


DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
internationaal het best georiënteerd 

Onze 

opaV^'°9^s 
^ ^^r)^raag BELANGRIJKE 

INT. VEILING OP 
18/19 APRIL A.S. 

Kijkdagen 16 t/m 18 april van 10.00-16.00 uur 

Alle kavels van deze veiling kunt U vinden 
op onze internetpagina www.nmv.nl 

(alle foto's in kleur). 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Overweegt u uw verzameling te verkopen? 
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 
Contante betaling of realisatie via onze 
Internationale Veilingen. Bel ons voor een 
vertrouwelijk en gratis advies 

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

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


oor ee 
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 m 
dan ƒ 1.000,= aan waarde en met 100% Philapost-Teruggave-Garantie. 

ƒ100.: 

L/ betaalt geen extra kosten. De Promotie Wonderdoos wordt u toegezonden met een factuur 
en acceptgirokaart van f 100,= te betalen ofte retourneren binnen 10 dagen na ontvangst. 

Bestel mee! Luxe Phila® Insteekalbums & Insteekkaarten 
]QU Vakmanschap! Phila® Insteekalbums zijn 
vlakliggend, dubhel in linnen gebonden, hebben 
allemaal dubbele schutbladen en zijn uitgevoerd 
in de standaard formaten. 

PHILAPOST. 
BERKEL EN RODENRIJS 

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 

2650 AB Berkel en Rodenrijs 

AFHALEN K p afspraak: Ranonkelweg 4 

ma-vr van 10.00 tot 16.00 

E-MAILEN info@philapost.nl 

Alle albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Vlakliggend Normaal 
n X A4-8/16 8 bladen/l 6 zijden ^-TSf 
D X A4-16/32 16 bladen/32 zijden J.-KJlS' 
O X A4-24;4B 24 bladen/48 zijden J.-i!ï:^ 
□ X A432/64 32 btaden/64 zijden J.-iTSS' 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
D X A48/16T 8 bladen/16 zijden J^Wf 
D X A416/32T 16 bladen/32 zijden J  ^ W U T 
n X A424/48T 24 btaden/48 zijden JiWlT 
□ X A432/64T 32 bladen/64 zijden J^i t rST 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
□ X 108 Mini 108 X 73 mm J^-'T!^ 
D X IBBSemi 147 x 84 mm doosje J^M!^ 
D X 188 Midi 157 X 189 mm doosje J^-'flT^ 
n X 180 Maxi 289 x 149 mm ^  ï f S T 

Zwarte Bladen Vlakliggend 

U . 
u . 
u . 
n . 

...X A48/16ZB 

...X A416/32ZB 

...X A424/48ZB 

...X A432/64ZB 

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

> ^ 
>^rsr 
j^vrm 
j^rsT 

Nu per stuk! 

f 7,50 
f 12.58 
f 17.58 
f 22.58 

f 7.58 
f 12.58 
f 17.50 
f 22.50 

f 18.= 
f 15.= 
f 28,= 
f 25.= 

f 7,58 
f 18.= 
f 15.= 
f 20.= 

■iA«d=ii jrAw.i . irmTrmgw 
Verzendkosten Geen bij order boven € 50,= 
anders € 3.= (ƒ 6,60) OrderI i/Ji ii fli iTTTTiTiiil l i i ' In 
incassoeri_. i—Ï»7'- (7 4^40) bij acceptgirokaart 

CTrgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila", Philapost" Wonderdoos' en ((("^'ßx'}^ 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde I 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid 
van de Vakvereniging N VPH 

mailto:info@philapost.nl


i 'i>iL'^tBaa''^4ft'i's*i'iïtt! h 
i\m -..  i 

1 
L ^i  ' **™"." ™..E!fl 
Ned. Indië 
postfris zonder 
plakker 
30 XX + C 650,— 
67a XX 125,— 
70a XX 35,— 
71a XX 35,— 
74a XX 125,— 
77a XX 450,— 
63f /78fxx 398,— 
(13 w ) 
83f XX 15,— 
85f XX 112,— 
86f XX 15,— 
92f XX 40,— 
94f XX 30,— 
96f XX 37,50 
99/114 XX 122,— 
130 XX 30,— 
131 XX 25,— 
132 XX 20,— 
133 XX 75,— 
135/37 XX 78,— 
138/41 XX 55,— 
141A XX 300,— 
160/66 XX 650,— 
167/70 XX 54,— 
171 XX 5,— 
172/75 XX 78,— 
176/79 XX 36,— 
180 XX 9,— 
181 XX 32,— 
182/85 XX 38,— 
186/94 XX 30,— 
195/04 XX 150,— 
211/15 XX 88,— 
216 XX 6,60 
217/20 XX 59,50 
221/25 XX 27,50 
226/27 XX 8,— 
228/29 XX 19,50 
230/34 XX 27,— 
235/38 XX 10,— 
239/40 XX 6,— 
241/45 XX 22,50 
246/52 XX 17,50 
253/59 XX 175,— 
260 XX 680,— 
262 XX 240,— 
264 XX 85,— 
265 XX 75,— 
266/71 XX 16,50 
269/70axx 10,— 
269/70bxx 10,— 
273 XX 7,— 
277 XX 63,— 
278 XX 77,— 
279 XX 9,— 
280 XX 295,— 
281 XX 30,— 
282/85 XX 34,— 
286 XX 40,— 
287 XX 600,— 
288 XX 88,— 
289 XX 495,— 
290/92 XX 25,— 
293/97 XX 44,— 
304/16 XX 17,50 
326/32 XX 28,— 
337/46 XX 199,50 
(goed getand) 
Lp 1/S XX 77,— 
Lp.11/12xx 35,— 
Lp 13 XX 50,— 
Lp14/16xx 120,— 
Porto 
41/48 XX 48,— 
49/52 XX 78,— 
53/65 XX 24,— 
Brandkast 
1/7 + C x x 760,— 

