek Ire
land  The Postal History of 
Transitional Period geeft 
aan dat er in 1923 tien zo
genoemde Branch Offices 
waren. College Green, 
zoals hier afgebeeld (af
beelding 80), behoort niet 
tot dat tiental. De andere 
zegel, die met het stem
pel Duke Street 7OC17 (zie 
ajbeeldmg 71^), is eveneens 
voorzien van een vals 
stempel. De zegel had 
bruine vlekjes  'roest', 
zoals verzamelaars dat 
meestal noemen  en 
werd schoongemaakt 
vóór de 'afstempeling' 
werd geplaatst. Met hulp 
van het Expert Committee 
van de Royal Philatelic So

 w  f 
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Links, ofbeeMinfl 76  Zegel van 
25 cent uan NcderlandsIndie m 
het type 'handend haar' (NVPH
nummcr 27), o^estempdd 114 
igoo, met valse kopstaande'D'
opdmk 

Links afbeelding 77 
ualse, m ipaars 'ge
drukte'opdruk'Berlin' 
met een  ook m paarse 
inkt aangebrachtver
valst stempel Berlm
Charlottenburg 

Lmks: ojbeelding 73  Een ont
vangstformulier van de Rijks
telegraof met een later opgeplakte 
telegraofzc^el 

Rechts ajbecldmfl 74  nogmaals 
de vervalsing van ajbeeldmg 75, 
u ziet een deel van de achterzijde 
van hctjormulier Dcgatcnvan 

respectievelijk de tclegraajzegel en 
hetjormulicr komen niet overeen 

Links: afbeelding 75  Telc
graajzegels van 12' cent en 25 
cent Beide zegels zijn met behulp 
van een moderne perforator 'ge
ponst', hetgaatdusomvalscfla
ten 

Links afbeelding 78  Zegel van 10 
Shilling met de vervalste afstempeling 
'College Green B O. DUBLIN I 
■'■ 5 FE 23' 

Daaronder afbeelding jg  Een 
andere zegel van 10 Shilling met de 
vervalste ajstempelmg 'Duke S' Dublin 
*7 0C27 ' 

Hieronder, afbeelding 80  Een detail
opname van het stempel op de zegel 
van afbeelding 78 



ciety in Londen werden 
deze zegels gekeurd èn 
afgekeurd. 
Bepaalde Duitse zegels 
uit de inflatieperiode 
1923 zijn postaal echt ge
bruikt moeilijk te vinden. 
Vandaar dat deze veel 
met vervalste stempels 
voorkomen. Irtfla-keuring 
is gewenst als u zeker 
wilt zijn van echte af
stempelingen (afbeeldin
gen 81 en 82). 
Ook Duitse handstem-
pel-opdrukken, de zoge
noemde Bezirks-stempels 
van 1948, zijn een gelief
koosd gebied voor verval
sers. Er zijn vermoedelijk 
meer zegels met vervalste 
of'onechte' handstem-
pel-opdrukken dan ech
te. Er zijn vele handboe

ken en artikelen over dit 
gebied gepubliceerd. Het 
hier afgebeelde verticale 
paar bestaat uit echte 
postzegels die zijn voor
zien van het zogenoemde 
optiertem Bezirksstcmpel 27 
Hohenstein-Ernstthal b. Dit 
stempel is een vervalsing, 
ontstaan uit een stempel 
van Bezirk 41 (handboek-
nummer 46b), waarvan 
men het getal '41' veran
derde in 'b 27'. Het paar 
werd afgestempeld met 
een teruggedraaid (dus 
geantidateerd) echt stem
pel. Alleen in deze verza-
melgebieden gespeciali
seerde keurmeesters zijn 
in staat zulke vervalsin
gen te herkennen (afbeel
ding 83). 
Doordat veel oude Neder

landse postkantoren zijn 
gerenoveerd of worden 
opgeheven, ontstaat he
laas de situatie dat bij het 
ontruimen van een pand 
de oude nog aanwezige 
stempels worden opge
ruimd of weggooid. 
Vroeger moesten deze 
stempels worden ingele
verd en werd dit geregi
streerd in de stempelboe-
ken of op de kantoren
stempelkaarten. Soms 
komen zulke stempels in 
handen van verzamelaars 
terecht. Dan kan een af
stempeling ontstaan zo
als getoond in afbeelding 
84, waarbij op een onge
bruikte zegel die met een 
plakker was vastgezet op 
papier, een stempelaf
druk werd gezet met een 

hedendaagse inktsoort. 
Zo ontstond het poststuk 
met het stempel Refuse'/Ge-
lueî erd, dat hier getoond 
wordt als ajbeeldin^ 85. 
Vermoedelijk heeft men 
de suggestie willen wek
ken dat het poststuk was 
geweigerd omdat de ver
zender schreef dat zijn 
vader Typhuskoortsen 
had. 
Dat verzamelaars soms 
ook de achterzijde van de 
adreszijde van een post
stuk moeten bestuderen 
toont het volgende voor
beeld. Rode grootcijfer-
stempels van Frankrijk 
zijn zeldzaam. Dat ze zo 
weinig voorkomen komt 
doordat de postbeamb-
ten soms verkeerd stem
pelden. De beambten be

schikten over een zwart 
en een rood stempelkus-
sen. Normale afstempe
lingen werden met zwar
te inkt geplaatst en spe
ciale aanduidingen, zoals 
de stempels PD en PP 
moesten in principe in 
rood worden afgeslagen. 
Dat de beambten wel 
eens verkeerd stempel
den is bekend. Het rood
zwarte stempel van de 
brief naar Valenciennes 
(ajbeeldinflen 86 en Hy) is 
een vervalsing, gemaakt 
en ingekleurd met ani-
line-achtige inkt. Hier
door IS aan de achterzijde 
(ajbeeldin^ 88) de door
slag van de inkt dóór het 
briefpapier te zien. 

Afbeeldingen 81 en 82 - Links een doorstoken Duitse zegel uit de inflatie-
tijd met een jrankcerwaarde van 5 o miljard Mark (Michel-nummerr 
SSoB] De zegel uierd uitgegeven op 24 november 1925, gegeven ditJeit 
kan de ajstempeling van de zegel (21 11 25) dus met kloppen Rechts de 
achterzijde van dezelfde zegel met de stempels 'Stempelfälschung' en 
'InJIa' van de keurmeester. 

Boven afbeelding 86-Brief
omslag meteen omijekleurd, ver
valst grootcijferstcmpel '2046' 

Rechts afbeelding 87 - Detail-
opname uan afbeelding 86 het 
grootcijferstcmpel is roodzujart 
ingekleurd met ivaterhoudendc 

inkt, de rode kleur is zichtbaar bij 
de buitenste punten 

Links ajbeelding 83-Duitsezegel 
van 12 Pfennig uit de 'Arbeiders-
serie' (Michel-nummer 170), ge
stempeld met het 'aptiertem Be
zirksstempel 27 Hohenstem-
Ernstthal b' en uernietigd met een 
teruggedraaid echt stempel 'Ho-
henstem-Ernstthalg' 

Rechts ajbeelding 84 - stempel 
'Ontoereikend', aangebracht met 
moderne stempelinkt. 

Afbeelding 8 5 - Briefkaart met middenboven het stempel 'Rcfiise'/ 
Gcu)eigerd' Het stempel luerd ajgedrukt met behulp van moderne, 
blauuiviolette u;aterhoudende inkt 

Links ajbeelding 88 - Een gedeeldte van de 
achterzijde van de als afbeelding 86ge-
toonde briefomslag, aan de doorslag uan 
het stempel is te zien dat er met rode, u;ater-
houdende inkt is gewerkt 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge-
sprolcen van ajheeldmg melding 
3 /3 3 2 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 

ANDORRA SPAANS 
ig-g-'oo. Olympische Spe
len, Sydney. 
70 P. Hordeloop. 
j-ii-'oo. Vijftig jaar sinds Eu
ropese Conventie tot be
scherming van de rechten van 
de mens. 
70 P. Europese Hof voor de 
rechten van de mens in 
Straatsburg. 
i4-ii-'oo. Vijfentwintig jaar 
nationaal archief 
35 P. Graduale uit de kapel 
van 'Saint Roma de les Bons'. 

ARMENIË 
4-9-'oo. Mineralen uit Ar
menië II. 
170, 250 d. Resp. I<warts, mo-
lybdeniet. 

ii-g-'oo. Negenhonderdste 
geboortedag Nerses Shno-
rhaH(iioo-ii73). 
270 d. Middeleeuws minia
tuur Armeense dichter, histo
ricus, componisten staats
man in liturgisch gewaad. 

I- i5-9-'oo. Kerst (in Armeens 
% apostolische kerk op 6 janu-
-* ari kerst). 
^ 170 d. Aanbidding van de ko-
^ ningen (1268). 

i7-9-'oo. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Avetik Is-
sahakian (1875-1957). 
130 d. Portret dichter en poli
ticus. 

22-i2-'oo. Armeense muziek
instrumenten. 
170, 250 d. Resp. 'dhol' 
(trommel), 'duduk' (fluit). 

23-i2-'oo. Bijdrage Armenië 
aan cultuur 20ste eeuw. 
Vier vel met negenmaal 110 d. 
in boekje. Portretten van 
V. Hambartsoumian(i9o8-
1996, astrofysicus), A. Ali-
khanov (1904-1970, fysicus), 
A. lossifian (19-5-1993, elek
trotechnicus), S. Saltikov 
(1905-1983, metaalkundige), 
S. Kochariants (1909-1993, 
elektrotechnicus), A. Miko-
yan (1905-1970, vliegtuigont
werper), N. Sissakian (1907-
1966, biochemicus), I. Knu-
nyants (1906-iggo, scheikun
dige), N. Yenikolopian (1924-
igg3, fysische chemicus); 
N. Adonts (1871-1942, histo
ricus), M. Abeghian (1865-
1944, geleerde op gebied 
folklore), H. Toumanian 
(i869-ig23, dichter), H. Aja-
rian (1876-1953, taalkundi
ge), G. Erain (igig-igg8, 
dichter), Y. Lalayan (1864-
igji, antropoloog), D. Varov-
jan (1884-1915, dichter), 
P. Sevak (1924-1971, dichter), 
W. Saroyan (igo8-ig8i, 
schrijver); H. Beknazarian 
(1892-1965, filmregisseur), 
A. Tamanian (1878-1936, ar
chitect), V. Papazian (1888-
ig68, acteur), V. Tahirov 
(1859-1938, wijnmaker), 
L. Yengibarian ((i935-ig72, 
mimespeler), H. Danielian 
(1893-1958, diva), S. Ham-
bartsoumian (igio-1983, ge-
wichtheffer), H. Shahinian 
(i923-igg6,worstelaar), 
T. Toramanian (i864-ig34, ar
chitect); Komitas (1869-1935, 
componist), A. Khachatou-
rian (1903-1978, componist), 
M. Sarian (1880-1972, schil
der), A. Terterian (ig2g-igg4, 
componist), A. Spendiarian 
(i87i-ig28, componist), 
A. Gorky (1904-1948, schil
der), M. Avetissian (1928-
1975, schilder), L. Orbeli 
(1882-1958, fysioloog), H. Si-
monian (1916-1998, keramist). 

BOSNIË HERZEGOVINA 
20-9-'oo. Historische gebou
wen. 
Tweemaal 1.30 (M). Binnen
stad Vranduk, klooster in 

Kraljeva Sutjeska. 
20-9-'oo. Negentigste sterf
dag Mark Twain, schrijver 
(1835-1910). 
1.50 (M). Illustratie uit zijn 
boek 'De avonturen van Tom 
Sawyers'. 
20-9-'oo. Eeuwwisseling. 
Blok met 0.80 en 1.20 (M). 
'De nieuwe eeuw', schilderij 
van M. Zaimovic. 
5-io-'oo. Internationale week 
van het kind. 
1.60 (M). Kindertekening. 
5-io-'oo. Schilderijen. 
0.60, 0.80 (M). Resp. 'Over
steken van de Neretva' van 
Ismet Mujezinovic (1907-
1983), landschap van Ivo 
Seremet (1900-1991). 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
4-io-'oo. Honderdvijfenze
ventig jaar spoorwegen. 
0.50, 0.50, 0.50,1.- (M), in 
strook met zegel zonder 
waarde (locomotief). Resp. 
stoomlocomotief uit 1848, 
stoomlocomotief uit 1865, 
stoomlocomotiefsneltrein uit 
1930, hogesnelheidstrein uit 
1990. 
i4-io-'oo. Verplichte toeslag
zegel voor Rode Kruis: week 
van tuberculosebestrijding, 
o.io (M). Peuter. 

CYPRUS 
29-6-'oo. Vluchtelingen-
fonds; herdruk emissie 1974, 
jaartal 2000. 
I C 

DENEMARKEN 
24-i-'oi. Botanische tuin (in 
Denemarken eerste botani
sche tuin in 1600, huidige 
tuin uit 1872-74; oorspronke
lijk bedoeld voor medicinale 
planten, later werden het 
'verzamelingen' met zoveel 
mogelijk soorten). 
4.-, 6.-, 12.25 kr. Resp. tropi
sche kas, o.a. moerascipres 
(Taxodium distichum) bij 
meertje, blad van reuzenwa-
terlelie. 

^ * ^ f t * « * * A ^ A A « A « « « A A A A * * A « 

24-i-'oi. Amnesty Interna
tional. 
Toeslagzegel 4.- + 0.50 kr. 
Brief'write for life' als vlie
ger, symbool voor vrijheid, 
met staart van prikkeldraad. 

DUITSLAND 
8-2-'oi. Toeslagserie 'voor de 
sport 2001' (toeslag bestemd 
voor 'Stiftung Deutsche 
Sporthilfe'). 
100+50,110+50,110+50, 
300+100 Pf (€0.51+0.26, 
0.56+0.26, 0.56+0.26, 
1.53+0.51). Resp. school

sport, sport voor gehandicap
ten, sport in vrije tijd, sport 
voorouderen. 

io-5-'oo. Tweeduizend jaar 
christendom. 

20, 50, 80 T. 
Iconen van 
resp. Kindje
zus (17de-
i8deeeuw), 
de Verlosser 
(i6deeeuw). 
Madonna met 
Kind (9de 
eeuw). 

8-2-'oi. Vierhonderdvijftigste 
sterfdag Martin Bucer (1491-
1551)-
iio Pf (€0.56). Portret kerk-
hervormer (kopergravure van 
Rene Boyin, i6de eeuw). 

JtSlSL^,^» 

% -

8-2-'oi. Tweehonderdvijftig-
ste geboortedag Johann 
Heinrich Voss (1751-1826), 
schrijver en vertaler. 
300 Pf (€1.53). Silhouet, 
hand met ganzenveer, en titel 
'Ilias'. 

ESTLAND 
lo-i-'oi. Olympische winnaar. 
4.40 kr. Erki Nool (1970) won 
gouden medaille bij de tien
kamp. 

24-i-'oi. Vuurtoren Monhi. 
4.40 kr. Vuurtoren (herbouwd 
in 1871) en kaart eilandje 
Monhi in de Finse Golf. 

MOHNITULETORN 
1871 " " .2001 

\ EESTI 4.40 

GEORGIË 
3i-3-'oo. Europa 2000. 
80,100 T. Zuil van sterren en 
kinderen. 
8-5-'oo. Achthonderdste ver
jaardag gedicht 'De ridder in 
tijgervel' van Shota Rustavel. 
10. 20, 30, 50, 60 T. Plaatjes 
passend bij gedicht. 

ii-5-'oo. Drieduizend jaar 
Georgisch staatssysteem. 
Blok 100 T. Oude en nieuwe 
munten. 

i2-5-'oo. Vissen. 
10, 20, 30, 50, 80 T. Vijfmaal 
andere vis met waterplant. 

20-9-'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
20, 50, 80 T. Atieten. 

2o-9-'oo. Eeuwwisseling. 
20, 50, 80 T. Resp. '20ste 
eeuw' en '1999', '2000' en 
'millennium', '2001' en '21ste 
eeuw'. 
2o-9-'oo. David Saradjishvili 
(1848-1911). 
80 T. Portret maker Georgi
sche cognac. 



i:i.^<ï.iM:i;iiï.'n C^FORGIA 
2000 

1848-1911 

GROENLAND 
52'oi. De 'Arctic Vikings', 
III. 
I., 4.50, 5., 10. kr. Resp. 
'catching in the Skerries', 
'uninvited guests', 'farewell 
to the land', 'nature moves 

KALAALUT NUNAAT 
GRÖNLAND 

iQjQP 

52'oi. Toeslagserie ten 
gunste van arctische winter
spelen 2002. 
4.50+0.50 kr. Gymnast met 
op achtergrond noordpool. 

Arctic Winter 

3 
<x> 
m 
^̂  
8 

^ .'. 4,50 
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GROOTBRITTANNIË 
63'oi. Frankeerzegels voor 
NoordIerland. 
2nd, ist, £,65 p. Resp. 
'Giant's Causeway' (een for
matie van tienduizenden ba
saltzuilen aan de noordkust 
van het district Antrim), 
'Patchwork Fields' (luchtfoto 
van landschap), linnen tasje 
in open naaiwerk, ovale 
schaal van biscuitporselein. 

ijj 'oi. Het weer. 
19, 27,45, 65 p. Resp. 'regen' 
met honden en katten, 'mooi' 
groot zonnegezicht met 
wolkje (speciale drukinkt: 
door handwarm te verandert 
kleur), 'veel regen, stormach
tig' bliksem en schip, 'be
stendig' vlinders en vogel. 
Velletje met de vier zegels sa
men vormen barometer 

lERtAND 
24i'oi. Wenszegels, 'cool 
pets'. 
30 p.; vijfoiaal 30 p. zelflde
vend in boekje; blok go p. Di
gitaal aangepaste illustraties: 
vis; vis, schildpad, hagedis, 
kikker, slang; slang**. 

ITALIË 
i5i'oi. Serie sport; wereld
kampioenschap snowboard. 
1000 L. (€0.52). Snowboar
der. 
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i8i'oi. 'Italia in Japan 
2001'. 
1000 L. (€0.52). 'Maria 
Boodschap' van Botticelli uit 
Galleria degli Uffizi in Flo
rence, Nationaal Museum 
van Westerse Kunst in Tokio, 
'2001 Italia in Giappone'. 