■■ ~l 

NED. INDIE
NW. GUINEA 
INDONESIA 
VCtl 1 

Ned. Indië 
ongebr plakker 
1 X + C 450,— 
1 fraai (x) 140,— 
3 (x) 12,50 
4 (x) 6 , 

5 (x) 140,— 
6 (x) 12,— 
7 (x) 60,— 
8 (x) 80,— 
9 (x) 20,— 
10 (x) 8,— 
11 (x) 32,50 
12 (x) 125,— 
13 (x) 30,— 
14 (x) 50,— 
15 (x) 35,— 
16 (X) 120,— 
17/22 X 120,— 
21 (X) 48,— 
23/30 X 390,— 
31/37 X 170,— 
40/47 X 42,— 
48/57 X 150,— 
58/59 X 160,— 
40a/49a x 78,— 
60/61 X 225,— 
62 X 4,— 
62a X 10,— 
63/80 X 275,— 
80 X 95,— 
65a X 10,— 
67a X 38,— 
71a X 12,50 
74a X 42,50 
77a X 130,— 
78a X 130,— 
79a X 350,— 
63f/78f X 188,— 
79f X 295,— 
80f X  , 

81/98 X 298,— 
83f X 6,— 
84f X 2,50 
85f X 40,— 
86f X 5,50 
88f X 2,— 
89f X 10,— 
90f X 50,— 
92f X 15,— 
94f X 1 1 , — 
95f X 24,— 
96f X 14,— 
97f X 360,— 
98f X  , 

84fbpaarx 77,— 
99/114 X 30,— 
115/28 X 60,— 
129/34 X 67,50 
135/37 X 26,— 
135f X 325,— 
138/41 X 12,50 
141A X 155,— 
142/48 X 25,— 
149/59 X 275,— 
160/66 X 210,— 
167/70 X 20,— 
172/75 X 24,— 
176/79 X 12,50 
181 X 10,— 
182/85 X 12,50 
171lfxkeijr 500,— 
186/10 x 130,— 
211/15 X 15,— 
217/20 X 19,50 
221/25 X 1 1 , — 
228/29 X 7,50 
230/34 X 10,— 
241/45 X 7 — 
246/52 X 9,— 

Nrs. NVPH, Indonesia volgens Zonne 
plakker, x=ongebr. met plakker, (x) on 
teken mooi gebruikt . Bij opdracht bo\ 
geldig voorzover de voorraad strekt 
bezoek gaarne na telef afspraak. 

J.H. ACK 
1 R0SENDAEL21121 HH LA 

at TW / U 1 I^LlVf 1 

Ned. Indië 
ongebr plakker 
253/59 X 60,— 
260 X 495,— 
261/65 X 220,— 
265 los X 25,— 
266/71 X 7,50 
274/76 X 6,— 
277 X 45,— 
278 X 55,— 
279 X 6,25 
280 X 220,— 
281 X 17,50 
282/86CX 46,— 
282/86D(x) 65,— 
287 X 475,— 
288 X 55,— 
289 X 370,— 
290/92 X 2 1 , — 
293/97 X 35,— 
345 X 42,50 
346 X 88,— 
351/61 X 295,— 
359 X 49,— 
360 X 100,— 
361 X 148,— 
362/70 X 6,— 
371 X 10,— 
374/88 X 220,— 
Lp 1/5 X 19,50 
Lp6 /10x 12,50 
Lp 13 X 20,— 
Lp14/16x 35,— 
Porto 
5/13 X 158,— 
14/22 X 160,— 
23/39 X 55,— 
49/52 X 70,— 
Dienst 
1/7 X 144,— 
3f + c X 420,— 
6f X 25,— 
8/27 X 150,— 
27C X 47,50 
27Cfa X 70,— 
9f X 90,— 
lOf X 7,— 
11f X 7 — 
12f X 20,— 
15f X 7,— 
17f X 7,— 
18f X 65,— 
19af X 85,— 
24f X 360,— 
25f X 60,— 
27f X 520,— 
Brandkast 
1/7 X 377,— 
Indonesia 
RIS 325 X 550,— 
Ned. Indië 
mooi gebruikt 
1 goede 150,— 

randen 
1 fraai 77,— 
2 220,— 
3/16 240,— 
div tandingen 
leverbaar, gaarne 
mancoli|St 
7G 88,— 
86 14,— 
9G 24,— 
11G 120,— 
12G 20,— 
13G 12,— 
15G 10,— 
21 37,50 
24 30,— 
30 55,— 
37 27,50 

Ned. Indië 
mooi gebruikt 
31f 10,— 
33t 125,— 
60 10,— 
61 60,— 
80 77,— 
98 88,— 
135/37 27,50 
149/59 344,— 
165 40,— 
166 175,— 
167/70 15,— 
172/75 19,— 
176/79 9,50 
182/85 7,50 
186/10 38,— 
209 17,50 
217/20 15,— 
221/25 9,— 
230/34 6,50 
241/45 5,50 
256 38,— 
262 80,— 
264 17,50 
265 10,— 
269/70a 10,— 
269/70b 10,— 
278 60,— 
288 30,— 
289 195,— 
290/92 16,50 
293/97 19,50 
345 22,— 
346 88,— 
goed getand 
359 15,— 
360 40,— 
361 90,— 
Porto 
2 133,— 
3 30,— 
4 22,— 
14/22 35,— 
49/52 77,— 
52 los 65,— 
53//65 28,— 
Indonesia 
RIS hoge waarden 
21/25 266,— 
Indonesia 
onafhankeli jk 
nts. ZbmfiHnem cat 
1/11 XX 425,— 
12 XX 12,— 
13/14 XX 3,— 
15/23 XX 7,50 
24/38 XX 320,— 
39/40 XX 10,— 
41/63 XX 880,— 
64/66 XX 17,— 
72/80 XX 10,— 
101/06 XX 33,— 
119/26 XX 38,— 
veel series 
Indonesia leverbaa 
a 40% cat 
Prijslijst Indonesia 
in aanmaak Gratis 
toezending 
Ned.Nw.Guinea 
1/9 XX 18,— 
10/18 XX 66,— 
19/21 XX 48,— 
1/21 XX 128,— 
22/24 XX 37,50 
30/37 XX 15,— 
rest op aanvraag 
UNTEA 
1/19 XX 52,50 

Dioem cat. xx=postf r is zonder 
gebr zonder gom of nagegomd, geen 
en ƒ 3 0 0 , - f ranco levering. Aanbod 
='ostgiro 271040. Geen winkel , 

ERMANN 
NDSMEER - Tel. 020-4823966 | 

Internationale beurs voor postzegels, munten, telefoonkaarten en toebehoren 

Phi la te l ia 
.■"^'T'card 

Keulen, 27 t/m 29 april 2001 

Kijk nu a u m 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 m de voorverkoop uw/ firma / adresgegevens per fax of email; 
Fax: 070 363 22 18, Email: koelnmesse@worldonline nl, 
Internet' wv\/w.philatelia.de 

ÎC5ln.4/1esse Ausstellungen 



Der 2 Mai bleibt der 98 FELZMANN-AUKTION mit einem Spezialangebot philatelistischer Literatur, 
insbesondere aus der "EMIL W MEWES"-Bibliothek, vorbehalten 

(Katalog nur auf besondere Anforderung gegen Schutzgebuhr DM 10,-) 

Ab Anfang Apnl steht Ihnen unser Online-Katalog mit integnerter Datenbank sowie Abbildung aller 
hohenwertigen Stucke zur Verfugung unter 

iviviv. felzmann, de 
Oder fordern Sie jetzt Ihr Katalogexemplar an' 

N H » ^ 

ULRICH FELZMANN 
B R I E F M A R K E N - A U K T I O N E N 

D-40014 DUSSELDORF, DEUTSCHLAND + POB 10 23 42 
TELEFON +49 211 17 29 20 + FAX +49 211 1 72 92 11 
http://www.felzmann.de + info@felzmann.de 

http://www.felzmann.de
mailto:info@felzmann.de


!! 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 , parti jen 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.filateUe.net 
) 

*** VERKOOP *** 
Wij geven een prijslijst uit met honderden collecties, partijen en 
dozen Nederland, Overzee en hele wereld, veelal van verzamelaars 
aangekocht. Het prijsniveau is zeer geschikt voor (semi)handel en 
wederverkopers. U kunt in onze zaak deze partyen 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.filatelie.net 
E-mail: info@sinitsphilately.nl 

http://www.filateUe.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
mailto:info@sinitsphilately.nl


Filatelisten 
vinden 

nu meer dan 6000 postzegels! 