27i'oi. Serie 'melodrama 
en Italiaans lyrisch theater', 
Italiaanse componisten. 
Velletje met viermaal 800 L. 
(€0.41). Vincenzo Bellini 
((18011835) naar schilderij 
van Giuseppe Tivoli, Do
menico Cimarosa (1749
1801) naar schilderij Candido 
Francesco Saverio, Gaspare 
Luigi Pacifio Spontini (1774
1851) naar gravure van onbe
kende artiest, Giuseppe Verdi 
(18131901) naar schilderij 
van Giovanni Boldini; rand 
detail schilderij 'Koninklijk 
theater in Turijn op de avond 
van de opening' van Oliviero 
Domenico. 

JERSEY 
34'oi. Zeeverbindingen; 
driehonderdvijftig jaar gele
den eerste zeeschip ge
noemd naar het eiland, vijf
entwintig jaar geleden het 
zevende. 
23, 26, 37,41, 46, 66 p. Resp. 
Jersey I (16541691), I! (1694
1698), 111(16981731), IV 
(i736i783),V(i86oi873), 
VI (19381941). 
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34'oi. Koeien en boerderij
producten uit Jersey. 
Vijf zegels zonder waarde
aanduiding (laagste 
posttarief). Koe, aardappels, 
tomaten, bloemkool met 
paars uitlopende broccoli, 
courgettes met paprika's en 
Spaanse pepers. 

^ ^ ^ ^ 
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2i4'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth. 
£3. . Portret. 

JOEGOSLAVIË 
7ii'oo. Frankeerzegels, 
schilderijen. 
A. Geboorte Christus, fresco 
uit Patriarchenpaleis in Pee. 

«•«•«■«■««•«••«•a 
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7i2'oo. Servische nationale 
kleding. 
6., 12., 24., 30.Ndin. 
Resp. 'zubun', formele win
terkleding midden 19de 
eeuw, zware witte stof ge
heel geborduurd (streek: Di
naric); formeel, zijden da
mestoilet eind 19de eeuw; 
formele linnen damesblou
se, tweede helft igde eeuw, 
geometrisch borduurwerk 
(streek: Metohija); formeel 
herenvest, versierd met zil
veren plaatjes, midden 19de 
eeuw. 

Zonder datum. Fresco's en 
iconen. 
6., 12., 24., 30 Ndin. Resp. 
Maria met Jezus (1573/74), 
geboorte Christus (1666/67), 
St. Lucas schildert heilige 
Moeder (1672/73), Maria met 
Christus, Vasilije de Grote, 
Jovan Zlatousti (1642). 

Zonder datum. OSCE* en 
Verenigde Naties. 
6., 12. Ndin. Resp. letters 
OSCE met op achtergrond 
Europa, UN en beeldmerk. 

KboStAVUA 12 
KROATIË 
ii'oi. Millenniumzegel. 
2.30 kn. Een gelukkig Kro
atië: blauwe zee met schip, 
op heuvel vlag met 2001. 

««^ftA^MM 

igi'oi. Karel de Grote, het 
ontstaan van Europa. 
Blok 14.40 kn. Standbeeld 
van Karel de Grote te paard 
(vroeg 9de eeuw, brons, 23.5 
cm, Parijs, Louvre); kaart van 
Europa rond 800 met gren
zen van Frankische rijk en ge
bied waar Kroaten woonden, 
tekening St. Donatuskerk in 
Zadar. 

LIECHTENSTEIN 
53'oi. Europa 2001, 'Water, 
namurlijke rijkdom'. 
1.30 F. Bergstroompje, als 
bron en symbool voor schoon 
water. 
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53'oi. Liechtenstein voor
zitter raad van Europa. 
1.80 F. Beeldmerk l(aad van 
Europa, 'Vorsitz im Europa
rat Mai bis November 2001'. 

53'oi. Kostbare paaseieren 
uit de Tsarentijd, collectie 
Adulf Peter Goop (Vaduz). 
1.20,1.80, 2. F. Resp. zilve
ren 61(18961903), ei van 
email met cloisonnétech
niek (18961908), porselei
nen paasei uit ongeveer 1890, 
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53'oi. Gelukwens en be
dankje, kraszegels. 
Tweemaal 0.70 F. Postbode 
met resp. boeket bloemen en 
bedankbrief 

LITOUWEN 
iji'oi. Tien jaar sinds de 
gebeurtenissen van 13 januari 
1991 (bestorming en korte 
bezetting radio en televisie
gebouw in Vilnius door Sov
jetrussische leger). 
I. Lt. Vlag Litouvven op top 
tvtoren Vilnius, elke zegel 
heeft een aanhangsel met de 
namen van de 14 omgekome
nen. 
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i62'oi. Onafhankelijk
heidsdag. 
I., 2. Lt. Resp. S. Banaitis 
(18661933),). Staugaitis 
(18661943); beiden onderte
kenaars onafhankelijkheids
verklaring (1918). 
243'oi. Bekende personen. 
I., I., 1.70 Lt. Resp. beeld
houwer). Mikenas (1901
1964), dichter P. Vaicaitis 
(18761901), ingenieur P. Vi
leisis (18571926). 

MACEDONIË 
287'oo. Zeshonderdste ge
boortedag Johannes Guten
berg (rond 14001468). 
30 den. Portret uitvinder los
se gegoten letters, boekdruk. 
287'oo. Teodosija Sinaitski. 
6 den. Portret pionier boek
drukkunst, handpers. 
287'oQ. Frankeerzegel, ar
chitectuur. 
6 den. Huis '11 oktober'. 
268'oo. Negentigste ge
boortedag moeder Teresa 
(19101997). 
6 den. Portret Indiase kloos
terzuster, stichteres van de 
congregatie Missionarissen 
van Naastenliefde, Nobel
prijswinnares voor de vrede 
1979. 
i49'oo. Vogels. 
6,10, 20, 30 den. Resp. 
Egretta garzetta, Ardea 
cinerea, Ardea purpurea, 
Plegadis falcinellus. 

MOLDAVIË 
5io'oo. Internationale lera
rendag. 
25 b., 3.60 L. Resp. school
kind met daarachter klas, le
rares met boek voor school
bord. 
iiii'oo. Kerst. 
25 b., 1.50 L. Iconen uit 19de 
eeuw. 

IQI'OI. 
Vijftig jaar 
UNHCR*. 
3.L. 
Vluchte
ling met 
kind, 
beeld
merk 50 
jaar 
UNHCR*. 

NOORWEGEN 
72'oi. Valentijnszegel, 
'Zend een groet'. 
4.50 kr. Kunstwerk van Mag
ne Furuholmen: 'Banden die 
verbinden'. 

^ 72'oi. Frankeerzegels. 
5 I., 2., 6. kr. Posthoorn. 

OEKRAÏNE 
i88'oo. Regalia. 
Velletje met viermaal 60 k. 
Presidentiële standaard, het
mansstaf, presidentieel stem
pel, ambtsketen president. 
238'oo. Oekraïense gebie
den, III: Wolhynsk. 
30 k. Landskaart, wapen, 
meer, hert (Cervus elaphus). 

ÉttMtAÉMbUÉ* 

3g'oo. Hoofdpostkantoor 
in Kiev 225 jaar. 
30 k. Postkantoor Kiev, post
bode en jongedame. 

Sg'oo. Rode boek van be
dreigde dier en plantensoor
ten. 
30, 70 k. Resp. Triturus vul
garis, Salamandra salaman
dra. 
i29'oo. Vijfhonderdvijftig
ste geboortedag )uri Drogo
bitsch (14501494). 
30 k. Afbeelding astronoom 
en arts. 

i59'oo. Nationaal park Kar
paten. 
Velletje met tweemaal 80 k., 
doorlopende afbeelding. 
Resp. berg Breskul (igii m), 
berg Goveria (2061 m). 
6io'oo. Bloemen. 
Velletje met tienmaal 30 k. 
Meisjesgezicht met hoofd
tooi en schouders van bloe
menzegels: Tagetes, Matrica
ria, Alcea rosea. Papaver, Vin
va, Centaurea, Ipomea, Lili
um, Paeonia, Campanula. 
20io'oo. Autonome repu
bliek Krim. 

30 k. Kaart Oekraïne en 
streekwapen, tros druiven, 
paleis 'zwaluwnest'. 
3ii'oo. Oekraïense cartoons. 
Driemaal 30 k. 'IvasikTele
sik', 'Lelijk eendje', 'Kat en 
jonge haan'. 
24ii'oo. Nieuwjaar. 
30 k. Brug tussen twee delen 
wereldbol waarover kerstman 
loopt. 

mm 

8i2'oo. Kerken. 
30, 30, 70 k. Velike, zevende 
eeuw; Lvov, zevende eeuw; 
Sumy, achtste eeuw. 

i5i2'oo. Prins Vladimir de 
Grote. 
Blok 2. G. Portret met 
zwaard en kruis. 

i6i'oi. Dnciioiidcrdvijftig
ste geboortedag St. Dimitry 
Rostovsky (16511709). 
75 k. Portret. 
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OOSTENRIJK 
i62'oo. Serie 'de jacht en 
het milieu'; bescherming wa
tergebieden voor waterdie
ren. 
7. S. Twee eenden. 
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POLEN 
gio'oo. Dag van de postze
gel, kindertekeningen. 
0.70, 0.80, i.io, 1.55 Zl. 
Resp. postbode, vrolijke lo
ketruimte, postlantoor op 
een postzegel, posdoket. 

POISKA 70<,K| 

i2io'oo. Vijftig jaar Poolse 
filatelisdsche vereniging. 
Blok 1.55 Zl. Vliegende man 
met vleugels van zegels met 
verenigingsbeeldmerk. 
23io'oo. Poolse heersers. 
0.70, 0.80, i.io, 1.55 Zl. 
Resp. August II de Sterke 
(16701733), Stanislaus Les
zynski (16771766), August 
)II (16961763), Stanislaw II 
Augustus Poniatovski 
(17321798). 

i5ii'oo. Paus)ohannes Pau
lus II. 
0.70, 0.80 Zl. Resp. priester 
bij kruis in Katyn en de paus 
bij monument in Warschau
Muranow. 
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27ii'oo. Kerst 2000. 
0.70, 0.80, i.io, 1.55 Zl. 
Resp. kerststal, eucharistie, 
eucharistie, hemelvaart. 

4i2'oo. Honderd jaar gale
rie 'Zacheta' in Warschau. 
0.70 Zl. Gebouw. 

RUSLAND 
loi'oi. Serie Russische 
landstreken. 
Vijfmaal 3. r. Republieken 
Dagestan, KabardaBalkaria, 
Komi en streken Samara en 
'Chita'. 
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loi'oi. Driehonderd jaar 
marineopleiding in Rusland. 
Vel met 1.50, 2., 8. r. Navi
gatiemiddelen met resp. 
school voor wiskunde en na
vigatie in Moskou, tekening 
schip; Russische geografisch 
expediües: zeilschepen en 
landkaart; marineopleidings
insdtuutin St. Petersburg, 
standbeeld; rand 17012001, 
vlaggen, oorlogsschepen. 

SLOVENIË 
iii'oo. Toeslagzegel Rode 
Kruis, week van solidariteit (1 
tot7ii'oo). 
Tweemaal 10 Sit. (samenhan
gend). Twee helften schakel. 
igi'oi. Serie bekende Slove
nen; Dragotin Kette (1876
1899, dichter en schrijver kin
derboeken), Ivan Tavcar 
(18511923, schrijver korte 
verhalen, advocaat en politi
cus), Ivan Cankar (18761918, 
toneelschrijver en schrijver 
korte verhalen). 
A, 95,107 Sit. Resp. zinken 
emmer met twee regels Ket
te's gedicht 'Na trgu' symbo
liseert de bron van dat ge
dicht, jampot met herfstbloe
men (na verfilmen 'Cvetje v 
jeseni', bloemen in de herfst, 
werd Tavcar bekend in elk 
Sloveens huis, waar in de 
herfst jam wordt gemaakt), 
kop koffie (naar titel van 
sketch 'Skodelica kave' van 
Cankar). 

igi'oi. Wenszegel, huwe
lijk. 
B. Hip bruidspaar op de fiets 
tussen de wolken. 

igi'oi. Serie folklore, car
navalsmaskers uit district 
Dobrepolje. 
50, 95 Sit. Carnavalsgroepen. 
Resp. met bruidspaar en lan
ge vrouw met kleine man, 
hoofdman met houten sabel 
en kar met doorgezaagd 
meisje. 



SLOWAKIJE 
5io'oo. Kerst, 2000 jaar 
christendom. 
4. Sk. Madonna met Kind. 
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SPANJE 
igio'oo. Amerika: strijd te
gen aids. 
70 P. (€0.42). Jongen wast 
letters SIDA (aids) van de 
muur, beeldmerk Upaep*. 
27io'oo. Eerste sterfdag 
Alfredo Kraus (19271999). 
70 P. (€0.42). Portret opera
zanger. 
gii'oo. Kerst, gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland. 
35, 70 P. (€0.21, 0.42). Resp. 
transparant van Chrisnane 
Hemmerich: kerstkribbe, 
drie koningen, stal; schilderij 
'Geboorte van Christus' 
(1403) van Conrad von Soest 
(ca. 1370ca. 1423). 

I 1̂  

loii'oo. Kerk Santa Maria la 
Real. 
35 P. (€0.21). Kerkportaal. 

TSJECHIË 
20i'oi. Tekens uit de die
renriem. 
0.40 Kc. Vissen (Pisces). 

20i'oi. Traditie van Tsjechi
sche postzegels. 
5.40 Kc. Afbeelding van zegel 
uit 1951 (Yvert nr. 596) met 
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portret A. Jirasek, schrijver 
(18511930) ter ere van de ma
kers van de zegel in 1951, 
K. Svolinsky en J. Schmidt, 
en de 150ste geboortedag 
Iirasek. 
i42'oi. Tekens uit de die
renriem. 
12 Kc. Leeuw (Leo). 

VATICAAN 
i52'oi. Fresco's Sixtijnse 
Kapel (15de eeuw), II. 
800,1200,1500,4000 L. 
Resp. Pietro Perugino (ca 
14481523) 'Doop van Chris
tus', Biagio d'Antonio 'Door
tocht door de Rode Zee', 
Sandro Botticelli (ca 1445
1510) 'De straf van Core, Da
tan en Abiron', Cosimo Ros
selli 'Sermoen op de berg'. 

i52'oi. Zeventienhonderd 
jaar geleden werd het 
Armeense volk tot het chris
tendom bekeerd, illustraties 
uit boek (1569), bewaard in 
Nationale Bibliotheek van Ar
menië. 
1200,1500, 2000 L. Resp. St. 
Gregorius geeft koning Tira
de menselijke trekjes (de ko
ning is symbolisch als een 
varken afgebeeld), St. Grego
rius laat Agatangel in aanwe
zigheid van koning Tirade de 
geschiedenis van het 
Armeense volk opschrijven, 
St. Gregorius en koning Tira
de ontmoeten keizer Con
stantijn en paus Silvester I. 

WITRUSLAND 
i8io'oo. Frankeerzegel. 
100 r. Tentoonstellingsge
bouw in Minsk. 

8ii'oo. Frankeerzegels. 
20, 30, B (34), A (39), 50 r. 
Resp. dans 'Kryzhachok', wa
termolen, oogstfeest 'Daz

hynki', midzomerfeest Ivana 
Kupala, watermolen. 
22ii'oo. Mineralen. 
Viermaal 200 r. Amber, gale
niet, vuursteen, 'silvin'. 

28ii'oo. Nieuwjaar. 
200 r. Winterplaatje dorp met 
kerstboom. 

5i2'oo. Kerst. 
100 r. Kerststal met daarach
ter winterlandschap. 
26i2'oo. Tekenwedstrijd 
voor kinderen. 
Tweemaal 100 r. Dorp met re
genboog, zwevende mensen. 

brador retriever, jachthond: 
ruwharige taks met jager. 

5i'oi. Negenhonderdste 
geboortedag Euphrosiniya 
Polotskaya. 
500 r. Portret Heilige met 
kruis, op achtergrond kerk 

van St. Euphrosiniya Polots
kaya. 
loi'oi. Stadswapens. 
Tweemaal 200 r. Wapens van 
Brest en Gomel. 

ZWEDEN 
jii'oi. Honden. 
Viermaal brev. Gezelschaps
hond: golden retriever met 
twee kinderen, reddings
hond: twee herdershonden 
na een lawine op zoek naar 
mensen, geleidehond: la

■i'oi. Werelderfgoed Zwe
den, I. 
Viermaal 6.kr.; 'brevinrik
es' (binnenlandse post), 
'ekonomibrev' (partijenpost). 
Resp. waterrad dat ertsbreker 
aandrijft van ijzersmelterij 
Engelsberg, kerkstad Gam
melstad in Lulea, vesting 
Kungsholm en de door wal
len beschermde haven van 
vlootbasis Karlskrona, interi
eur paleisschouwburg Drott
ningholm; rotstekeningen 
(1800 tot 500 V. C.) inTanum: 
boten op zee, boer met ploeg. 

3ii'oi. Illustraties uit kin
derboeken, III; jaar van de 
slang**. 
Tweemaal brev. Nelson in de 
zon, moeder Rosa (uit 'Nel
son de Slang', boek van Ulf 
Stark (1944), geïllustreerd 
door Leif E. Eriksson (1947)). 

ZWITSERLAND 
i33'oi. Honderdste geboor
tedag Alice Rivaz (1901
1998). 
70 c. Portret schrijfster met 
op achtergrond handschrift. 

ijg'oi. Honderd jaar Cari
tas Zwitserland (helpt men
sen in nood, vanuit sociale en 
christelijke overtuiging), 
iio c. Puzzelstukjes, 'Caritas 
19012001'. 
i33'oi. Vijftigjaar 
UNHCR*. 
130 c. Door grote letters 
UNHCR zijn vluchtelingen te 
zien, beeldmerk. 

i33'oi. Honderd jaar Aero
Club Zwitserland (AeCS), 
overkoepelende organisatie 
van sporten in de lucht (o.a. 
sportvliegen, parachute
springen, modelvliegtuig
bouw). 
90 c. Vliegtuig. 

i33'oi. Felicitatiezegel. 
90 c. Bloemen (roos) met en
velop. 
i33'oi. Frankeerzegels, toe
risme. 
220, 400 c. Resp. postbus en 
twee kinderen, vliegveld Zü
rich en benen zakenman met 
koffer op wieltjes. 
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BUITEN EUROPA 

ANGUILLA 
i3ii'oo. Kerst 2000, bloe
men en tuinshow. 
15, 25, 30 c , $ I., 1.50,1.90. 
Bloemstukken. 
27ii'oo. Vijftienjarig be
staan Nationale Bank van 
Anguilla. 
30 c , $ I., 1.50, i.go. Resp. 
Voetbalelftal, zeilboot 'De 
Chan', wapen, bankgebouw. 
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4i2'oo. Honderdzeventig 
jaar 'Ebenezer Methodist 
Church'. 
30 c , $ i.go. Kerkgebouwen. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2io'oo. Onderzeeërs. 
0.65, 0.75, 0.90 c , $ I., 1.20, 
3.; vel met zesmaal $ 2.; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
Sea ClifF, Beaver Mark IV, 
Reef Ranger, Cubmarine, Al
vin. Argus; Britse Revenge, 

mwi 



Nederlandse Walrus, US Los 
Angeles, Franse Daphne, US 
Ohio, US Skipjack; Trieste, 
Duitse type 209. 

ARGENTINIË 
i i - i i - 'oo . Tango en 'filete-
ado'-decoraties. 
Vier samenhangende zegels 
75 c. Decoratie over twee ze
gels, tango-orkest, paar 
danst de tango. 

i i - i i - ' oo . Vijftigjarig bestaan 
CNEA (Comision Nacional 
de Energia Atomica). 
75 c. Kolom om zware ionen 
te versnellen in het drukvat. 
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9-i2- 'oo. Inheemse bevol
king, II; keramiek. 
Viermaal 75 c. Vazen met 
menselijk figuur uit de cultu
ren van Ciénaga, Vaquerias, 
Candelaria, vaas met dierlijk 
uiterlijk uit Condorhuasicul-
tuur. 

BOTSWANA 
6-i2-'oo. Serie watergebie
den, I; flora en fauna Okavan-
godelta 
35t.,i.-, i.75,2.-,2.50P. 
Resp. nijlpaard en boom
stamkano, 'tiger fish' en tila-
pia, 'wattled crane en 'pain
ted reed frog', 'pel's fishing 
owl' en 'vervet monkey', 'sita-
tunga' en 'red lechwe' en 
'nile crocodile'. 
Velletje met doorlopende te-

— kening waarin deze vijf ze-
^ gels 7.60 P 

BRAZILIË 
23-i i - 'oo. Geboorte lezus 
Christus tweeduizend jaar ge
leden. 
Driemaal twee samenhan
gende zegels R$ 0.27. Ge
boorte Jezus: hand Jezus en 
ster, gezichten Maria en 

Kind; wonderbare spijziging: 
strand met mensen en vissen 
en hand Jezus, Jezus; weder
opstanding: landschap met 
handjezus, Jezus. 
i - i - 'o i . Nieuw millennium. 
R$ 0.40,1.30,1.30; velletje 
met de drie zegels. Drie ver
schillende kalenders: christe
lijke, joodse en islamitische. 
Resp. bokaal, ster, drie wij
zen op kamelen, vredesduif; 
davidster, menora, thora; 
maansikkel, koepel, minaret 
en kistje. 

47 c. Canadese vlag en 
' inukshuk' (door mensen ge
bouwde stenenstapel, oor
spronkelijk om kanboes af te 
schrikken en ze in een hin
dernis te laten lopen, tegen
woordig als merkteken voor 
trekkers). 
28-i2- 'oo. Fauna. 
60, 75c., $ 1.05. Resp. Vulpes 
vulpes, Canis lupus, Odocoi-
leusvirginianus. 

7- i- 'oi . Pan-Amerikaanse 
jamboree, scouting. 
Tweemaal R$ i . io (samen
hangend). Kaart Amerika 
met vlaggen en padvinders
das om Brazilië, waterval en 
drie padvinders in kano; 
beeldmerken scouting en 
jamboree. 

24- i - 'o i . Chinees nieuwjaar: 
jaar van de slang**. 
R$ 1.45. Slang met twaalf te
kens Chinese dierenriem in 
krul staart; beeldmerk post
zegeltentoonstelling Hong
kong 2001. 

BURKINA FASO 
i2 - i i - 'oo . Honderd jaar gele
den eerste Zeppelin. 
Twee velletjes met zesmaal 
350 F.; tweemaal blok 1500 F. 
Resp. LZ-i, LZ-2, LZ-2, LZ-5 
Zi i , LZ-6, LZ-7; LZ-9 Z-ii, 
LZ-io, LZ-ii, LZ-127, LZ-i2g, 
LZ-130; LZ-4, LZ-i. 

CANADA 
28-i2- 'oo. Frankeerzegel, ko
ningin. 
47 c. Portret koningin Eliza
beth II. 
28-i2- 'oo. Frankeerzegel, 

vlag. 

28-i2-'oo. Wenspostzegels. 
Vijfmaal 47 c. Vijfverschil-
lende lijsten met 'Canada' 
horizontaal en verticaal: 
goud met maple leaf, zilver, 
mahonie, rozen, met hulst; 
vijf stickers: ' thankyou' , es-
doornblad, pen, hart, hulst. 
28-i2- 'oo. Maple leaf. 
47 c. Drie gestileerde es-
doornbladen. 

5-i- 'oi. Jaar van de slang**. 
47 c , blok $ 1.05. Beide ze
gels: slang en het woord 
'slang' in Chinese tekens. 
i8-i-'oi . NHL (National Hoc
key League) All-Stars. 
Vel met zesmaal 47 c. samen
hangend met vignetten met 
portretten bekende spelers. 
Jean Béliveau, Terry 
Sawchuk, Eddie Shore, Denis 
Potvin, Bobby Hull, Syl Apps. 

i-2- 'oi . Vogels. 
Viermaal 47 c. (in vel van 20 
of in boekje met 12 zegels). 
Lagopus mutus, Aquila chry-
saetos, Calcarius lapponicus. 
Sterna paradisaea. 

28-2-'oi. De spelen van 
'Francophome' (groep lan
den met Frans als eerste taal. 

in 2001 vierde spelen in Otta
wa-Hull, twee hoofdbestand
delen: sport en cultuur). 
Tweemaal 47 c. Hoogsprin
ger, danseres. 
ig - j - ' o i . Wereldkampioen
schap kunstrijden (maart 
2001 in Vancouver). 
Viermaal 47 c. Voeten met 
schaatsen groot en daarvoor 
schaatsers in het klein van 
resp. individueel mannen, in
dividueel vrouwen, paarrij-
den, ijsdansen. 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
23-2- 'oi. Fruit, I. 
NT$ 5.-, 7.-, 12.-, 25.-. Resp. 
appel, guave, perzik, meloen. 

COOKEILANDEN 
Afbeelding melding 2/152, 
Olympische Spelen. 

J.E. Montgolfier (1745-1799), 
uitvinder heteluchtballon: 
portret en opstijgen ballon; 
150ste sterfdag 
Frederic Chopin (1810-1849), 
portret van componis t door 
E. Delacroix. 
1999. Papegaaien. 
Strook met driemaal 500 F; 
blok 800 F. Resp. Aratinga 
guarouba. Ara ambigua, 
Anodorthynchus 
hyacinthinus; Alisterus 
amboinens is . 

ETHIOPIË 
8-g-'9g. Nationale parken. 
45,70, 85, c , 2 B. Kaart met 
dieren van resp. Abijata en 
Shallameer, Nechisar, Bale
gebergte, Awash. 
28-io-'99. Vijfentwintig jaar 
UPU*. 
20, 80 c , I, 2 B. Beeldmerk 
jubileum. 

GAMBIA 
7-8-'oo. Koningin-moeder 
honderd jaar. 
7.- D. Portret. Vel met acht-
maal 5.- D. vormt fotomo
zaïek koningin-moeder. 
8-8-'oo. Paus Johannes 
Paulus II tachtig jaar. 
Vel met achtmaal 6.- D. 
vormt fotomozaïek paus. 
i5-i i- 'oo. Klassieke Grand 
Prix racewagens van Italiaan
se autofabriek Ferrari. 
4.-, 5.-, 10.-, 25.- D. Resp. 
3335P> 5125,312p-330P4-

COSTARICA 
3i-8- 'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
Twee velletjes met viermaal 
60, viermaal 70 Cs. Resp. 
Taekwondo, wielrijden, zwem
men, voetbal; lopen, boksen, 
turnen (ringen), tennis. 

EGYPTE 
i4- i2- 'oo. Vijftigste verjaar
dag UNHCR*. 
125 P. Beeldmerk. 

EQUATORIAAL GUINEE 
1999. Belangrijke gedenk
dagen. 
100, 250, 500, 750 F. Resp. 
400ste geboortedag A. van 
Dyck (1599-1641), schilderij 
'Doornenkroning ' ; 250ste 
geboortedag Johann 
Wolfgang von Goethe 
(1749-1832), schilderij van 
dichter door J. Stielet; 
200ste sterfdag 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
30-io- 'oo. Koningin-moeder 
honderd jaar. 
$ 1.50. Portret. Vel met acht
maal $ I.- vormt fotomozaiek 
koningin-moeder. 
30-io- 'oo. 'Battle of Britain' 
zestig jaar geleden. 
Twee vel met achtmaal $1 . - ; 
tweemaal blok $ 6.-. Oor
logsbeelden. 
i8-i2- 'oo. Paus Johannes 
Paulus II tachtigjaar. 
Vel met achtmaal $ 1 . - vormt 
fotomozaiek paus. 

GUYANA 
30-io-'oo. Ter herinnering 
atleten Israël, Olympische 
Spelen 1972 in München. 
Vel met twaalfmaal $ 4-.-, 
blok $ 4—.-. Namen zie Sier
ra Leone melding 2/158.. 
i-i2-'oo. Koningin-moeder 
honderd jaar. 



100.. Portret. Vel raetacht
maal $ 80. vormt fotomo
zaïek koninginmoeder. 

HONGKONG 
i2 'oi . Opening postzegel
tentoonstellmg Hongkong 
2 0 0 1 . 
Velletje met tweemaal $ 50.. 
Draak, slang (twee opeenvol
gende tekens uit de Chinese 
dierenriem**); op rand 
beeldmerk tentoonstelling. 
Op de zegels is puur zilver en 
goud verwerkt. 

i2 'oi. Wenszegels, natuur. 
$ 1.30, I .6Q, 2.50, 2.60, 3.10, 
5.. Op aanhangsel en zegel 
resp. 'Happy Memories': es
doornblad op keien, 'Happy 
Valentine's Day': twee witte 
zwanen, 'Happy Birthday': 
kuikens, 'Happy New Year'; 
kersenbloesem, 'A Succesfiil 
Year': bamboestengels, 'Mer
ry Christmas': kerstster (Eu
phorbia pulcherrima); op 
aanhangsel is een persoonlij
ke afbeelding mogelijk. 

22'oi. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001, na
tuur. 
Blok met zegel $ 5., rand 
met alleen kleur cyaan ge
drukt. Schima superbe; op 
rand 'Lion Rock', twee vlin
ders (Danaus plexippus, Gra
phium sarpedon), Schima su
perbe. 32 Zelfde blok maar 
kleur geel toegevoegd. 42 
Zelfde blok, kleur magenta 
toegevoegd. 52 Zelfde blok, 
ook zwart gebruikt, volledige 
vierkleurendruk. 

(ORDANIË 
jo i  'oo . Achtendertigste 
verjaardag koning Abdoellah 
bin Hoessein (30 jan. 1962). 
100, 200, 300, blok 200 fils. 
Portretten. 
i52'oo. Vijftig jaar Verdra
gen van Geneve, bescher
ming van gewonden, krijgs
gevangenen en burgerbevol
<mg bij gewapend conflict. 
100, 200, 300 fils. Driemaal 
lordaanse vlag en Rode 
Kruis. 

222'oo. Datum melding 
7/518, Betanië. 
73'oo. Bakermat van be
chavmg, Jordaanse oudhe

den IVen V. 
[00, 200, 300 fils. Ajloun. 
[00, 200, 300 fils. Pella. 
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203'oo. Bezoek paus Johan
nes Paulus II aan Jordanië. 
200, 300, 300, blok 200 fils. 
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233'oo. Vijftigjaar WMO*. 
100, 200 fils. Wereldbol en 
beeldmerk Verenigde Naties. 
74'oo. Bakermat van be
schaving, Jordaanse oudhe
den VI en VII. 
100, 200, 300 fils. Um Qais. 
100, 200, 300 fils. Paleizen in 
de woestijn. 
i i 5 'oo. Negentig jaar sinds 
oprichting scouting voor jon
gens. 
100, 200, 300, blok 200 fils. 
i6'oo. Wereldtentoonstel
ling Hannover. 
200, 300, 'nk ■ 

KAZACHSTAN 
i8i 'oo. Honderd jaar olie
winning in Kazachstan. 
7.1. Booreiland. 

i8i 'oo. Frankeerzegel, wa
pen, 
20.1. Wapen van Kazach
stan. 
28i 'oo. Frankeerzegels, wa
pen. 
I., 50.1. Wapen van Ka
zachstan. 

2i3 'oo. Nationaal moslim
feest Nauruz Bayram. 
Blok 20.1. Tent, paarden
race. 
243'oo. Millennium 2000. 
30.1. Allegorie: beeldmerk 
'Kazachstanmillennium'. 
85'oo. Vijfenvijftigste ver
jaardag overwinning Tweede 
Wereldoorlog 19411945. 
3.1. Gedenkteken 28ste gar
deregiment 'Panfilous' in 
AlmaAta. 
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i6'oo. Internationale dag 
van het kind. 
Blok 70.1. Allegorie: 'stap in 
de zonnige toekomst', beeld
merk 'Kazachstanmillenni
um' . 
286'oo. Kunstnijverheid 
van Kazachstan en China. 
15., 50.1. Resp. leren vat 
voor koemis (Aziatische 
drank uit gegiste melk), Chi
nese theepot. 

306'oo. Honderdste ge
boortedag Sabit Mukanov 
(19001973). 
10.1. Portret schrijver. 
258'oo. Vijfhonderdste ge
boortedag IVluhamed Haidar 
Dulati( i499i55i) . 
8.1. Portret historicus. 
i5g 'oo. Olympische Spelen 
Sydney 2000. 
35., 40., 40., 50.. Resp. 
roeien, taekwondo, turnen, 
triation. 

289'oo. Frankeerzegels. 
5., 15., 20.1. Communica
tiesatelliet Echo. 
i9io 'oo. Vijftienhonderd 
jaar stad Turkestan. 
Velletje met 50., 50., 70.1. 
Mausoleum van resp. Arystan 
bab, Karashash ana, Hadji 
Ahmet Yassauy; rand mos
kee, Mihrad, mozaïek, Tay
Kazan, mozaïekmedaillon 
'kazanlyk'. 
24ii 'oo. Frankeerzegels, 
bloemen. 
I., 2., 50.t . 

KIRGIZIË 
284'gg! WWF*, vossen. 
10,10, 30, 50 s. Vulpes corsac 
zittend, liggend, met z'n 

tweeen, met meer; beeldmerk 
WWF*. 
Velletje met viermaal 10, 
tweemaal 30, tweemaal 50 s. 
Vulpes corsac met beeldmerk 
WWF* en IBRA; op rand 
postzegeltentoonstelling 
IBRAgg, Neurenberg. 
66'9g! Honderdste geboor
tedag A.S. Poesjkin (lygg
1837), dichter en prozaïst. 
36 t., 6,10,10 s. (met en zon
der tanding). Plaatjes bij ge
dichten. 
Blok 20 s. Portret met illus
traties bij zijn vertellingen. 
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gS'gg! Frankeerzegel. 
201. Staatswapen. 
2i8 '9g. Fauna, wereldpost
zegeltentoonstellmg China
99. 
Velletje met tweemaal lo s. 
Ailuropoda melonoleuca, 
Strix leptogrammica; rand 
Wereldpostzegeltentoonstel
ling China '99. 
7io'99! XII Wereldkam
pioenschap kickboksen in 
Bishkek. 
Driemaal 3 s. Beeldmerk 
kampioenschap en vlag Kir
gizië, beeldmerk, beeldmerk 
en 'wereld' op globe. 
Velletje met tweemaal 6 s. 
Beeldmerk met globe en vlag, 
beeldmerk. 
gio'gg! Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
3, 6 s. Beeldmerk UPU*, brie
ven, Kirgizische vrouw; 
beeldmerk, brieven, vliegtuig 
en ruiter in Kirgizische natio
nale dracht. 

t I KYRGYZSTAN A'i' 
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KOREA NOORD 
2iio 'oo. Bezoek Kim Jong II 
aan Volksrepubliek China. 
Blok 1.20 w. Kim Jong II en 
Jiang Zemin; rand Plein van 
de Hemelse Vrede in Peking. 

24io 'oo. Bezoek van Russi
sche president V.V. Putin. 
Blok 1.50 w. Kim Jung II en 
president V.V. Putin; op rand 
vlaggen Noord Korea en Rus
land, Spasskitoren van het 
Kremlin en toren van 'Juche 
Idea' in P'yongyang. 
25io 'oo. Vijftig jaar geleden 
kwamen de 'Chinese People's 
Volunteers (CPV)' bij de Ko
reaanse oorlog. 
Vel met 10,10, 50, 50, 80 ch. 
CPVsoldaten steken de rivier 
Amnokover, CPVsoldaten 
winnen eerste gevecht, presi
dent Kim II Sung en CPVbe
velhebbers, vergadering 
waarop Chinese communisti
sche partij besluit CPV bij Ko
reaanse oorlog te betrekken, 
Chinese soldaten verdedigen 
de veiligheid van het land; op 
rand Vriendschapstoren in 
P'yongyang, soldaten uit Ko
rea en China, Mao Zedong 
publiceert het besluit CPV 
naar Korea te zenden, monu
ment in Dandong in China, 
medaille voor moed van 
Noord Korea. 