De grootste veilingsite 
voor particulieren in Nederland 

mwl 



49e VEILING 
1 8 / 1 9 M E I 

Voor onze v e i l i n g e n vragen wi j 
d o o r l o p e n d goede v e r z a m e l i n g e n , 
a lsmede be te re losse zegels of ser ies 
Ook c o n t a n t e a a n k o o p ! 

260 

Door ove rmak ing van f 1 5 , -
(g i ro 4 6 0 0 2 9 8 ) on tvang 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 u s . 

I n f o r m a t i e : 
Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 

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

beëdigd makelaar taxateur 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

S U R F O O K N A A R O N Z E I N T E R N E T S I T E : W W W . V A N L O K V E N . N L 

mailto:admin@vaniokven.nl
http://www.vanlokven.nl


Postzegeltiandel 
Gorinchennsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fax 0183 

k. DGh HCRTOG 
• 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 Prijs 

1945 443-448 2,— 
1946 449-473 22,— 
1947 474-489 189,— 
1947 490-499 13,— 
1948 500-512 24,--
1949 513-17 en 

538-548 73,— 
1949 518-533 395,-
1949 534-537 1.495,-1! 
1950 549-567 211,-
1951 568-577 64,-
1952 578-600 173,-
1953 601-616 68,— 
1953 617-636 15,-! 
1953 465b-634b 18,— 
1954 637̂ 540 36,—! 
1954 641-654 63,— 
1955 65M70 60,— 
1956 671-687 140,— 
1957 688-706 58,— 
1958 707-719 34,— 
1959 720-735 34,-
1960 736-751 49,-
1961 752-763 18,-
1962 764-783 28,-
1963 784-810 24,-
1964 811-835 7,— 
1965 836-855 42,— 
1966 856-875 12,— 
1967 876-899 25,— 
1967 ampliüex 
velletjes van 10 110,— 
1968 900-917 17,-
1969 918-938 24,— 

939 2,— 
939a 4,— 
940-958 33,— 
952b-958b 27,50 

1970 963-983 34,— 
1971 984-1001 24,— 
1972 1002-1024 25,-
1973 1025-1042 23,-
1974 1043-1063 23,— 
1975 1064-1083 14,— 
1976 1084-1107 23,— 
1976 1098-1102a 7,-
1976 1098-1102 

b!o!<9+4 13,-1 
1976 1108-11180 14,— 
1977 1128-1150 22,— 
1978 1151-1171 19,— 
1979 1172-1190 16,— 
1980 1191-1214 21,-
1981 1215-1236 20,-
1981 1237-1251 70,-
1982 1260-1279 18,— 
1983 1280-1299 23,— 
1984 1300-1320 25,-
1985 1321-1344 24,~ 
1986 1345-1366 24,— 
1987 1367-1390 31,— 
1988 1391-1419 65,-
1989 1420-1439 41,-
1990 1440-1461 44,-

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen fFDC/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,— 
55, -
18,— 
10,— 
25 , -
17,— 
32 , -
30 , -
25, -
38 , -
24, -
30,— 
44,— 
40 , -
16,-
13,-
10,-
10,-
10,-
10,-
17,-
22 , -
22 , -
22 , -
36 , -
32 , -
22,— 
28 , -
35, -
50 , -
55,-1 
55,-! 
65,-1 
75,-1 
88 , -

120,— 
110,-

Alle nummers zijn ook 
los veri<rijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataloguswaarde. 
Voor 1963 hebben wij 
een aantal nummers 
onbeschreven. 
Vraag vrijblijvend 
Informatie. 

Prijzen vóór nummer 
ESO beschreven of 
getypt In mooie 
l<waliteit Is ongeveer 
40-50% van de cat. 
waarde. 

Aile jaargangen 
zijn inclusief 
de A-nummers 

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 
gs 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
10A 
lOAF 
lOBF 
HAF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16At/m21A 3 
22A t/m 28A 4 
29 t/m 32 
34 
35-36 
37 
38 t/m 44B 
45-46 
47A-47B 
48 
49 
50 

Prijs 

10. -
12,50 
4,— 
4,— 
4,-
3,— 
6,— 

195,— 
55 , -
50, -
12,50 
3,50 
7,50 

35 , -
5 , -
5,— 
7,50 

15, -
15 , -
6 0 , -
15, -
27,50 
75 , -
17,50 

210,— 
150,— 
120,— 
140,-
37,50 
22,50 
13,75 
85 , -

105,— 
210,— 
140,-
39 , -
8,50 

12,50 
12,50! 
24 , -
22,50 
25,— 
2 2 , -
25, - ! 
10, -
10, -
6,— 

— per boekje 

— pef boekje 

— per boekje 

- per boekje 

- per boekje 

- per boekje 

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 

100,-
25,-
20,-
17,-
34,-
42,-
45,-
43,-
45,-
89,-
72,-
65,-
80,-
75,-
70,-
70,-
70,-