LIBERIA 
4i'gg! Roofvogels. 
50, 70 c , $ I., 1.50; twee vel
letjes met zesmaal 50 c ; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Nyctia scandiaca, Tyto alba, 
Faico sparverius, Aquila chry
saetos; Bubo bubo, Pandion 
haliaetus, Neophron per
cnopterus, Kaupifalco mono
grammicus, Melierax cano
rus, Haliaetus leucocephalus; 
Accipitergentilis, Herpeto
theres cachinnans, Phodius 
badius, Elanoides forficatus, 
Sagittarius serpentarius, Fai
co berigora; Falco peregri
nus. Circus cyaneus. 
4i'gg! Vogels. 
50, 50, 70, 70 c , $ I., 1.50; 
twee velletjes met zesmaal 
50 c ; tweemaal blok $ 2.. 
Resp. Spreo superbus, Phae
nosticus mcleannani, Anas 
platyrhynchos, Porphyrio 
martinica, Baryphthengus 
martii, Ramphastos toko; 
Pipra filicauda. Pitta guajana, 
Pachycephala pectoralis, Car
duelis carduelis. Parus major, 
Calypte anna; Eophona per
sonata, Padda oryzivora, Plo
ceus cucullatus, Ptilinopus 
superbus, Todus todus, Sasia 
abnormis; Somateria mollis
sima, Apaloderma narina. 

23io 'oo. P'yongyang bij
eenkomst, juni 2000. 
Blok 2. w. Kim Jong II en 
president Kim Dae Jung. 

5i'gg! Chinees nieuwjaar, 
'aar van het konijn**. 

Tweemaal 50 c , 
blok $ 2.. Schil
derijen met ko
nijnen van Liu 
Jiyou (1918

1983). 
iSi 'gg! Prehis
torische dieren, 
I. 
50, 50, 70,70 c., 
$ I., 1.50; twee 
velletjes met 
achtmaal40c . ; 
tweemaal blok $ 

2.. Resp. Pachyrhinosaurus, 
Centrosaurus, Pentaceratops, 
Oviraptor, Corythosaurus, 
Stegasaurus; Camarasaurus, 
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Albertosaurus, Eudimor
phodin, Dimorphodon, 
Compsognathus, Toro
saurus, Nodosaurus, Probac
trosaurus; Baryonyx, 
Pachycephalosaurus, 
Homalocephalus, Pterodus
tron, Pycnosteroides, Nauti
loidea, Kronosaurus, Ce
phalopoda; Shunosaurus, 
Tarbosaurus. 
i8i'gg! Prehistorische die
ren, II. 
50, 70 c , $ I., 1.50; velletje 
met zesmaal 50 c.; tweemaal 
blok $ 2.. Resp. Apato
saurus, Centrosaurus, 
Mosasaurus, Triceratops; 
Albertosaurus, Parasaurolo
phus, Styracosaurus, 
Struthiomimus, Anl<ylo
saurus, Chasmosaurus; 
Stegosaurus, Deinonychus. 
82'gg! Dieren en planten. 
Velletje met twaalfmaal 20 c.; 
viermaal blok $ 2.. Resp. 
Foudia madagascariensis, !n
dri indri, Hypositta coralliros
tris, Propithecus verreauxi, 
Eurytela dryope, Daubento
nia madagascariensis, Eure
ma brigitta. Lemur catta, 
Chamaeleo parsoni, Phelsu
mavinsoni, Uroplatus fim
briatus, Angraecum leonis; 
Neodrepanus coruscans. Le
mur catta, Chamaeleo parso
ni, Potamochoerus poreus. 
82'99! Planten. 
50, 70 c , $ I., 1.50; twee vel
letjes met zesmaal 50 c.; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Tecophilaea cyanocrocus, 
Nymphoides peltata, Angrae
cum scottianum, Grevilea 
dielsiana; Dendrobium ra
rum, Cyrtorchis arcuata, Zy
gopetalum intermedium, 
Cassia fistula, Saintpaulia io
nantha, Heliconia collinsia
na; Cyrtopodium parviflo
rum, Cantharanthus roseus, 
Acacia acuminata, Herbertia 
lahue, Protea venusta, Ci
lianthus formosus; Rhodo
dendron thomsonii. Hibiscus 
tiliaceus. 
242'99! Zeldzame dieren. 
Velletje met zesmaal 50 c.; 
blok $ 2.. Resp. Mustela vi
son, Alopex lagopus. Lynx 
lynx, Nyctea scandiaca, Ursus 
arctos, Aquila chrysaetos; 
Ovis canadensis. 
i53'99. Orchideeën, I. 
50, 50, 70, 70 c , $ I., 1.50; 
velletje met achtmaal 30 c. 
Resp. Calypso bulbosa, Ma
ciellanara 'Pagan Lovesong', 
Masdevallia chimaera, Yama
dara 'Midnight', Cleistes di
varicata, Oncidium 'Golden 
Sunset'; Trichopiha tortilis, 
Stenoglottis longifolia, Teli
pogon pulcher, Esmeralda 
clarkei, Papilionanthe teres, 
Mormodes rolfeanum, Cypri
pedium acaule, Serapias lin
gua. 
i53'99! Orchideeën, II. 
50, 50, 70, 70 c , $ I., I., 
1.50,1.50; twee velletjes met 
zesmaal 50c.; tweemaal blok 
$ 2.. Resp. Tridactyle bicau
data, Angraecum infundibu
lare, Oeceoclades maculata, 
Ophrys fusca, Stenoglottis 
fimbriata, SobennikofFia ro
busta, Satyrium erectum, 
Plectrelminthus caudatus; 
Angraecum eichlerianum, 
Ansellia africana, Cymbidiel
la pardalina, Angraecum 
eburnium, Ancistrochilus 
rothschildianus, Aerangis lu
teoalba; Dis cardinalis, Cy
torchis arcuata, Cynorkis 

compacta, Disa kewensis, 
Eulophia guineensis, Eulo
phia speciosa; Calanthe vesti
ta, Angraecum compactum. 
i4'99! Zeevogels. 
50, 50, 70, 70 c , $ I., I., 
1.50,1.50; twee velletjes met 
negenmaal 30 c ; viermaal 
blok $ 2.. Resp. Falco eleo
norae, Histrionicus histrioni
cus, Sormateria mollissima, 
Charadrius wilsonia, Haema
topus palliatus. Sterna albi
frons, Larus argentatus, Pele
canus occidentalis; Phalacro
corax carbo, Phalacrocorax 
aristotelis, Phalacrocorax uti
le, Numenius phaeopus, Fra
tercula cirrhata, Pagophila 
eburnea. Una aalge, Tadorna 
tadorna, AIca torda; Sterna 
hirundo, Rissa tridactyla, 
Branta leucopsis, Larus ridi
bundus, Charadrius semipal
mams, Morus bassanus, So
materia spectabilis, Larus 
glaucoides, Larus delawaren
sis; Fratercula arctica, Gavia 
arctica, Aptenodytes forsteri, 
Larus californicus. 

48'99! Negenennegentigste 
verjaardag koninginmoeder 
Elizabeth. 
Viermaal $1., blok $2.. 
Portretten. 
208'99. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
China '99 in Peking, terugga
ve Macau aan China. 
$ 20., 25., 25.. Resp. kaart 
Macau met stadsbeeld, eind 
PortugeesChinese onder
handelingen met vlaggen en 
brug, Deng Xiaoping (1904
1997) met vlaggen en stads
panorama. 
258'99! Locomotieven. 
32,40, 50, 70 c; twee velle
tjes met negenmaal 40 c; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Nozomitrein, ICE Duitsland, 
stoomloc lapan, Beuthloc; 
'Adler', motorwagen Japan, 
stoomloc 01462, elektri
sche loc Duitsland, stoomloc 
P8 460, Fujikawaexpres, 
stoomloc Duitsland, Kodama 
motorwagen, stoomloc C62 
Japan; stoomloc KF 484 Chi
na, motorwagen van Minobu
lijn, S3440 Duitsland, EF81 
Japan, V2000 Duitsland, 
'Fliegender Hamburger', C51 
Japan, AEGmotorwagen, 
D51 Japan; loc Yamonotelijn 
Japan, E18 Duitsland. 

308'99! Honden, I. 
50, 70 c.; velletje met zesmaal 
50c; blok $ 2.. Resp. Ihasa 
apso, somojeed; Dalmatische 
hond, Pyrenese berghond, 
golden retriever, bearded col
lie, basset. Berner sennen
hond; beagle. 
308'99! Katten, I. 
$ I., 1.50; velletje met zes
maal 50 c ; blok $ 2.. Resp. 
manx kat, Amerikaanse krul
kat, Amerikaanse korthaar, 
birmees, Turkse 'van', Turk
se angora, 'himalaya' Euro
pese krulkat, bruine 'tabby' 
korthaar. 

22g'99! Filmkomieken 'The 
three Stooges'. 
Velletje met negenmaal 40 c.; 
tweemaal blok $ 2.. Scènes. 
i2io'99! Wetenschap en 
techniek in het oude China. 
Vel met zeventienmaal $ 5.. 
Vlammenwerper, astrono
misch uurwerk, sluis, tel
raam, bloei timmerwerk, 
kompashuis, drukken met 
losse letters, kruisboog, re
manent magnetisme en in
ductie, driehoek van Pascal, 
vuurpijl, kanon, bloei carto
grafie, gebruik akoestiek in 
architectuur, zeewaardige 
schepen met meer masten, 
astrolabium, gelijkgestemde 
muziekinstrumenten. 
22ii'99! Kerst. 
$5 .  , 10., 15., 20., 25., 
30.; tweemaal blok $ 80.. 
Kerstversiersel met dier of 
plant, resp. Tamias striatus, 
Terpsiphone viridis, Glauco
mis sp., Elephantulus sp., 
Chamaeleo dilepis, Heliconi
us melpomene; Pytilia meiba, 
rozen en lelietjesvandalen. 
22ii'99! Katten, II. 
S 5., 10.; vel met zesmaal $ 
25.; blok $ 100.. Resp. bir
mees, 'mainecoon'; 'tiffa
nie', Schotse langhaar, 'Bir
ma creampoint', pers, 'blue 
cream', blauwe korat; 'blue 
mink'. 

22n'9g! Passagiersschepen 
en vliegtuigen uit 20ste eeuw. 
$5., 10., 15., 20., 25., 
30.; twee velleqes met zes
maal $ 25.; tweemaal blok $ 
100.. 
22ii'99! PreJiistorische die
ren. 
$ 15., 20., 25., 30.; vier 
velletjes met twaalfmaal 
$ 10.; viermaal blok $ 100. 

22ii'9g! Luchtvaartgeschie
denis. 
Vel met zesmaal $ 15.; twee
maal vel met negenmaal 
$ 15.; tweemaal blok $ 100. 
Resp. Boxkite, Spad XIII, Al
batros DIII, Junkers JU
87GI, F4UID Corsair, Haw
ker Hurricane; Fokker DVII, 
S.E.5A, Nieuport 28, De Ha
villand D.H.2, Boeing PW
gO, Curtiss Hawk F6C3, 
AviatikDI, KnollerC.II, Tho
mas Morse S4C; Messer
schmitt MEiog, Mitsubishi 
Zero, Focke Wulf 190, P51 
Mustang, Supermarine Spit
fire, P4g Curtiss, F6F Bell
cat, P47 Thunderbolt, Haw
ker Tempest; Grumman 
Avenger, Sopwith Camel. 

22ii'gg! Paarden. 
$ 15., 20.; vel met zesmaal 
$25.; blok $100.. Resp. 
'highland', 'mustang'; tra
kehner, noriker, 'crioUo', ap
paloosa, boulonnais, 'paso'; 
fjordenpaard. 
22ii'gg! Hondachtigen. 
Twee vellen met zesmaal 
$ 20.; blok $ 100.. Resp. Ca
nis latrans, Vulpes vulpes, 
Canis mesomelas, Nyctereu
tes procyonides, Otocyon 
megalotis, Vulpes velox, 
Cuon alpinus, Chrysocyon 
brachyurus, Canis lupus, 
Urocyon cinereoargenteus, 
Fennecus zerda, Speothos ve
naticus; Lycaon pictus. 
2i8'oo. Paus Johannes Pau
lus II tachtig jaar. 
Vel met achtmaal $1. vormt 
fotomozaïek paus. 

iVIACAU 
i8i'oi. Jaar van de slang**. 
5.50, blok 10. ptcs. Kop van 
de slang, op rand blok rest 
slang. 

MALI 
ijg'gg! Vlinders. 
Vel met zesmaal 4go F. Cy
mothoe hypatha, Cymothoe 
sangaris, Charaxes founierae, 
Catopsila thauruma, Cha
raxes founierae, Catopsila 
thauruma. 

i3g'gg! Paddestoelen. 
Vel met zesmaal 530 F. Ama
nita muscaria, Amanita spis
sa, Helvella acetabulum, 
Pleurotus ostreatus. Phallus 
duplicatus, Cortinarius salor. 
ijg'gg! Meteorieten, 
vulkaanuitbarstingen en 
prehistorische dieren. 
Vel met tienmaal 250 F.; vel 
met achtmaal 310 F.; blok 
1500 F. Resp. Edmontonia 
van Ensisheim, Iguanodon 
van Saint Mesmin, 
Allosauruspallasit, 
Troodonmaan, Lesotho
saurus van Bouvante, 
Carnotaurus van Axtell, 
Deinonychus van Orgueil, 
Dilophosaurus van Douar 
Mghila, Psittacosaurus van 
1'Aigle, Popocatepetl (1519) 
van Pechshill; Santorini 
(1645 V.C.) van Tamentit, 
Mont Pelé (1902) van 
Quallen, verwoesting 
Herculaneum (79) van Chi
guetti, Krakatau (1883) van 
Pulmsk, Soufrière (1979) van 
Siena, Mount Saint Helens 
(1980) van Allende, Kilauea 

(1984) van Parnallée, Etna 
(ig86) van Tamentit; de ver
woestingvan Pompei (79). 

immiMiiiiiiiin« 

5io'9g! Internationale dag 
van de leraren. 
150,250,370,390 F. Resp. ge
ometrieonderwijs, leraar wijst 
twee leerlingen iets, rekenles, 
leerling schrijft op bord. 
gio'gg! Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
150, 250, 310, 320 F. Resp. 
vervoermiddelen, beeldmerk, 
postduiven en eenhoorns, 
postduiven op lemen huis. 
25i2'g9! Tweeduizend jaar 
geleden geboorte Jezus 
Christus. 
Velletje met viermaal 100 F.; 
velletje met viermaal 180 F. 
Resp. koning Lodewijk IX 
{12141270), bouw kathedraal 
van Amiens (13de eeuw), Je
anne d'Arc (ca. 14111431) en 
kroning koning Karel VII in 
Reims (142g), paus Johannes 
Paulus II (1920) en St. Pieter 
in Rome; Jezus Christus en 
Laatste Avondmaal, vervol
ging Christenen onder keizer 
Nero (64), Petrus de Apostel, 
Karel de Grote (747814). 
25i2'9g! Kathedraal van 
Sikasso. 
Tweemaal 150 F. Foto en te
kening voorgevel. 
25i2'9g! Schilderijen van 
Maria met Kind door oude 
meesters. 
Zes velletjes met steeds vier 
zegels van 250, 310, 320, 370, 
3go, 750 F. Schilderijen van 
resp. Albrecht Dürer (1471
1528), Dürer, Giorgione 
(14781510), Giorgione, Fi
lippo Lippi (14061469), Lip
pi. Andrea Mantegna (1431
1506), Mantegna, Hugo van 
der Goes (ca. 14401482), 
Van der Goes, Paolo Verone
se (15281588), Veronese, 
Giovanni Bellini (ca. 1428
1516), BeUini, Sandro Boticel
li (ca. 14451510), Botticelli, 
Correggio (ca. 14891534), 
Correggio, Piero della Fran
cesca (ca. 14181492), Fran
cesca, Quentin Massys (1466
1530), Massys, Raffael (1483
1520), Raffael. 

MARSHALLEILANDEN 
2i'oi. Jaar van de slang*' 
Blok 80 c. Slang. 
5i'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Dianthus caryophyllus, 
aanhangsel met beschrijving 
bloem. 
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MAURITIUS 
loi'oi. Textielindustrie. 
I, 3, 6,10 Rs. Resp. gebreid 
vest met kabels, computer, 
inpakmachine voor Tshirts, 
borduurmachine. 



MEXICO 
ii2'9g! Tweehonderd jaar 
geleden ging Alexander von 
Humboldt (17691859) naar 
Amerika. 
3. P. Portret Duitse natuur
jnderzoeker en geograaf, 
wereldbol, kompasroos. 
[5i2'9g! Mexico op weg 
naar derde millennium, I. 
Velletje met viermaal 3., ova
le zegel 4.20 P. Resp. univer
äiteitMexicostad, polytech
nisch instituut, artikel 30 
grondwet, vrijheid van leer
middelen, lezende kinderen. 
24i'oo. Zevende volks en 
[luizentelling. 
3. P. Mensenmassa en beeld
merk. 

MICRONESIË 
283'oo. Streven naar vrede 
in 20ste eeuw. 
Vel metvierentwintigmaal 33 
c. Michael Gorbatsjov {1931), 
Gorbetsjov en Reagan beslui
ten tot eind koude oorlog, 
Ronald Reagan (1911), Le Due 
rho (19111990), Le DueTho 
en Kissinger sluiten Ameri
kaansVietnamees vredesver
drag, Henry A. Kissinger 
(1923), Linus C. Pauhng 
(19011994), demonstratie 
Pauling tegen kernwapens, 
Peter Benenson (stichter Am
nesty International), Nobel
prijs Vrede voor Amnesty, 
Mahatma Gandhi (i86g
1948), hongerstaking Gandhi 
voor vrede, Kennedy sticht 
USvredeskorps, John F. Ken
nedy (19171963), Dalai Lama 
predikt vrede, Tenzin Gyatso 
(1935), bestuursgebouwen 
Verenigde Naties in New 
York, Cordeil Hull (1871
1955), Frederik Willem de 
Klerk (1936), De Klerken 
Mandela beëindigen apart
heid, Nelson Mandela (1918), 
Franklin D. Roosevelt (1882
1945), conferentie van Jalta 
met Churchill, Roosevelt en 
losif Stalin (18791953), sir 
Winston Churchill (1874
1965)

i5'oo. Belangrijke Ameri
kaanse filantropen. 
Vel met zestienmaal 33 c. 
Andrew Carnegie (1835
1919), John D. Rockefeller 
(18391937), Henry Ford 
(18631947), C.J. Walker, Ja
mes B. Duke (18571925), 
Andrew W. Mellon (1855
1937), Charles F. Kettering 
(18761958), Robert W. 
WoodrufF(i889i985), 
Brooke Astor, Howard R. 
Hughes (19051976), Jesse H. 
lones, Paul Mellon, Jean Paul 
Getty (18921976), George 
Soros (1930), Phyllis Wattis, 
Ted Turner (1938). 
78'oo. Honderd jaar gele
den eerste Zeppelinvlucht. 

Vel met zesmaal 33 c ; twee
maal blok $ 2.. Resp. Zodiac 
'Capitaine Ferber', Astra 'Ad
judat Reau', Italiaans lucht
schip lA, Astra Torres XIV, 
SL3, SiemensSchukert; LZ
130, DupuyDeLome. 

5g'oo. Koninginmoeder 
honderd jaar. 
Vel metachtmaal 33c. vormt 
fotomozaïek koninginmoe
der. 
iig'oo. Olymphilex 2000 in 
Sydney, tentoonstelling in 
Sydney met postzegels, mun
ten, telefoonkaarten en olym
pische herinneringen. 
Velletje met $ 0.33, 0.33, i.. 
Resp. vrouwelijke gewicht
heffer, vrouw gooit basket
bal, mannelijke gewicht
heffer; allen traditioneel ge
kleed tegen achtergrond Mi
cronesische cultuur. 
iii'oo. Paus Johannes Pau
lus II tachtig jaar. 
Vel metachtmaal 50 c. vormt 
fotomozaïek paus. 
iii'oo. Koraalrif 
Viermaal 33 c ; twee vel met 
negenmaal 33 c ; tweemaal 
blok $ 2.. Resp. Labroides 
dimidiatus, Heniochus acu
minatus, Chaetodon trifas
cialis, Holocanthus tricolor; 
Synchiropus splendidus, Lut
janus timorensis, Chelmon 
rostratus, Chaetadon trifas
cialis, Centropyge flavissi
mus, Choerodon fasciatus, 
Baliftoides conspicillum, Ce
phalopholis miniata, Henio
chus acuminatus; Cephala
pholis sexmaculata. Aurelia 
aurita, Paracanthurus hepa
tus, Centropyge bicolor, Chae
todon auriga, Amphiprion 
percula, Chrysiptera tricinc
ta, Carcharhinus amblyrhyn
chos, Luidia ciliaris; Forcipi
ger flavissimus, Pomacan
thus imperator. 
2i'oi. Jaar van de slang**. 
Tweemaal blok $ 0.60. Schil
derijen van slang in zijn na
tuurlijke omgeving 

MONGOLIË 
iii'oo. Treinen. 
Vel met steeds driemaal 100, 
200, 300 m. Resp. X200, Del
tic, GM F7 Warbonnet; TGV, 
ICE, Class E444; Regio Run
ner, Type M1200, G Class. 
Vel met steeds driemaal 100, 
200, 300 m. Resp. Class GS4 
484, Class 685 262, Class 
2700; Class 18 462, Class SY 
282, Class 231C 462; 
Class 25 484, Class HP, Li
ner A3 Pacific. 
Tweemaal blok 800 m. Euro
star, Rocket 022. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i7i'oi. Jaar van de slang**, 
no, blok 225 c. Slangen resp. 
Lampropeltis doliata syspiu
la, Naja naja. 
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NEVIS 
23i'oi. Conferentie Metho
distische kerk van 'Leeward 
Islands'. 
Velletje met zevenmaal 50 c. 
Resp. de Methodistische ker
ken Charlestown, Jessups, 
Clifton, Trinity, Comberme
re, Gingerland, New River. 

NICARAGUA 
207'oo. Honden en katten. 
I., 2., 2.50, 3. Cd.; vel met 
zesmaal 6. Cd.; vel met zes
maal 6.50 ed., tweemaal blok 
12. Cd. Resp. azawakh, chi
huahua, chocoladekleurige 
birmaan, Noorse boskat; 
clumber spaniel, Austr. vee
drijvershond, Duitse ruwha
rige pointer, hond, Podenco, 
Noorse elandhond; blauwe 
Europese korthaar, angora
kat, 'red tiffany', pers, kort
haar uit Egypte, FLussische 
blauwe; burmaan, braque du 
bourbonnais. 
5io'oo. Wereldleiders 20ste 
eeuw. 
Twee vel met achtmaal 5.
Cd; tweemaal blok 25. Cd. 
Resp. Kemal Atatürk (1881
1938), Atatürk en Istanbul, 
John F. Kennedy (19171963) 
met vrouw en Russische ra
ketten, Kennedy met NASA
raket die afgevuurd wordt, 
Winston Churchill (1874
1965) met Vteken, Churchill 
in militair uniform met Spit
fire, Jomo Kenyatta (1893
1978) met een masaï, Kenyat
ta; Indira Gandhi (1917
1984), Indira Gandhi, Ronald 
Reagan (1911), Reagan, Vladi
mir Lenin (18701924), Le
nin, Charles de Gaulle (1890
1970) met Eiffeltoren, De 
Gaulle; Tjiang K'aisjek 
(18871975), Theodore 
Roosevelt (18581919). 
26io'oo. Lions Club en Ro
tary International. 
Vel met zesmaal 5. Cd.; vel 
met zesmaal 7.Cd.; twee
maal blok 25. Cd. Resp. 
stichters eerste Lions Club in 
Chicago (1917), Hoofdbureau 
Lions International in Chica
go, Helen Keiler (18801868), 
KofFi Annan (secretarisge
neraal Verenigde Naties) 
geeft hand aan Kajit Haada
nananda (president Lions In
ternational), André de Villier 
(winnaar kinderposter); Brit
se Rotaryleden helpen gehan
dicapte kinderen. Rotary 
sponsort kliniek. Rotary legt 
leidingwater aan in Burkina 
Faso, Japans project om vrou
wen in Nepal te leren lezen, 
Australische hulp voor ge
handicapten, Rotaryleden 
proberen te helpen het ge
weld in NoordIerland te be
perken; Meivin Jones (stich
ter Lions International), 
beeldmerk Rotary Interna
tional. 

NIGERIA 
2i3'oo. Eeuwwisseling. 
10, 20, 30,40 N. Resp. land
kaart protectoraten Noord
en ZuidNigeria (19101914), 
kaart na vereniging (1914), 
staatswapen, indeling federa
le staten (2000). 
283'oo. Vijfl:igjaar WMO*. 
10, 30 N. Resp. heliograaf 
waarnemingsstation. 

NIEUWZEELAND 
i2'oi. Jaar van de slang**, 
zeeslangen en schildpad
den. 

40, 80, go c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Resp. 'green', 'leathery', 'log
gerhead', 'hawksbill', 'ban
ded seasnake', 'yellow bel
lied seasnake'. Velletje met 
de zegels van $ 1.50 en 2., op 
rand slang en tekens Chinese 
dierenriem. 

OEZBEKISTAN 
i3i2'99! Prehistorische die
ren. 
Vel met 28, 28, 36, 36, 56, 56, 
69, 75 s. Resp. Meqaneura, 
Mesosaurus, RJiam
phorhynchus, Styracosaurus 
albertiensis, Trachodon an
nectens, Tarbosaurus bataar, 
Arsinoitherium, Phororha
cos; rand met planten en bo
men. 
4i'oo. Circus. 
Vel met 28, 36,36,56, 56, 69; 
blok 100 s. Resp. leeuwen
temmer, boogschieten, at
leet, paard met ruiters, clown 
op paard, evenwichtacrobaat; 
kamelen. 

i2'oo. Paardensport. 
69; velletje met 36, 36, 56, 56, 
75, 75 s. Resp. trojka; paard 
met ruiter, over hindernis, in 
race, over hindernis, race met 
sulky, paard met dek. 

3i3'oo. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Ajiniy
az Qoosibaya ogly (1824
1878). 
28 s. Portret dichter uit Kara
kalpakië. 
24io'oo. Antieke boeken. 
Tweemaal 60 s. met aan
hangsel. Open boek, op aan
hangsel: 'Imom Abu Mansur 
AlMoturidiy, de grote den
kerschrijver van Kitob at
Tavhid', open boek, aan
hangsel: 'Burho niddin al
Marginoniy, de beroemde 
schrijver van Hidoya'. 
i4i2'oo. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
125 s. '50 UNHCR' en sym
bolische afbeelding, aan
hangsel: '50ste verjaardag 

van Hoge Commissaris van 
de Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen' in Oezbeeks 
en Engels. 
i9i2'oo. Frankeerzegels. 
17, 30 s. Wapen. 

4i'oi. Frankeerzegels. 
15 s. Wapen. 

PAKISTAN 
27i'99! Internationale con
ferentie over honderd jaar 
Koninkrijk Saudi Arabic. 
2,15 R. Gestileerde palmen. 
i44'gg! Prof dr. Salimuz
Zaman Siddiqi (18971994). 
5 R. Portret wetenschapper 
en stichter Pakistaanse Aca
demie van Wetenschappen. 
285'gg! YaumeTakbeer. 
5 R. Nucleaire test op 28 mei 
'98. 
3i5'gg! Voltooiing 'Data 
Darbar Mosque Complex', 
Lahore. 
7 R. Plattegrond. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ t l l i l 
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2i7'gg! Vastende Boeddha 
(Gandhara beschaving). 
Tweemaal 7 R. Beeld vasten
de Siddharatha (Gautama, 
stichter Boeddhisme = Boed
dha). 
i28'99! Vijftig jaar Verdra
gen van Geneve, bescherming 
van gewonden, krijgsgevan
genen en burgerbevolking bij 
gewapend conflict. 
5 R. '50 Years of Saving Lives'. 
i48'gg! Pionier van vrijheid. 
Driemaal 2 R. Portretten van 
Chaudhry Muhammad Ali 
(19051980), sir AdamjeeHaji 
Dawood (18801949), Maula
na Abdul Hamid Badayuni 
(18981970). 
■ ■ « ■ • w^ww^wwm »■•■■«■■•■« 
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lö-S-'gg! Ustad Nusrat Fateh 
AH Khan (1948-1997). 
2 R. Portret zanger. 
iS-g-'gg! Vijfentwintigjaar 
Islamitische Ontwikkelings
bank. 
5 R. Bankgebouw. 
zi-g-'gg! Vijftig jaar Volksre
publiek China. 
2,15 R. Viering, portret. 
28-9-'g9! Negende Aziatische 
Zeilkampioenschap. 
Vijfmaal 2 R. Enterprise, 470, 
Laser, Mistral, Optimist. 
y-io-'gg! Tien jaar Aziatische 
zeilkampioenschappen 'Op
timist'. 
2 R. Optimistjes. 

g-io-'gg! Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
10 R. Beeldmerk. 
i/'io-'gg! Eerste verjaardag 
martelaarschap Hahim Said. 
5 R. Portret kruidenkenner, 
natuurkundige. 
S-ii-'gg! Vijftig jaar Nationa
le Bank Pakistan. 
5 R. Bankgebouw. 
iS'ii-'gg. Honderd jaar Shell 
in Pakistan. 
4 R. Schelpbeeldmerken uit 
verschillende perioden. 
20-ii-'gg! Vijfentwintig jaar 
Open Universiteit Islamabad. 
2, 3, 5 R. Resp. boeken en 
computer, baret passend bij 
toga, scheikundeflessen; 
beeldmerk. 

20-ii-'g9! Tien jaar sinds 
'Convention on the rights of 
the child'. 
2 R. Tekst, silhouetten. 
5-i2-'gg! Honderdste ge
boortedag Josh Malihabadi 
(1898-1982). 
5 R. Portret dichter. 
6-i2-'99! Prof dr. Afzal Hus-
sain Qadar C1912-1974). 
3 R. Portret onderzoeker en 
filosoof met twee insecten. 

io-i2-'gg! Ghulam Bari Aleeg 
(1907-1949). 
5 R. Portret schrijver. 
20-i2-'gg! Medicinale plant. 
5R. 
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PALAU 
i-g-'oo. Honderd jaar gele
den eerste Zeppelin. 
Vel met zesmaal 55c.; twee
maal blok $ 2.-. Resp. Lejau-
ne, Leonardo da Vinci, Bald
win's Airship, Astra-Torres i, 
Parseval PL VII, Liberte; San-
tos-Dumont no. VI boven de 
Eiffeltoren in Parijs, Santos-
Dumont's Baladeuse no. 9. 
i6-io-'oo. Hoogtepunten on
derzeegeschiedenis en -on
derzoek. 
Vel met zeventienmaal 33 c. 
Vikingen laten 16 Deense pi-
raatschepen zinken (1000), 
Arabische duiker Issa (12de 
eeuw), bergingsduiker met 
luchtslang (1430), duiker in 
leren pak (17de eeuw), hou
ten duikerkjokvan Edmund 
Halley (1690), houten onder
zeeër (1776), duikerpaken 
helm (1819), gezonken on
derzeeër Houseatonic (1864), 
Simon Lake bouwt Argonaut 
(1899), onderwaterfilm 
(1914), duikerpak {1930), 
diepterecord 3028 feet 
(1934), Coelacanth gevonden 
bij Madagaskar (1938), explo
sieven op romp vijandelijke 
schepen (1941), bathyscaaf 
'Trieste' duikt tot 35.800 feet, 
onderzeeër 'Alvin' onder
zoekt Galapagosrif {1977), 
Sylvia Earle daalt af tot 1250 
feet in 'Jim suit' (1979). 
i-ii-'oo. Kunst. 
Vel met negenmaal 33 c. 
Werk van kunstenaars uit Pa-
lau ter ere van '8th Pacific 
Arts Festival'. 
Vel met twaalfmaal 33 c. 
Werk uit het 'Belau National 
Museum' dat dit jaar 45 jaar 
bestaat. 
i-i2-'oo. Jaar van de slang**. 
Tweemaal blok $ o. 60. 
i-i2-'oo. Paus Johannes Pau-
lus tachtig jaar. 
Vel metachtmaal 50 c. vormt 
fotomozaïek paus. 
i5-i2-'oo. VHnders. 
Tweemaal vel met zesmaal 33 
c ; viermaal 33c., tweemaal 
blok $ 2.-. Resp. Danis danis, 
Delias mysis, Eurema brigit-
ta, Euploea mulciber, Cetho-
sia biblis, Elyminas agondas; 
Ornithoptera priamus, Juno-
nia villida, Appias nero, Acra-
ea andromacha, Libythea ge-
offroyi, Hypolimnas bolina; 
Hypochrysops ignita, Papilio 
demoleus, Loxura atymnus, 
Vanessa indica; Graphium 
sarpedon, Parthenos sylvia. 
29-i2-'oo. Flora en fauna. 
Twee velletjes met zesmaal 
33 c.; tweemaal blok $ 2.-. 
Resp. kleine ijsvogel, man
groveslang, vleermuis en 
broodvrucht, grote boomkik
ker, grote duizendpoot, krab 
etende makaak; gember-
plant, geluksplant, Australi
sche koolpalm met kokosno
ten, vlinder, zoutwater kro
kodil, orchidee; landkrab, 
koraal. 

PITCAIRNEILANDEN 
i-2-'oi. Cruiseschepen. 
Viermaal $ 1.50 (ronde ze
gels). Bremen gebouwd in 
1990, MV Europa uit 1999 
(beiden voor Hapag-Lloyd 
Kreuzfahrten Company), MS 
Rotterdam van de Holland 
America Line, Saga Rose uit 
1965 van de Saga Shipping 
Company. 

RWANDA 
199g! Herdenking volkeren
moord 1994. 
20, 30, 200,400 Frw. Resp. 
landkaart (nationale een
heid), kinderen (wezen), 
denkende man, groep men
sen bij proclamatie (nee te
gen genocide). 

SIERRA LEONE 
i5-i-'oi. Reptielen. 
250, 400, 500, 600, 800,1500 
Le; twee vel met zesmaal 1200 
Le; tweemaal blok 5000 Le. 
Resp. Bradypodion Tham-
mobates, Naja nivea, Pedio-
planis undata, Pelusios sub-
niger, Bitis cornufa, Afroe-
dura hawequensis; Echis cari-
natus, Psammophis ceighto-
ni, Elapsoider semiannulata, 
Psammophylax tritaeniata, 
Camprophis euliginosus, 
Aspidelaps scutatus; Meroles 
reticulatus. Python regius, Bi
tis gabonica, Acrantophis du-
merili, Dasypeltis scabra, Pe-
lomedusa subrufa; Philo-
thamnus angolensis, Cha-
maeled dilepis. 
i5-i-'oi. Geschiedenis Oriënt 
Express. 
Vier vel met zesmaal iioo Le. 
Wagons door de jaren. Vier
maal blok 5000 Le. Agatha 
Christie (1890-1976) pubh-
ceerde in 1934 'Murder on the 
Orient Express', Georges Na-
gelmackers oprichter 'La 
Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits' die Oriënt 
Express instelde, Mata Hari 
(1876-1917) reisde veel met 
Oriënt Express, Oriënt Ex
press verlaat station Constan-
tinopel. 

SINGAPORE 
28-2-'oi. Bewoners van Sing
apore die hun sporen ver
dienden. 
Viermaal $ i.-. Portretten van 
Tan Tock Seng (1798-1850) 
koopman en weldoener, Eu-
nos bin Abdullah (1876-1941) 
parlementariër en bemidde
laar voor goede doelen, P. 
Govindasamy Pillai (1887-
1980) fabrikant en filantroop, 
Edwin John Tessensohn 
(1857-1926) parlementariër 
en actief op sociaal en cultu
reel gebied. 

ST. VINCENT 
7-i2-'g9. Mona Lisa. 
Velletje met achtmaal $ i.io. 
Mozaïek van schilderijen en 
tekeningen maakt het schil

derij 'Mona Lisa' van Leonar
do da Vinci. 

ST. VINCENT/GRENADI-
NEN 
2-i-'oi. Postzegeltentoon-
steüing 'Espana 2000', schil
derijen. 
$0.10, 0.90,1.-; drie vel met 
viermaal $ 2.-; tweemaal blok 
$ 5.-. Schilderijen en details 
van schilderijen van Peter 
Paul Rubens (1577-1640). 

TADZJIKISTAN 
20-i2-'gg. Paddestoelen. 
100, 270, blok 500 Tr. Resp. 
Pleurotus eryngii, Lepista 
nuda, Morchella steppicola. 

^iJ 

2000. Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
270 Tr. Oude oorkonde, '125 
UPU (1874-1999)'. 
2000. Vissen. 
40,100, 230, 270, blok 500 
Tr. Resp. Ophiocephalos Ar-
qus, Barbus brachycephalus, 
Schizopyqopsis stoliczkai, 
Pseudoscaphihynchus Fedt-
schenkoi, Pseudosca
phihynchus kaufmanni. 