110,-
140,-
145,-
152,-
154,-
169,-
145,-

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

3,—p. stul< 
9,— p. stul< 

12,—p. stuk 
18,—p. stul< 
10,—p.stul< 

Portzegels 1-6 20,-

Aanbledlng ! 
SURINAME postfris 

1956 t/m 1975 

de nummers 
325 t/m 653 

Compleet voor 
F 125,-! 

Nederland postfris 
177-198 1000,-
332-345 35,-
346-349 650,-
Port 80-106 70,-

ISRAEL 
Posttrlsse jaargangen, 
zeer scherpe prijzen !! 
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,-
9,-

11,-
15,-
20,-
20,-
17,-
25,-
22,-
35,-
60,-
51,-
65,-
78,-
75,-
78,-

107,-
75,-
72,-
99,-
95,— 
86,-

108,— 
114,-
9 0 , -

125,— 
Jaargangen zijn zonder 
boe!<jes, vellen, 
speciale fosters etc... 
Zoekt u losse series 
automaatboekjes of 
automaatstroken? 
De prijs Is ± 40%-60% 
van de Zonnebloem 
catalogus. 

NtO£KLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
jaargangen 
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 , -
2 1 , -
24 , -
4 3 , -
36 , -
50 , -
48 , -
39 , -
4 8 , -
4 2 , -
57 , -
56 , -
73, -
68 , -
57 , -
76 , -
64,— 
92 , -

122,— 
135,-

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs is * 40%-60%. 
Speciale aanbieding 
Nederlandse Antillen 
postfris 

230-233 F487,50 
234-238 F60,-
246 F5,-
248-252 F15,-
253-254 Fl,-
255-256 F7.50 

OP = OP 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel K. den Hertog 
Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH !Vleerl<er!< 
Te!./fax 018-352169 of 0347-320943 

Bestellingen boven de 75,- worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na 
ontvangst bedrag op postban!< 42.69.335 ot 
na ontvangst girobetaall<aart of eurocheque. 
Ons be!<ende l<lanten 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 Wllgenburg 

- Druktoevailigheden NL ■̂  Overzee 
 WestEuropa 
 Israël + FDC's 
 Motieven 
 Rolzegels NL 
etc. 

Openingstijden Vi/inkel: donderdag. 9 00 12.30 en 13.30 18.00 uur. Andere dagen regelmatig open, even bellen! 



■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ' ' ■ ■ ■ 

HOLLANDS 
POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag tot 17.00 uur. Donderdag ooif 19.00 tot 21.00 uur 

TELEFOON 0235477444 FAX 0235291605 

ht tp : / /www.pos tzege lhande l . com emai l : p h i l @ p o s t z e g e l h a n d e l . c o m 

HEEMSTEDE 

A R U B A 
postfris F.D.C. 

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

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

Kompleet 599,

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,— 

komplete JAARGANGEN NEDERLAND 
Let op! Geen: dubbele zegels, zegels ujt blokken of postzegel

boekjes, automaatstroken, dienstzegels, kerstvellen en velletjes 
van 5 of 10 zegels. Deze kunt U apart bijbestellen. 

Samenstelling Postfris Gestemp. FDC 

1960 736/751 
1961 752/7631 
1962 764/783 1 
1963 784/810 ( 
1964 811/8341 
1965 835/8551 
1966 856/875 1 
1967 876/899 1 
1968 900/9171 
1969 918/9381 
1970 963/983 1 
1971 984/1001 
1972 1002/10241 
1973 1025/1042 1 
1974 1043/10631 
1975 1064/10831 
1976 1084/1107 1 
1977 1128/11501 
1978 1151/1171 
1979 1172/11901 
1980 1191/12141 
1981 1215/12361 
1982 1260/1279 1 
1983 1280/12991 
1984 1300/13201 
1985 1321/1344 1 
1986 1345/13661 
1987 1367/13951 
1988 1396/14191 
1989 1420/1439 1 
1990 1440/1461 
1991 1462/1487 ( 
1992 1515/15431 
1993 1544/15801 
1994 1595/1629 ( 
1995 1630/1663 ( 
1996 1664/17051 
1997 1706/1745 1 
1998 1746/1807 ( 
1999 1808/1875) 
2000 1876/19501 

INKOOP FRANKEERGELDIGE ZEGELS NEDERLAND 

(16w) 
(12w) 
(20w) 
(26w) 
(18w) 
(19w+1bl) 
(14w+2bl) 