TUNESIË 
io-i2-'oo. Mondiale dag 
Mensenrechten. 
500 m. Plein van de mensen
rechten. 

29-i2-'oo. Schelpen uit Tune
sië. 
50,100, 250, 250 m. Resp. 
Neverito josephina. Area noe, 
Phyllonatus frunculus, Co-
lumbelia rustica. 

30-i2-'oo. Beroemde mensen 
in Tunesië. 
250, 250, 250,1000 m. Resp. 
Imam Sahnoun, Ibn Arafa 
(1315-1401), Ai Belhovan 
(1909-1958), Mohamed Ja-
moussi (1910-1982). 

TURKIVIENISTAN 
Mei '00. Valken. 
Vel met 1000,1000,1000, 
2500, 3000 m. Falco tinnun-
culus, Falco peregrinus, Fal
co peregrinus, Falco tinnun-
culus, Falco peregrinus. 

Oktober '00. Frankeerzegel. 
A (binnenland). 
30-ii-'oo. Vijfde verjaardag 
van permanente neutraliteit 
van Turkmenistan. 
Vel met vierentwintigmaal 
3000 m. Vlag van Turkmeni
stan met vlag van resp. Af
ghanistan, Armenië, Azer
beidzjan, Bangladesh, Wit-
rusland, Colombia, Tsjechië, 
Egypte, Frankrijk, Georgië, 
India, Indonesië, Iran, Kenia, 
Kirgizië, Maleisië, Mauritius, 
Pakistan, Moldavië, Rusland, 
Senegal, Tadzjikistan, Tur
kije, Oekraïne; aanhangsel 
met beeldmerk Verenigde 
Naties, een stad, vlaggen en 
tekst: Resolution of the Ge
neral Assembly of the United 
Nations Organization of De
cember 12,1995 'The perma
nent Neutrality of Turkmeni
stan'. 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
2-io-'oo. Vogels. 
Driemaal 50 c ; vel met zes
maal 60 c.; tweemaal blok 
$ 2.-. Resp. 'scrub turkey', 
'sicklebill gull', 'chickadee'; 
Egretta garzetta, stern, Pan-
dion haliaetus, Ardea hero-
dias, pelikaan. Anas baha-
mensis; flamingo, ara. 
i5-ii-'9g. Eeuwwisseling. 
20 c, $ I.-. Allebei wereldbol, 
sterrenkaart, getal 2000. Vel
letje met zesmaal 50 c. Klok 
met wereldbol en resp. Big 
Ben Londen, flamingo. Em
pire State Building New York, 
Colosseum Rome, heilige 
rots Jeruzalem, Eiffeltoren 
Parijs. Tweemaal blok $ 2.-. 
Resp. vlag, wapen van de 
Turks en Caicoseilanden. 

ig-ii-'oo. Katten en honden. 
Vel met zesmaal 60 c.; vel 
met zesmaal 80 c ; tweemaal 
blok $ 2.-. Resp. airdale ter
riër, beagle, dalmatische 
hond, chow-chow, chihu
ahua, mopshond; Egyptische 
'mau', manx kat, birmees, 
'korat', 'maine coon', Ameri-



kaanse korthaar; 'Devon rex', 
Schotse herdershond. 
iii2'oo. Vlinders uit Cari

bisch gebied. 
Twee vel met zesmaal 50 c ; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Papilio cresphontes, IVlorpho 
peleides, Dismorphia am

phione, Prepona meander, 
Callicore maimuna, Battus 
polydamas; Anteos clorinde, 
Cepheuptychia, Actinote pel

lenea, Colobura dirce, 
Danaus plexippus, Catone

phele numili; Phoebis philea, 
Anartia jatrophae. 

UGANDA 
i53'9g. Internationaal jaar 
van de oceaan, zeedieren. 
Dertienraaal 500 Sh. Del

phinus delphis, Carcharhi

nus melanopterus, Manta bi

rostris, Gymnothorax nigro

marginatus, Caretta caretta, 
Zebrasoma veliferum. Octo

pus bimaculatus, Anarhichas 
lupus. Mediaster aequalis, 
Arbacia punctuata, Gecarci

nus ruricola. 
Tweemaal blok 2500 Sh. 
Chrysaora quinquecirrha, 
Decatopecten striatus. 
ig7'g9. Internationaal jaar 
van de ouderen. 
300, 500, 600, 700 Sh. Resp. 
koeien bij voedertrog, oudere 
met kind en boek, ouderen 
bij schaakspel, uitdelen van 
eten aan ouderen. 
igii'gg. Inheemse apen. 
300,400, 500, 600, 700, 
1000, blok 2500 Sh. Resp. 
Cercopithecus ihoesti, Cerco

pithecus mitis, Erythrocebus 
patas, Cercopithecus ascani

us. Colobus guereza. Gorilla 
gorilla, Papioanubis. 
24ii'99. Dertig jaar geleden 
eerste mensen op de maan. 
Velletjes met zesmaal 600; 
zesmaal 700; tweemaal blok 
3000 Sh. SaturnVmaanra

icet, command module, Ed

win Aldrin (1930) komtvan 
ladder af, raket voor vertrek, 
maansloep Eagle, E. Aldrin 
op maan; ruimtecapsules 
Freedom 7, Gemini 4, Co

lumbia, Wostok I, SaturnV

raket, maansloep Eagle; E. 
Aldrin met experiment, com

mand module gaat damp

kring aarde in. 
24ii'99. Honderdvijftigste 
sterfdag Katsushika Hokusai 
(17601849). 

Velletje met zesmaal 700; 
blok 3000 Sh. Schilderijen en 
gekleurde houtsneden. 

24ii'99. Negenennegentig

ste geboortedag koningin

moeder. 
Viermaal 1200, blok 3000 Sh. 
Portrettten uit resp. 1930, 
1923,1965,2000:1961. 

URUGUAY 
47'oo. Cactus. 
4., 5. P. Resp. Echinopsis 
multiplex, Notocactus otto

nis. 
i47'oo. Honderd jaar voet

balbond in Uruguay. 
4., 4., 5., 5. P. Resp. foto 
elftal Amsterdam 1928, sta

dion Uruguay 1930, in actie 
Brazilië 1950, juichend Parijs 
1924. 

207'oo. Honderd jaar 'Tos

ca' van Puccini en honderd

vijfentwintigjaar 'Carmen' 
van Bizet. 
Tweemaal 9. P. Giaco Pucci

ni (18581924), Georges Bizet 
(18381875); met illustraties 
uit opera. 

i i8'oo. Twintig j aar Aladi 
(Latinamerican Association 
ofintegration). 
18. P. ZuidAmerika met 
waaier van vlaggen. 
i88'oo. Vijfenzeventig jaar 
marineluchtvaart. 
9. P. Watervliegtuig. 
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288'oo. Luis de la Robla 
(17801844). 
9. P. Portret eerste minister 
van posterijen in Uruguay. 
288'oo. Honderdtwintig 
jaar ORT (privé universiteit in 
Uruguay). 
9. P. Vingerafdrukken. 
i ig'oo. Gonzalo 'Gonchi' 
Rodriguez (19711999), auto

racen. 
Tweemaal 9. P. Tweemaal 
portret met raceauto. 

i4g'oo. Frankeerzegel, 
bloemen. 
50. P. Acca sellowiana. 
22g'oo. Honderdvijftigste 
sterfdag José Gervasio Arti

gas (17641850). 
9. P. Landkaart River Plate 
Basin en portret strijder voor 
onafhankelijkheid. 
279'oo. Vogels, 'Espana 
2000' postzegeltentoonstel

ling. 
4., 4., 5., 5. P. Resp. Geo

sitta cunicularia, Phacellodo

mus striaticoUis, Donacospi

za albifrons, Cacicus 
chrysopterus; beeldmerk ten

toonstelling. 
2io'oo. Vijfentwintig jaar 
'USGI' (Uruguay Soka Gak

kai International, Boeddhisti

sche beweging voor vrede, 
cultuur en onderwijs). 
18. P. Twee portretten. 

loio'oo. Campagne tegen 
aids. 
9., 18. P. 'Boterkaaseieren 
' met condoom en kruis, in

jectienaald met rood lint. 

URUGUAY correos $9 I 

i4io'oo. Dag van cultureel 
erfgoed. 
18. P. Symbolische afbeel

ding. 
igio'oo. Luis Mazzey (1895

1983), schilder. 
9. P. Schilderij 'Dragon' uit 
1967. 
zöio'oo. Brandweer. 
Tweemaal 9. P. Brandweer 
in actie. 

i j  i i  'oo . XXIX Conferentie 
bouwkunde. 
9. P. Portret prof Julio Rical

doni, civiel ingenieur. 
i5i i 'oo. Zeventig jaar schip 
'Capitan Miranda'. 
9. P. Schip. 
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22ii'oo. Vijfhonderdste ge
boortedag keizer Karel V. 
22. P. Landkaart ZuidAme
rika en portret Karel V. 
ii2'oo. Kerst. 
II., 22. P. 'Vrolijk Kerst

feest' in verschillende talen 
met vuurwerk. Jozef en Maria 
met kindje Jezus. 

VANUATU 
i2'oi. Vogels III, uit het 
hoogland. 
30, 60, 90,100, i iov t . Resp. 
Myzomela cardinalis, Zoste

rops flavifrons, Aplonis san

tovestris, Erythrura cyaneovi

rens, Phylidonyris notabilis. 

VERENIGDE NATIES 
293'oi. Internationaal jaar 
vrijwilligers; schilderijen ge

maakt voor tentoonstelling 
'Een hart, een wereld' (100 

gedichten van gehandicapten 
met IOC schilderijen die daar

bij pasten). 
Zw.Fr. 0.90,1.30; US$ 0.34, 
0.80; OSh. 10., 12. (€0.72, 
0.87). Schilderijen van resp. 
Ernest PignonErnest (twee 
handen), Paul Siehe (gezicht, 
hand, bloemen), José Zara

goza (mens, landschap), 
John Terry (hand), Nguyen 
Thanh Chuong (gezichten), 
Ikko Tanaka (handen). 

VERENIGDE STATEN 
29i'oi. Capitool. 
$350. 

29i'oi. Washington monu

ment. 
$ 12.25 (Express mail). 

' ^ ^ lÄ^K^K^ l^^^ ' l ^^^^ l ^^ " ' ^^ *^ *^ ! ^^ * 

WALLIS EN FUTUNA 
26i2'oo. Geboortedag 
Christus. 
225 F. 

ZAMBIA 
loi i 'oo. Kerst, Afrikaanse 
legendes over schepping. 
600,1000,1400 K.; drie sa

menhangende zegels van 
600,1000,1400 K.; blok 
3500 K. 

ZIMBABWE 
goi'oi. Luchtvaart in Zim

babwe. 
$8 .  , 12., 14., 16., 21., 
28.. Resp. Boeing 737200, 
Bae Hawk MK 60, Hawker 
Hunter FGA MK9, Cessna of 
Reims F337, Aerospatiale 
Alouette III, Boeing 767

200ER. 

PHMPill 

Zimbabwe 

IMM 

ZUIDAFRIKA 
24i'oi. ZuidAfrikaanse 
mythen en legenden. 
1.30,1.50, 2.20, 2.30, 6.30 R. 
Legendes van resp. 'The rain 
bull' (stier), 'The treasure of 
the grosvenor' (schipbreuk 
op wilde zee, schatkist), 
'Seven magic birds' (zeven 
mensen die tralie openbui

gen)' , 'The hole in the wall' 
(waterval in grot, groene vis), 
'Van Hunks and the devil' 
(pijprookwedstrijd Van 
Hunks en duivel). 

i2'oi. Jaar van de slang*"*. 
Blok 4.60 R. Boomslang 
(Dispholidus typus typus) op 
tak buffelbes (Shepherdia ar

gentea), op rand beeldmerk 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2001. 

*: Gebruikte afkortingen: 
OSCE Organization for 

Security and Coope

ration in Europe 
UNHCR United Nations 

High Commissioner 
for Refugees 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafla 
y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer

sal Postal Union 
WMO World Meteorologi

cal Organization 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund 
for Nature) 

**: Chinese dierenriem (zo

diak): i62'99 tot 52'oo 
Jaar van het konijn; 62'oo 
tot 23i 'oi Jaar van de draak; 
vanaf 24i 'oi tot i22'02 
Jaar van de slang. 
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'NATIONALE'ROTTERDAM 2001: 
MEER DAN 600 KADERS IN AHOY' 

Maasstad 'Culturele Hoofdstad van Europa 200V 

otterdam 2001 is een 
O C J tentoonstelling waar

fci ^ aan de kwalificatie 'ca
tegorie 1' is toegekend. 'Catego
rie 1' wil zeggen dat de inzen
dingen op deze expositie moe
ten voldoen aan de (hoge) ei
sen die gelden voor deelname 
aan een nationale tentoonstel
ling. 
Op Rotterdam 2001 worden on
geveer zeshonderd kaders inge
richt die verzamelingen 
uit geheel Nederland 
zullen bevatten. Boven
dien worden ook nog g ^ , 
eens vijftig kaders opge
steld die bestemd zijn 
voor jeugdinzendingen. 
De toegang tot de ten
toonstelling is gratis en 
hetzelfde geldt voor de 
speciale tentoonstelling
catalogus. 
Het Ahoy' Congrescen
trum is uitstekend be
reikbaar met het open
baar vervoer: het bus en 
metrostation Zuidplein 
ligt op vijf minuten lopen 
van Ahoy'. Voor diege
nen die met eigen ver
voer komen is een groot 
(betaald) parkeerterrein 
beschikbaar. Het Con
grescentrum zelf is goed 
toegankelijk voor rol
stoelgebruikers. 

Organisatie 
De organisatie van Rotterdam 
2001 is in handen van de Stich
ting Comité Dag van de Postze
gel Rotterdam. Er wordt samen
gewerkt met de Gemeenschap
pelijke Stuurgroep Evenemen
ten (CSE), een organisatie 
waarin vertegenwoordigers zit
ten van PTT Post, de Neder
landse Bond van Filatelisten

D O O R P I E T V A N D I J K , C A P E L L E A A N D E N I J S S E L 

De nationale tentoonstelling van dit jaar, 

Rotterdam 2001, wordt van vrijdag 20 april tot en met 

zondag 22 april 2001 in het Congrescentrum van Ahoy' in 

Rotterdam gehouden. Medeorganisator Piet van Dijk blikt 

op deze pagina alvast vooruit en vertelt u wat u volgende 

maand zoal mag verwachten. 
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Verenigingen (NBFV) en de Ne
derlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH). 
De deelnemende verenigingen 
zijn de Rotterdamsche Philate
listenVereeniging (die in 2001 
haar 75jarig bestaan viert), de 
Nederlandsche Vereeniging van 
AeroPhilatelisten 'De Vliegen
de Hollander', de vereniging 
Contact Schept Kracht (die dit 
jaar ook driekwart eeuw be
staat), de Nederlandse Vereni

ging voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie (in 
2001 veertig jaar oud), de Inter
nationale Vereniging Philatelica 
Rotterdam en de filatelistenver
eniging Ijssel &. Lekstreek, aan
gesloten bij de Federatie I.V. 
Philatelica. 

Stands 
Er zullen op Rotterdam 2001 on
geveer veertig erkende (NVPH)
nandelaren met een stand aan

wezig zijn. Verder zullen stands 
worden ingericht door PTT Post 
en door de Hobby Computer 
Club (HCC). Gedurende de ten
toonstelling liggen op twee 
plaatsen zogenoemde dubbel
tjesboeken ter inzage; daaruit 
kunnen naar hartelust zegels 
worden gehaald voorzoals de 
naam van de boeken al aan
geeft  slechts tien cent per 
stuk. Verder is er een jeugd

boek, ingericht door de 
stichting Jeugdfilatelie 
Nederland (jFN), terwijl 
de liefhebbers van litera
tuur hun hart zullen kun
nen ophalen in de boe
kenstand die de NBFV 
op Rotterdam 2001 zal 
inrichten. 

Speciale envelop 
Er komt ook een specia
le herinneringsenvelop 
met het bijzondere 
stempel 'Rotterdam Cul
turele Hoofdstad 2001'. 
Dit couvert is tijdens de 
tentoonstelling te koop 
voor f3.50 per stuk. Als 
u niet in de gelegenheid 
bent om de tentoonstel
ling te bezoeken kunt u 
de envelop ook schrifte
lijk bestellen. Als u 
een bedrag van f3.50 

overmaakt op Postbankreke
ning 3891365 ten name van de 
penningmeester Dag van de 
Postzegel Rotterdam 2001 in 
Oosternout krijgt u de envelop 
thuisgestuurd. 

Openingstijden 
Tot slot geven we u nog de ope
ningstijden van Rotterdam 200T. 
vrijdag 20 april: 14 tot 18 uur 
zaterdag 21 april: 10 tot 17 uur 
zondag 22 april: l o t o t 16 uur. 
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pagoseilanden werd ge
maakt. 
Inderdaad bezweken er 
dieren aan de recente ver
vuiling, maar een echte 
ramp is het gelukkig niet 
geworden. Eind januari 
kon Lenie 't Hart van het 
Zeehondencentrum in 
Pieterburen dat al mel
den. Zij was - daartoe in 
staat gesteld door prins 
Bernhard - naar de eilan
den afgereisd om te red
den wat er te redden viel. 
De Galapagoseilanden 
zijn vooral bekend door 
de reuzenschildpadden 
(Geochelone elephantopus) 
die er leven. Twee van 
zulke schildpadden zijn 
afgebeeld op de zegel van 
o.go f uit de negende se
rie in de VN-reeks 'Be
dreigde dieren'. Een 
mooie aanleiding om 
weer eens naar deze 
reeks te kijken. 
De Galapagoseilanden 
horen bij Ecuador. Wie 
belangstelling heeft voor 
de unieke fauna van de 

HET WEER OP 
Z'N ENGELS 
Na de omstreden millen-
niumreeks is Royal Mail 
overgegaan tot de orde 
van de filatelistische dag. 
Op 13 maart verscheen 
een serie over het meest 
alledaagse onderwerp all 
ouer tlie ujorld: het weer. 
Maar de Engelse PTT is er 
de postadministratie niet 
naar om zo'n gewoon on
derwerp ook gewoon af te 
beelden. Nee, het is een 
sprankelende serie van 
vier zegels geworden, die 
een paar verassingen in 
petto heeft. Bovendien is 
er sprake van een tech
nisch snufje dat er ook 
zijn mag. Een klein ge
deelte van de ist dass-zegel 
(27 p.) is bedrukt met zo
genoemde thermodiromic 
ink. Als je met je vinger 
over dat deel wrijft wordt 
het papier verwarmd, 
waardoor de inkt wordt 
geactiveerd en van kleur 
verandert. De donkere 
wolk wordt dan hemels
blauw. Weerverzamelaars 
zullen twee zegels in hun 
collectie zeker moeten op
nemen. 
De zegels hebben een ge
meenschappelijk element: 
een segment (een kwart) 
van de wijzerplaat van een 
barometer. Daarom is er 
ook een velletje van vier 
uitgegeven (prijs £ 1.56). 