(23w+1bl) 
(17w+1bl) 
{20w+1bl) 
(20w+1bl) 
(17w+1bl) 
(22w+1bl) 
(17w+1bl) 
(20w+1bl) 
(21w+1bl) 
(23w+1bl) 
(23w+2bl) 
(19w+2bl) 
(18w+1bl) 
(23w+1bl) 

(20w+2bl) 
(19w+1bl) 
(18w+1bl+1pb) 
(18w+2bl+1pb) 
(22w+1bl+1pb) 
(20w+1bl+1pb) 
(26W+1 bl +2pb) 
(21w+2bl+1pb) 
(18w+1bl+1pb) 
(20w+1bl+1pb) 
(24w+1bl+1pb) 
(25w+2bl +2pb) 
(34w+2bl+1pb) 
(31w+3bl+1pb) 
(31w+3bl) 
(37w+5bl) 
(36w+4bl) 
(58w+4bl) 
{64w+4bl) 
(70w+5bl) 

91,00 
33,00 
59,00 
42,00 
15,00 
75,00 
26,00 

48,00 
39,00 
52,00 
71,00 
57,00 
52,00 
54,00 
55,00 
24,00 
30,00 
27,00 
23,00 
20,00 
27,00 
25,00 
23,00 
35,00 
41,00 
42,00 
43,00 
70,00 
59,00 
41,00 
47,00 
55,00 
79,00 
80,00 
85,00 
79,00 
93,00 
79,00 
99,00 

115,00 
119,00 

54,00 
25,00 
44,00 
35,00 
11,00 
55,00 
16,00 

39,00 
35,00 
42,00 
59,00 
49,00 
40,00 
39,00 
32,00 
19,00 
24,00 
17,00 
15,00 
12,00 
13,00 
13,00 
13,00 
27,00 
31,00 
31,00 
29,00 
49,00 
45,00 
28,00 
30,00 
35,00 
57,00 
50,00 
63,00 
47,00 
55,00 
45,00 
56,00 
61,00 
69,00 

105,00 
59,00 
71,00 
89,00 
61,00 
30,00 
20,00 

49,00 
36,00 
63,00 
59,00 
51,00 
72,00 
47,00 
50,00 
89,00 
80,00 
25,00 
24,00 
19,00 
20,00 
18,00 
20,00 
34,00 
49,00 
44,00 
45,00 
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 
128,00 

(5) 
(3) 
(5) 
(7) 
(9) 
(7) 
(5) 
(7) 
(6) 
(8) 
(8) 
(5) 
(9) 
(7) 
(7) 
(9) 

(10) 
(11) 
(10) 
(10) 
(11) 
(10) 
(10) 
(9) 

(12) 
(10) 
(11) 
(13) 
(12) 
(11) 
(11) 
(12) 
(17) 
(16) 
(17) 
(16) 
(18) 
(22) 
(26) 
(21) 
(22) 

VRAAGT 

UITGEBREIDE 
GRATIS 

PRIJSLIJST 

NEDERLAND 
NED. ANTILLEN 

ARUBA 
SURINAME 
INDONESIË 

A A N ! 
LOSBANDIG 
"Professioneel" 
KWALITEITS 

(handelaren) 
INSTEEKBOEK 

60 BLZ 

FILISAFE 
met tussenstrook 

Per Stuk 
van fl. 99.50 

NU f l . 89.50 
POSTZEGELMAPJES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

42,00 
36,00 
47,00 
39,00 
48,00 
58,00 
62,00 
50,00 
50,00 
59,00 
86,00 
92,00 
97,00 
99,00 
98,00 

114,00 
136,00 
146,00 
127,00 

(9) 
(7) 
(9) 
(8) 
(9) 

(10 
(10 
(9) 
(9) 

(10 
(14 
(15 
(15 
(15 
(16 
(19 
(22 
(23 
(22 

KOMPLETE 
JAARGANGEN 

2000 
ALAND 62,00 
ALDERNEY 85,00 
ARUBA 56,00 
ARUBA F.D.C. 68,00 
BELGIË 205,00 
DUITSLAND 182,00 
ESTLAND 49,00 
FRANKRIJK 290,00 
GROENLAND 87,00 
GUERNSEY 143,00 
HONGARIJE 87,00 
HONGARIJE gest. 87,00 
INDONESIË 172,00 
ISRAEL 122,00 
JERSEY 245,00 
LIECHTENSTEIN 107,00 
LITAUEN 70,00 
LUXEMBURG 78,00 
MALTA 96,00 
MAN 179,00 
NED. ANTILLEN 159,00 
OOSTENRIJK 158,00 
POLEN 116,00 
POLEN gest. 95,00 
RUSLAND 52,00 
RUSLAND minlvell. 18,00 
SLOWAKIJE 37,00 
SPANJE 199,00 
SURINAME 196,00 
TJECHIË 55,00 
UNONEW YORK 70,00 
UNOGENEVE 61,00 
UNOWENEN 56,00 
ZWITSERLAND 98,00 
ZWEDEN 178,00 
ZWEDENboekjes 211,00 

VOOR 65% VAN DE FRANKEERWAARDE CONTANT 
OF BIJ GELIJKTIJDIGE BESTEDING NU ZELFS VOOR 70% 

Uw verzameling kompleet tot 
de Euro ? 