Er is verder een directe, 
ludieke relatie gelegd met 
de weersaanduidingen op 
de barometer. De vallende 
katten en honden op de 
zegel van ig p. (Ram) beel
den het Engelse gezegde It 
rains cats and dogs ('Het re
gent dat het giet') uit. Een 
aanwinst dus voor katten
en hondenverzamelaars. 
Op de eerder genoemde 
zegel van 27 p. staat de 
wijzer bij Fair ('mooi 
weer') en daar hoort een 
vrolijke zon bij. Over het 
weer op de zegel van 45 p. 
(Much ram - Stormy) wordt 
vaak gemopperd; toch is 
deze weersoort onmis
baar voor de natuur en 
dus voor de mens. De ze
gel toont een bliksem
schicht en een zeilschip 
dat op de hoge golven 
danst. Vlinders, een vogel 
en een bloem (misschien 
een akkerdistel of Cirsium 
aruense sieren de zegel van 
65 p.; dat duidt op een 
aangenamer weertype: 
Very Dry - Set Fair ('heel 
droog, bestendig). De 
vlinder links is waar
schijnlijk een dagpauw-
oog (Inachis 10) en die 
rechts behoort mogelijk 
tot de familie Beervlinders 
(Arctudae). 

BEDREIGDE DIEREN 
Het was voor veel men
sen een schok te horen 

meiaars aan hun trekken, 
maar in feite is iedere ze
gel uit de reeks thema
tisch gezien een aan
winst. De gevlekte koes
koes (Phalanger maculatus) 
lijkt wel wat op de apen 
uit Afrika en Zuid-Ameri-
ka, maar behoort tot de 
buideldieren, zoals de 
kangoeroe. Een jong zit 
tot vier maanden na de 
geboorte in de buidel van 
zijn moeder. Daarna hob
belt het nog een maand 
mee op haar rug. We vin
den de koeskoes in Indo
nesië, op Papua-New 
Guinea en op het Cape 
York-schiereiland van 
Australië. 

Een thematisch interes
sante vogel is de quetzal 
(Pharamachrus mocinno), 
het nationaal symbool 
van Guatemala. De tot de 
trogons (familie Tro^mi-
dae) behorende kleurrijke 
vogel werd al ten tijde van 
de Maya's en de Azteken 
vereerd. De vogel komt 

dat de dieren op de Gala
pagoseilanden (Schild
padeilanden) door weg
gestroomde stookolie uit 
de op ig januari lekgesla
gen Ecuadoriaanse olie
tanker Jessica werden be
dreigd. Op de eilanden is 
immers sprake van een 
rijke en vooral unieke flo
ra en fauna. De geleerde 
Charles Darwin zorgde er 
destijds voor dat er een 
expeditie naar de Gala

eilanden doet er dus goed 
aan ook eens op de zegels 
van dit land te letten. Zo 
werden er interessante 
emissie uitgegeven in 
ig77,1983 en iggo en 
een serie uit ig92 werd 
zelfs voorzien van het 
WWF-logo. Op Internet 
is veel informatie over de 
eilanden (èn de olie
ramp) te vinden. 
In deze negende serie ko
men vooral apenverza-

niet alleen voor in het wa- ^ 
pen van Guatemala, maar "" 
gaf zijn naam ook aan de -x 
munteenheid van het ^ 
land. Volgens een Indi- = 
aanse legende speelde de ^ 
quetzal een rol in de i 
strijd tegen de Spaanse —"̂ — 
veroveraar Pedro de Alva- ^ ^ 7 
rado. Toen diens solda- * " ' 
ten op het slagveld van 
Quetzaltenango zo'n der
tigduizend Maya's had
den neergesabeld, kwa-
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men er ontelbare quet
zals uit de hemel neerda
len om de vermoorde In
dianen met hun groene 
veren af te dekken. De ve
ren van de vogels werden 
met bloed doordrenkt en 
sindsdien zou de quetzal 
aan de onderkant rood 
zijn, zo wil de legende. 
De quetzal komt ook 
voor in het zuidelijk deel 
van Mexico en verder in 
Honduras, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua en 
Panama. De vogel is ook 
op veel zegels van Guate
mala te vinden. 
Een echt giftige hagedis 
is hetGila-monster (Hclo-
derma suspectum). Er zijn 
gevallen bekend van 
mensen die door een beet 
van het dier zijn overle
den. De Gila-monsters 
leven in de droge woestij
nen van de zuidelijke sta
ten in Amerika en in 
Noord-Mexico. 
Een opvallende apen
soort is de bergguereza 
(Colobusfluereza), door 
Grzimek aangeduid als 
Colobus abyssinicus. Deze 
relatief grote apensoort 
komt voor in de wouden 
van zuidelijk Cameroen, 
het noorden van de de
mocratische republiek 
Congo, noordelijk Tan
zania, noordelijk Kenya 
en zuidelijk Ethiopië. 
Of de Noord-Amerikaan
se lynx (Fehs lynx) eerder 
op zegels is afgebeeld 
weet ik niet. Van de groe
ne pauw (Pauo muticus) 
zag ik wel zes eerdere 
vermeldingen. De soort 
was vroeger wijdver
spreid in zuidoostelijk 
Azië, maar is nu zeld
zaam. Alleen in Thailand 
leeft nog een populatie 
van niet meer dan drie
honderd vogels. De klei
ne wezelmaki (Lepilemur 
ruficaudatus) is een kleine 
apensoort, die we alleen 
nog op Madagascar aan
treffen. De aap is waar
schijnlijk niet eerder op 
zegels afgebeeld. 
Vrij spectaculair is de 
brilbeer (Tremarctos orna-
tus): een middelgrote 
beer met een gewicht van 
70 ä 90 kilo. De beren ko
men voor in de bergstre-
ken van de Andes, in een 
aantal landen in Zuid-
Amerika. In totaal leven 
daar nog ongeveer 18.500 
stuks. De brilbeer is vier
maal eerder afgebeeld. 
De Laysaneend (Anas lay-
sanensis) werd nog niet 
eerder afgebeeld - maar 
wat wil je: deze soort 
komt alleen voor op Lay-
san Island, een 30.000 
hectare groot eiland in de 

Hawaiï-archipel. Er leven 
nog zo'n 150 van deze 
eenden in het wild. De 
aardwolf (Proteles cnstatus) 
is nauw verwant aan de 
hyena. De soort komt 
vooral voor in zuidelijk 
Afrika, maar ook in het 
zuiden van Egypte langs 
de kust tot Tanzania. De 
mutslangoer (Trachypithe-
cus cnstatus) is een apen
soort die voorkomt in In
donesië, zuidelijk Malei
sië, zuidelijk Thailand, 
Cambodja en zuidelijk 
Vietnam. 
De Verenigde Naties ver
melden bij elk dier door 
wie het bedreigd wordt. 
Een eentonig verhaal, 
want in alle gevallen is 
dat de mens. 

LEUKE ZWEEDSE 
HONDENSERIE 
De serie Honden die 
Zweden op 31 januari uit
gaf biedt niet alleen vier 
leuke zegels met ver
schillende honden, maar 
is thematisch interes
sant. De zegels zijn afge
beeld in de rubriek Nieu
we postzegelboekjes, die 
u elders in dit nummer 
aantreft. 
Op de postzegels (Breu-
tarief) zien we de hond 
als gezelschapsdier, als 
reddingshond, als gelei
dehond en als jachthond. 
De hond op de eerste ze
gel met een tak in zijn 
bek is een golden retrie
ver, een echte gezel
schapshond. Eigenlijk is 
het een vogelhond, maar 
tegenwoordig is deze 
hond toch vooral een 
populair gezelschaps
dier. Op de herdershond 
na is de retriever het po
pulairste ras van Zweden. 
De herdershond is met 
zijn superieure reukzin 
een uitstekende red
dingshond: hij kan zelfs 
iemand vinden die onder 
een tien meter dikke 
sneeuwlaag ligt. Op de 
tweede zegel zien we een 

kante kop van de hond. 
De labrador-retriever is 
een prima geleidehond, 
die niet alleen blinden 
helpt, maar ook wordt 
gebruikt om dove men
sen attent te maken op 
geluidssignalen. Ook de 
labrador is eigenlijk een 
vogelhond. Op de derde 
zegel loopt een vrouw 
met een labrador-retrie
ver als geleidehond. 
De ruwharige taks op de 
vierde zegel - een bekwa
me jachthond-is de 
populairste dashond van 
Zweden. 
De Zweden houden onge
veer 800.000 honden. 
Driekwart is rashond; er 
zijn zo'n 300 rassen in het 
land. De laatste keer dat 
de hond op een Zweedse 
postzegel verscheen was 
in 1989; toen waren ty
pisch Zweedse honden
rassen het onderwerp. 
Deze en andere series zijn 
in kleur afgebeeld in de 
nieuwe Hondencatalogus 
van de Spaanse uitgever 
Domfil (Faunareeks, ja
nuari 2001). 

OOK OP BAHAMA: 
ZORG VOOR DIEREN 
Toevallig sluit een recen
te serie van de Bahama-
eilanden thematisch ge
zien prima aan bij het vo
rige onderwerp. Ik be
doel hier de op 12 decem
ber 2000 verschenen se
rie, gewijd aan het werk 
van de oudste liefdadige 
organisatie op de Baha-
ma-eilanden: de Bahamas 
Humane Society (BHS). In 
1924 begonnen in een 
eenvoudig kamertje 
groeide de BHS in drie
kwart eeuw uit tot een or
ganisatie die gehuisvest 
is in een i miljoen dollar 
kostende accommodatie 
die werd geopend in 
1998. In dit moderne 
complex kunnen All 
Creatures Great and Small de 
zorg krijgen die ze nodig 
hebben. 

H A M A S'V 
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herdershond met een 
reddingswerker in actie. 
Op de voorgrond de mar-

Op de vier zegels worden 
de belangrijkste activitei
ten van de BHS in beeld 

gebracht. De zegel van 
15 c. is gewijd aan het 
educatieve werk van de 
organisatie en die van 
65 c. staat in het teken 
van de fondsenwerving. 
De veterinaire zorg komt 
tot uitdrukking op de ze
gel van 70 c , terwijl de 
hulp aan dieren centraal 
staat op de zegel van 
80 c. Welke dieren zijn 
afgebeeld vertelt de bij
behorende folder ons 
niet, maar de kenners 
zullen ze wel herkennen. 
Het zijn in ieder geval tot 
de verbeelding sprekende 
zegels met duidelijke af
beeldingen. 

PTT JERSEY EERT 
JERSEY-KOE 
Al in 1999 besloten de 
Staten van Jersey, het be
stuurscollege van het ei
land, 2001 uit te roepen 
tot The Year ojthe Jersey. 
Het World Jersey Cattle Bu
reau (WJCB) viert dit jaar 
zijn 50-jarig bestaan. Jer
sey Post geeft daarom op 
3 april de serie Jersey Cows 
& Farm Produce uit: vijf 
zelfldevende zegels zon
der waardeaanduiding. 
Hoofdpersonen van de 
reeks zijn de Jersey-koei
en, die één zegel voor 
hun rekening nemen (de 
koeien zijn ook afgebeeld 
op een zegel in de serie 
Days Gone by uit 1998). 

betere restaurants bij 
voorkeur op Moederdag -
dit jaar op 13 mei - met 
asperges geserveerd. De 
Royal is een vaste aardap
pel die zijn ziltige smaak 
dankt aan de bemesting 
met zeewier. De Royal be
stond in 1980 honderd 
jaar, zoals blijkt uit een 
dat jaar verschenen serie 
van drie zegels (planten, 
oogsten, verschepen). Op 
een zegel uit een serie uit 
1975 is een aardappel-
ploeg afgebeeld. Een in
teressant artikel voor het 
thema 'Aardappels' is te 
vinden in de DBZ (num
mer 15,1998) onder de ti
tel Der Siefleszû  der 'tollen 
Knolle', geschreven door 
Klaus Henseier naar aan
leiding van de Duitse 
aardappelzegel uit 1997. 
Meer informatie is te vin
den in het blad A^nphil, of 
u kunt contact opnemen 
met de heer E. Smits-
huysen. Hoofdstraat 36, 
6333 BJ Schimmert, tele
foon 045-4042470. 
Op de zegel rechtsonder 
kregen de Jersey-tomaten 
een plekje. 

CYPRIOTISCHE 
HOOFDDOEKEN 
Cyprus (Turks) gaf op 28 
november 2000 een serie 
uit waarin aandacht wordt 
geschonken aan traditio
neel handwerk op het ei-

Op de overige vier zegels 
zijn agrarische export
producten te zien. Op de 
zegel linksboven zien we 
een witte bloemkool en 
een paarse ontspruitende 
broccoli. Op de rechter-
zegel zijn courgettes, pa
prika's en Spaanse pe
pers afgebeeld. Op de ze
gel linksonder treffen we 
aardappels van het Royal-
ras aan - lange tijd heel 
populair maar tegen
woordig wat minder ge
wild, zodat er boeren zijn 
die met de verbouw zijn 
gestopt. De heer A. 
Heijboer uit Kloetinge, 
verzamelaar van het the
ma aardappels, meldt dat 
deze aardappels in mei in 
Nederland worden inge
voerd. Ze worden in de 

land. Op de vier zegels 
zijn hoofddoeken afge
beeld, die vooral door de 
vorige generaties vrouwen 
veel werden gedragen. Dit 
gebruik is nog niet geheel 
verdwenen, maar de jon
gere vrouwen zijn minder 
traditioneel ingesteld. 
Oorspronkelijk beston
den deze hoofddoeken uit 
vierkante stukken stof 
met eenvoudige gebor
duurde randen. Later 
werd het mode voor de 
doeken bedrukte stoffen 
te gebruiken met natuur
motieven. Geleidelijk wer
den die verfijnder met ge
borduurde patronen van 
bladeren en bloemen. Wel 
werd het centrale thema 
'natuur' gehandhaafd. 
Voor het borduursel 



wordt altijd zijde ge
bruikt. Ook wordt er kant 

den werd besloten om de 
eerste Jersey te bouwen, 

verwerkt in de doeken. 
Een voorbeeld daarvan is 
mogelijk afgebeeld op de 
zegel van 350.000 L. He
laas is de kwaliteitvan de 
zegels matig, zodat de 
zegels niet zo gedetail
leerd zijn. Bij de Cyprioti
sche Yemeni (hoofddoe
ken) kunnen drie stijlen 
worden onderscheiden. 
De basisvorm is Oyah met 
borduurwerk, de tweede 
vorm is Boncuklu (waarbij 
ook met kralen wordt ge
werkt) en de derde is Pul-
lu (herhaling van patro
nen). 

ZEVENMAAL DE 
'JERSEY' IN BEELD 
Op 3 april geeft Jersey de 
tweede serie in de reeks 
'Maritieme verbindingen' 
uit; de eerste aflevering 
werd behandeld in de
cember 2000. De aan
kondiging van deze twee
de serie verdween bijna 
op de stapel 'niet gebrui
ken', maar er is toch re
den om ook deze serie te 
behandelen. Uniek is dat 
er zes schepen met de 
naam Jersey worden afge
beeld. De reeks herdenkt 
het feit dat 350 jaar gele

maar ook de ingebruik
neming van de zevende 
Jersey, nu vijfentwintig 
jaar geleden. Op de ze
gels is de levensduur van 
de diverse Jersey's vermeld 
- een thematisch plus
puntje - en de schepen 
zijn duidelijk afgebeeld. 
Op de zegel van 23 p. is 
de Jersey I te zien (1654-
i6gi), een fregat dat in 
1654 in Malden, Essex 
werd gebouwd. De laat
ste drie jaar van haar be
staan voer ze onder Fran
se vlag, want ze werd in 
1691 in een treffen bij Do
minica door de Fransen 
buitgemaakt. In 1694 zet
te de Franse bemanning 
de eerste Jersey aan de 
grond toen ze op de En
gelse vloot stuitte, waar
na het schip in brand 
werd gestoken. 
De opvolger werd nog 
datzelfde jaar gebouwd. 
De iets kleinere Jersey 11 
(1694-1698) zien we op 
de zegel van 26 p. Na vier 
jaar werd het schip om
gedoopt in Margate. 
Op de zegel van 37 p. is 
de Jersey III (1698-1731) te 
zien, een schip dat een 
flink stuk groter was dan 

haar voorgangers. Het 
schip werd gebouwd op 
een werf in Cowes. Deze 
Jersey deed vooral dienst 
in de West-Indische wa
teren. 
Op de zegel van 41 p. vin
den we de Jersey IV (1736-
1783), een 1.065 ton me
tend schip dat door zijn 
tonnage letterlijk meer 
gewicht in de oorlogs-
strijd kon werpen. 
Een kotter van veel be
scheidener afmetingen -
71 ton - treffen we aan 
op de zegel van 41 p.: de 
Jersey V (1860-1873), een 
schip dat uitsluitend in 
de wateren rond Jersey 
voer. Het fungeerde als 
bevoorradingsschip voor 
de Dasher, een visserijbe-
schermingsvaartuig dat 
dienst deed in de tweede 
helft van de negentiende 
eeuw, toen de oestervis
serij bloeide. De Dasher 
moest Franse vissers er 
van weerhouden ook in 
deze wateren te vissen. 
Het zesde schip was van 
een geheel andere allure; 
de zegel van 66 p. laat 
dat duidelijk zien. De Jer
sey VI (1838-1941) was 
namelijk een torpedo-
bootjager in de zoge
noemde J-klasse. Het 
was waarschijnlijk deze 
Jersey die in de Tweede 
Wereldoorlog de eerste 
krijgsgevangenen aan 
land bracht: bemanning 
en passagiers van het 
Duitse schip Johannes 
Molkenbuhr. Nadat de Jer
sey VI in september 1940 
naar Malta was vertrok
ken om de vloot daar te 
versterken liep het schip 
op 2 mei 1941 op een 
mijn. Het wrak blokkeer
de vervolgens de haven 
van Malta. De scheepsbel 

werd gered; die hangt nu 
aan het parlementsge
bouw op Jersey. 
Wie ook een afbeelding 
wil zien van nog een ze
vende Jersey (1976-1993) 
moet het bij de serie be
horende Presentation Pack 
aanschaffen. De achter
kant daarvan toont de 
Sloop Jersey. 

GIUSEPPE VERDI'S 
100STE STERFDAG 
Herdenkingsjaren van 
bekende componisten 
betekenen in de regel een 
'buitenkansje' voor Mu-
ziel<verzamelaars. De be
kende 'grossiers' in the
matische zegels proberen 
vaak een graantje mee te 
pikken, maar ook 'gewo
ne' landen laten zich 
soms niet onbetuigd. Re
cente Nederlandse voor
beelden zijn de Schubert-
zegel uit 1997 en de Mah-
lerfeestzegel uit 1995. 
Dat Italië uitvoerig aan
dacht schenkt aan de 
honderdste sterfdag van 

Giuseppe Verdi ligt voor 
de hand: de componist 
werd immers op 10 okto
ber 1813 in dat land gebo
ren. Hij overleed op 27 ja
nuari 1901 in Milaan, na 
een leven dat vrijwel ge
heel gewijd was aan de 
muziek. Hij kreeg dit jaar 
een filatelistisch eerbe
toon op zijn sterfdag 
dankzij een zegel in een 
reeks van vier (Il melo
drama e il teatro linco 
Italiano) die behalve aan 
Verdi ook aandacht be
steedt aan Vincenzo Bel
lini, Domenico Cimarosa 
en Gaspare Luigi Pacifico 
Spontini. 
De portretzegels zitten 
gevieren in een velletje. 
Een echte thematische 
topper is het Verdi-velle-
tje dat San Marino op ig 
februari uitgaf. Het is een 
velletje van bijzondere 
kwaliteit met als titel Me
lodie immortali ('onsterfe
lijke melodieën'). Het be
vat twaalf zegels van 
800 L. met voorstellingen 
van een even groot aantal 
opera's, die steeds verge
zeld gaan van een portret 
van de desbetreffende 
componist. Een klassiek 
portret van Verdi comple
teert dit 'ultieme' Verdi-
velletje. Hoewel ik geen 
kenner ben van dit the
ma, lijkt het me dat Verdi 
en zijn werken ondanks 
zijn grote populariteit fi
latelistisch gezien toch 
maar bescheiden is 
geëerd. 
Een mooie Verdi-zegel is 
die uit de Hongaarse ope
raserie van 1967 met een 
scène uit Don Carlos. 
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AANGEBODEN: 
1000 Wereld ƒ 37,50 Bank 
26 07 77 811 J Schoenmaker, Meer 
en Boslaan 47, Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkmgszegels Zend ƒ 20, -m 
een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in Enghsh, 
LennartRunfors, Godandsgatan i, 
SE-60217 Norrkoping, Zweden 

Nederland & Ver. Europa pfr + 
gest V a nr I Bijna alles in voor 
raad Stuur uw no , ontvang mijn 
pri)s F Ghyben, ZoneggeigiÓ, 
6903 GVZevenaar Tel/fax 0316 
529241 

100 Telefoonkaarten voor ƒ 50,-
Postbank 1537084 H Garrelds, 
7558 BB Hengelo, tel 074-2770854 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Alba
nië, Hongarije, Bulgarije, Tsjechos-
lowakije PZH Wiktor, Hodgesstr 
i3,6i35CSSittard Tel/fax046-
4512751 Ook rariteiten' 

DDR 25% Ned +Geb BundBerhn 
Reich + Geb etc Pf & Gest J Rom
kens, 045-546294 

Israel ƒ Palestijns gezag Nieuwe 
uitgiften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbieding kostbaar 
geschenk, beste voorwaarden, prijs
lijst gratis, epci(5)netvision.net.il 
Eilat Philatelic Club, 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, 
Liechtenstem vanaf 1912-2001, 
uitgezochte kwaliteit **/ 0 voordelige 
prijzen, lijst gratis R Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, CH-6612 Ascona 
Fax 0041 91791 23 54 

Plaatfouten cat "Mast" Editie 2001 
Full color Uitgebreid met plaatf v/d 
jaren 1950-2000 459 aft) vanplf in 
Ned zegels Prijs ƒ41,35 naar giro 
1914033 Mast, Balsa 165 3315 NK 
Dordrecht Inl 078-6169939 

Rusland verzamelingen ** en©20% 
Michel C J V Beveren Tel 010-4229820 

Verzamelt u treinen, stuur uw 
manco s volgens Stanley Gibbons 
P Bijhouwer, B Bakenstr 3,1731X1 
Winkel, 0224 541551 

Roemenie 570-1570 Michel pfr , 
gest 1865-2000 graus prijslijst 
DANS OF48-CP27 Boekarest, 
Roemenie 

-« Nederland-Antillen-Suriname Pfr + 
* FDC zegels, blokken, pzb Va 2570 
— catalogus 2000 Voor al uw manco's 
»*; Info 0180 520069/fax 0180-523342 
< Email Dluiimpiesf5)hotmail.cnm 

250 
Eurocat Europa Speciaal 2000 
Nieuw supplement catalogus 2000 
Cepten uitgebreid meelopers blok 
ken vellen-ongetand etc Ook voor 
uw manco's 0180-520069/ 
fax 0180-523342 
Email pluiimpiesfahotmail.com 

Kilowaar prima kwaliteit en goed
koop grootformaat wb 2000 
H J de Vries, Heemskerklaan 16, 
2i8iXRHiIlegom Tel 0252518302 

Grote voorraad partijen, groot en 
klem Ook losse verkoop 
Centro Filatelico, 0348 423885 
www.centrofilatelico.nl 

Nat. Verz.beurs van postzegels, 
postst en prentbriefkaarten 
Zat 17 maartvan 10 i7uurmetgratis 
verloting Toegang gratis "DeKoepel", 
Kapittelweg399A, Hilversum 
Fil Ver Hilversum en Omstreken 
Inlichüngen tel 036-53043454 

Stads en prtvatposten. Verz ruimt 
op,gespec collectie met o a Duitse 
privat posten (periode 1885), 
Scandin periode 1880 90, Engelse 
stakingspost 1971, 2 poststukken 
Ned MIJ Algemeene Dienstverngüng 
(1870-80) Enorme collectie moder 
neNed Stadsposten (1960-90), 
waaronder loo-erden complete vel
len, FDC's , vele rariteiten en bijzon 
dere uitgaven, ruim 20000 gelopen 
poststukken In delen of complete 
koop V d Zouw Foreestweg iia, 
1787 BK Den Helder, 0223-642447 

Israel 1948-96 vrijw compl pfr 
zegels, blokken, vellen, automaat
zegels etc , veel dubbel 
Tel 010-4162443, Borghouts 

P O P Gehele wereld c w , ruim 
iioooFr Fr Vraagprijs ƒ goo, 
Tel 078-6813940 C Hameetman 

Frankrijk gest i849-i99iYfr cat 
1998,35005 + ongebr en postfi-is 
1871 1982, Yfr 29013 Geen dubbele' 
Alleen frankeerz Pr 2750,-
Info H Schults 0229-242419 

Filatelie jrg 1984/6 t/m 2000 Profil 
nr I t/m 13g J Holtzer, 
tel 040-2214815 

Austr. looversch grf met aller 
nieuwste/16,-, 200 idem ƒ 25 , -
Giroi282i49tnvJ Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen 

BRD looversch gebr grf zegels ƒ10,-
Postrek 972073 tnvG Schonewille, 
Pr Beatrixl 144 2286 LD Rijswijk 
(ZH) Tel 070-3941745 

200 Zegels modern na 1990 alles 
grfm W Eu 12, incl porto 
Glandorff, Assendelft 
Giro 7327521, Bank 304156582, 
e-mail j 

Europa, Rusland, dieren, schepen, 
vliegtuigen, Cept, alles volgens uw 
manco Michel of Yvert E Nijman, 
Heindijk 105 3079 PK Rotterdam, 
edni)manf5)npknQk.nl 

Nieuw op Internet' De Postzegel
krant www.pQ5tzegelen.nl 
C de Vos 0118-603292 Uniek 

6 Lindner Albums Schilderijen 
motiefvrouwen v d Weijer, 
tel 035-6245718 

Schriftelijke veiling, meest posthist 
CSR Gebied + Brieven + Perfins 
Wereld Goed mat zeer gunst 
voorw Graus kat A Breebaart, 
Mr P Hordijkstr 15, 4001 DHTiel 

500 West Europa, veel GF,toesl ƒ10, -

giro 8982393 A dePagter, 
Overtoom 4 274iMRWaddinxveen 

Wij verzorgen voor u het inbinden van 
uw maandbladen en andere üjdschnf-
ten, maandblad Filatelie a ƒ 32,50 
per jaargang voor meerder jaren 
speciale prijzen H Kuipers, 
Beethovenlaan 15,7604 GC Almelo, 
0546-532155 E-mail 
hkuipers.3f5)hccnet.nl 

70oZegelsW-EuropaJ 10, inbrief 
of giro 3330084, Boetzkes, 
Baroniehof 100, 5709 HB Helmond 

Poststukken bneflcaarten vanaf i860 
effecten, rekeningen, papiernoodgeld 
Duits en Oostenrijk J Briggeman, 
Kantelenweg7o, 3233 RD 
Oostvoorne, Tel/fax 0181 485036 

Bod gevraagd op PTT Postzegel-
mapjes I t/m 238 B H J Bijlsma, 
W A Scholtenweg 62, 9636 BW 
Zuidbroek, 0598 452727 

Compl jaarg Filatelie 1957 t/m iggg 
Gratis afhalen bij C M v d Boogert, 
tel 010-4740275 

GEVRAAGD 

Gestopt met postzegels verzamelen' 
Verzamelaar komt biju langs J 
Dekker, 029g 62133g 

Montenegro, Bosnie-H Gebruikt, 
op brief of ongebruikt en alle 
bijzonderheden, aanbiedingen aan 
V Coenen,C vanGendlaani5, 
4797 CV Willemstad 

Losse postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries" Pasterkamp, 
P Bloemstr 12, 8321 XE Urk 

Verzamelaar koopt of ruilt alle 
firmaperforaties, los of op stuk 
Veel ruilmateriaal aanwezig' 
WJ Manssen, LaanderVN 31, 
3844 AD Harderwijk 0341-417980 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum 035 6234423 

Albanië periode 1947-2000 envel, 
verz partijen W A Knaap, 
Bloemersmaborg 40,9722 WH 
Groningen, email knaapwa(g?WJtS.nl 

Verzamelaar koopt zegels van 
Syrie-Libanon incl Blokken/FDC's 
Opgave svp Michelnummering 
P E Leaver, Harderwijkerweg 36, 
6g6iGE Eerbeek 

Postkwitanties Em, '67, '72, '91 + 
gefr dienstkaarten ROnstwedder 
Tel 0599-615072 

DDSG, Roemenie, Bulgarije zegels, 
brieven tot jaar 1900 Aanbiedingen 
aan R Brandsen, Zwanenkamp 604, 
36o7PJMaarssen 

Nederlandse kilowaar Omgeving 
Den Haag G Schonewille, 
Pr Beatrixl 144,2286 LD Rijswijk 
(ZH), 070-3941745 

Stuur 500 gf Frankr , Lux , 
Oostenr na '95 125 Wereld ret 
J vd Hoogt, A V Hensbeeksingel 9, 
2803 LP Gouda 

Ver. Europa x x x compleet 5000 -

ook incompleet en partijen, 
06-29227782 C Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6,3201 HR Spijkenisse 

Thema Carnaval, ook frankeerstem-
pels over carnaval JF Koeslag, 
Bongerd 48, 3863 ZV Nijkerk 

Egypte zegels, post(waarde)stuk
ken A J Jansen, Churchillweg 114, 
6706 AE Wageningen, 
031-7414859 

Cinderellas Scandinavië + fiscaal 
L Savelberg. Postbus 110, 
6270 AC Gulpen 

BodopPTTPostzegelmapj'esnrs i 
t/m 240 Reacties aan M Vosters, 
Postbus 139,5530 AC Bladel 

PF Europa stuk blok verzamelin
gen Aanbieding J Oprel, Groenen-
daal 165, 3011 SRRotterdam 

DIVERSEN 

Filitalia, contactgroep Italië en ge 
bieden, Vaticaan en S Marino, bij
eenkomsten, veihngen en 
rondzending Inl L v d Brun, 
V Kinsbergenstr 33, 2518 GV 
Den Haag, tel 070-3460328 

Postzegels enz NL koop, verkoop 
(v a io7o) of ruil Stockmann, 
Zevenaar, tel 0316 526265 

Israel gratis prijslijsten verzorging 
van abonnementen Inl A Bouwense, 
tel 0113-212762 

II ' Int. Ansichtkaartenbeurs met 
poststukken 11 Maart 10-17 uur 
Irenehal, lnsuhndestraat3A, 
Tilburg Niet roken'Inl Brekelmans, 
tel 013-5332834 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland en 
Gebieden Blad, meetings, veiling, 
rondzending Bel 070-3860232 
Seeyou' 

Zaterdag 5 mei 2001 Grote Verzamel-
beurs in "Sportcomplex De Brake", 

aan de Oosteinderweg te Nunspeet 
Open van 10 00-16 30 uur Entree, 
evenals de buspendeldienstvan en 
naar het NS Station Nunspeet, 
graüs'Inl 0341 256163 

Fil Ver. Duitsland 4X per jaar bijeen
komst metveihng, clubblad en 
rondzendmgen A Hulkenberg, 
Vivaldiweg 68,3752 HC Bunschoten 
Tel 033 2983261 Vraag info 

Contactgroep Frankrij'k verzame
laars (CFV) voor allen met interesse 
voor postzegels van Frankrijk & 
voorm Franse kolomen Eigen blad 
veiling, rondzendmgen, 4 bijeen
komsten p j , m Utrecht Contr 
ƒ 4 5 , - Info Frits Bakker. De Ibis 
32,7609 ES Almelo, 0546-827552 

Postz. Ver. Haarlemmermeer heeft 
nog tafels te huur op de jaarlijkse 
overdekte postz markt op zaterdag 
28 april 2001 in Hoofddorp Inkl 
023 5613929 

"Het Postmerk" De vereniging van 
Midden Nederland Rondzending, 
veiling, leuke avonden Voor Info 
030-2292047 of 030-6375200 

FV Bloembollenstreek organiseert 
grote verzamelaarsbeurs in Lisse op 
4 5 6 mei Inl en reservering 
0252-4ii4o6ofo252 672795 

Schriftelij'ke veiling van uitsluitend 
poststukken, brieven, posthistorie, 
censuur, luchtpost, thematische 
stempels, kamppost, Cinderella 
materiaal, literatuur etc Gratis 
katalogus G A van Albada, 
Khmopzoom 119,2353 RH 
Leiderdorp (071 5415609) 

De Postzegelkrant De grootste op 
Internet' Uniek' www.postzege-
klLül C de Vos, 0118-603292 

Verzamelt u thematisch' Kijk dan 
op http.//www.frankeerstempel.nl 
E Valent, 045-5314376 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 
Netherlands 
tel 0031 30 2342040 
fax 0031 30 2317077 

BREAK SBTS BY TOPIC 

http://www.centrofilatelico.nl
http://www.pQ5tzegelen.nl
http://www.postzegeklL%c3%bcl
http://www.postzegeklL%c3%bcl
http://http.//www.frankeerstempel.nl
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enKiilBredenhof@cs.com • Internet: www.bteclenliof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
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MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 500 1 5 9 

GRAM KILO KILO KILO 
35,00 70,00 325,00 550,00 
37,50 70,00 
45,00 
35,00 65,00 
30,00 57,50 260,00 
19,00 35,00 145,00 175,00 
40,00 70,00 —-
55,00 100,00 -
35,00 67,50 
45,00 90,00 
22,50 40,00 175,00 290,00 
42,50 75,00 
50,00 95,00 
45,00 85,00 
32,50 60,00 
20,00 35,00 160,00 275,00 
30,00 55,00 250,00 400,00 
37,50 65,00 
32,50 60,00 
35,00 65,00 
32,50 57,50 225,00 370,00 

AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
FINLAND 
FRANKRIJK 
JAPAN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
U.S.A. 
WERELD 
WEST EUROPA 
ZUID AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 
MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 
MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 
GROTE VARIATIE MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HET BESTE MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MEEST NIEUWE ZEGELS 
VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 
GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 
GROTE SORTERING 
LEUKE MIX VEEL NIEUW 
MET DE NIEUWSTE 
DIREKT UIT HET KLOOSTER 
LEUKE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE KILO MET 33c ZEGELS 
VEEL LANDEN LEUK 
LEUKE SORTERING MET NIEUW 
GOEDE MIX MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREOENHOF.NL 

normaal 1 x 3 x 5 x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,50 10,75 
17,50 16,00 
27,00 25,00 
29,50 28,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[iißGagüE@oaMi "MM §OT]i 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 
1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

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 

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 NEDERUND NORMAAL 300,00 NU 155,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORMAAL 400,00 NU 335,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
Ctiina 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Fa roer 
Finland 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japon 
Kanooleil & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
USA 
wereld 
west Europa 
IJslond 
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 lioae waarde en greetings 
meest kleineTonden 
leuke sortering moeilijk 
leuk met boekleszegels nu enkel papier 
zeer moeilijk 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 ass 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 tioge 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 

a v I 

mailto:enKiilBredenhof@cs.com
http://www.bteclenliof.nl
http://WWW.BREOENHOF.NL


BRUSSEL 9-15 JUNI 2 0 0 I 

reldhampioenschap 
filatelie 

Dit jaar vindt het werelkampioenschap van de filatelie in België plaats. Van 9 tot 15 juni 2( 
wordt de Heizel een heiliadom voor elke Dostzeaelverzamelaar. Noteert u deze data nu re« 
in uw agenda. Zo kan u in het hart van Europa enkele onvergetelijke dagen in de wondere 
wereld van de postzegel doorbrengen. Wenst u meer informatie, bel dan 00-32-2-512.24.79 
of surf naar www.belgica2001.be Maar zorg vooral dat u Belgica 2001 niet mist. 

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

http://www.belgica2001.be