Wereldnieuwtjesdienst! ! 

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


ïte 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Fabrikant FILISAFE Ä Groothandel m Filatelistisctie en Numismatische artikelen 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
OudeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel (0161)431983, fax (0161)433099 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  KvK 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 801 

DAVO  HARTBERGER ■ HAWID ■ IMPORTA ■ KABE  LEUCHTTURM ■ LINDNER ■ MICHEL  SAFE  SCHAUBEK  UNIE  YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

S T A M P C O R N E R B A N E K l B . V 
HET ADRES VOOR TOPKWALITEITSKILOWAREN ZEER RECENT 09/00 

KILOWAREN 
GRFZEGEL 
LAINUtN 

ALAND 
AMERIKA99/2000 
ASIA MIXTURE 
AUSTRALIË 
BUND 
BUND II 
BAHANUS 
BARBADOS 
BERMUDA 
CANADA99/2001 
DENEMARKEN 
DIER/BLOEMEN 
ENGELAND 
FINLAND 
FRANKRIJK 99/01 
GRIEKENLAND 
HOLLAND II 
IERLAND 
LUXEMBURG 
MALAYSIE 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PAC/OCEANI 
SCANDINAVIEN 
SINGAPORE 
SPANJE 
TAIWAN 
W EST ERUOPA 
W EST INDIEN 
WERELDMIX 
ZWEDEN 
ZWITZERLAND 
ZWITZERLAND n 

lOOGR 

150.00 
32.50 
30.00 
13.00 
13.00 
32.00 
30.00 
30.0« 
30.00 
35.00 
14.00 
25.00 
10.0« 
15.00 
30 00 
30.00 
20.0« 
27.50 
30.00 
30.0« 
20.0« 
18.00 
40.00 
30.00 
23.0« 
22.0« 
25.00 
35.0« 
25.0« 
35.00 
30.00 
12.00 
I«.«« 
30.0« 

PRIJSLIJST 
250GR 

70.00 
32.0« 
3«.0« 
75.«0 

32.0« 

25.0« 
35.«0 
70.00 
70.0« 
45.0« 
60.00 
70.00 
70.00 
50.00 
42.50 

70.0« 
55.0« 
55.00 
50.00 
85.0« 
M.OO 

25.0« 
35.0« 
70.00 

IKG 
MISSIE 

50.0« 
65.0« 
65.00 
45.0« 

35.00 
50.00 
60.0« 

30.00 
60.00 
65.0« 
65.0« 
60.00 

60.00 
60.00 

65.00 
60.00 

70.0« 
50.00 
50.00 

0.5KG 
VAKtN 

30.0« 
35.«0 
35.0« 
25.0« 

20.0« 
30.0« 
35.00 

20.0« 
35.0« 
35.00 
35.0« 
35.0« 
45.00 

35.0« 
35.0« 

35.0« 
35.0« 

40.00 
30.0« 
30.0« 

LEVÏBINQ AUEEN BW 
VOOHUITBETALINQ OP 
TOSTOIRO 1644981 OF 
IKQBANK AMSTERDAM 
69«413434 
T.H.V. BANEKE AMSTERDAM 

rmjzE» ZUN iNci P O R T O 
PHUIZEN ZUM IN HOU OULO 
PRIJ2EN VOORBEHOUDEN 
lEVERINO ZOLANG 
VOORRAAD STREKT 

SEEN OPORACHT ONOEH 
OE FL. SO.00 

aeigVE OPPBACHT AAN: 
STAMPC0RM9I BAWXE BV 
POSTBUS 8902 
1008 JC AMSTERDAMNl 
TEL 0208138387 
FAX 0206147088 
E^AIL STAMPCOR® 
EÜROMET.NL 
II = !iO%SRFZ;B0%TOgSLAG 

50GR LETLAND 25 00 
50GR PAPUA NEW 

GUINEA 60 00 
50GR ESTONIA 25 00 
50GR LUXEMB 

T0ESLAG2 65 00 
Nodhealjp verzegeld 
Is 900gr netto 

1KC CNSCLAND VeRZeaELD NOOHCAUP 
1K0 DENEIURKEH VERZEOCLD NODHEALJP 
1K0 •KANDINAViEN VERZeaEU) HOOHEALIP 
1KO EUMD PAPtERVRME HAREN ALLEEN ORFZ, 
1SACR CROENLAND/FAROCMN VERZI 
IKQ NOORWEOEM VUUEttCLD 
1K0 SLOVmSKO^LOWAKIA HIXTIHIE 
JUBILEUM AANBIEDttte {ZS JAAR ETAHPCORNER) 
IKG BUND CRPZ 
BEZOEK ONZE WEBMDE 

HTTPi»WimiJTANPemNER.Hi.C01l 

11*.M 
2M.«« 
» • ■ M 
«2S.M 
79A» 

Nieuw ! 
BRANDENBURG TRESORE 

VdS Klasse II 

Indicatiewaardeberging 
FL. 50.000,00 VdS klasse II 

Prüslüst BRANDENBURG TRESORE VdS en Euro klasse II 

Model 

BB1 
BB2 
BB3 
BB4 
BB5 
BB6 
BB7 
BB8 
BB9 

Buitenmaten in mm gewicht 

H 
535 
630 
800 
940 
1170 
1290 
1520 
1660 
1800 

B 
542 
572 
572 
542 
572 
682 
682 
682 
682 

D 
530 
570 
579 
530 
570 
640 
640 
640 
640 

300 
370 
450 
470 
620 
820 
940 
1010 
1090 

Verkoopprijs 
incl. btw 

FL 2995,00 
FL 3315,00 
FL 3965,00 
FL 4225,00 
FL 4730,00 
FL 5175,00 
FL 5575,00 
FL 5896,00 
FL 6635,00 

Standaard uitvoering van de actie VdS kluizen klasse II: 
 Mauer kluisslot met twee dubbele baardsleutels. 
 Rondom geïsoleerd met de beste bescherming tegen 

brand, water en stof. 
 Dubbelwandige konstruktie met betonvuUing. 
 Kleur RAL 9002 

Speciale Beursaanbieding 
Rotterdam 2001 

20% korting op VdS kluizen 
Deze beursaanbieding is telefonisch te bestellen 

en de actie loop tot en met 22 april 2001. 

Bezoek onze vernieuwde homepage 
Op www.kluis.com en 

Profiteer van onze aanbiedingen 

Kelvinstraat 19 
7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541522315 
Fax 0541522190 

Internet 
www.kluis.com 

hunter@kluis.com 
[ll»S<tJ 263 

http://www.kluis.com
http://www.kluis.com
mailto:hunter@kluis.com


'#34N.V.P.H.% 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte welkom 

op de 

MTIOMLE POSTZEGEL-
TENTOONSTELLING 
'ROTTERDAM 2001' 

drie dagen met vele evenementen: 

Vrijdag 20 april 2001 

Zaterdag 21 april 2001 

Zondag 22 april 2001 

van 14.00 tot 18.00 uur 

van 10.00 tot 17.00 uur 

van 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE GRATIS! 

CATALOGUS GRATIS! 

Op alle drie de dagen is een 

herinneringsenvelop met 

het speciale stempel 'Rotterdam 
Culturele Hoofdstad 2001' 

verkrijgbaar 

Plaats: 
AHOY' CONGRESCENTRUM 

(BIJ BUS- EN METROSTATION ZUIDPLEIN) 
ROTTERDAM 

Ahoy' is uitstekend toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers 

EEN BEZOEK IS EEN MUST 
VOOR DE ECHTE VERZAMELAAR 

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

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks / 1 ü , -
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks ƒ12 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks ƒ12. 

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

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

AANBIEDING NEDERLAND APRIL 2001 
cat nr. 

50-55 
56-76 
82-83 
87-89 
90-94 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114 120 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
149-162 
163-165 
166-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252 255 
256 
257-260 
265-266 
267-268 

postfns 

82,00 
4700,00 
38,50 
49,50 
27,00 
285,00 
1095,00 
12,00 
335,00 
27,00 
105,00 
285,00 
129,00 
285,00 
33,00 
37,50 
105,00 
dagpnis 
750,00 
27,00 
22,50 
1125,00 
40,00 
77,00 
41,00 
235,00 
52,00 
72,00 
92,00 
80,00 
80,00 
725,00 
125,00 
140,00 
315,00 
135,00 
85,00 
46,00 
205,00 
88,00 
110,00 

gebruikt 

2,25 
42,50 
18,00 
8,00 
8,00 
9,00 

295,00 
2,50 
3,00 
2,75 

10,00 
22,50 
45,00 

165,00 
6,50 

11,00 
4,50 

18.50 
10,00 
7,75 
2,25 

65,00 
11,00 
29,50 
9,50 

47,50 
11,00 
2,00 

18,00 
24,75 
13,50 
5,25 

45.00 
33,00 
55,00 
27,00 
5,00 
0,50 

34,00 
10.00 
4,00 

cat nr. 

269 
270 273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296 299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a-d 
374-378 
402-403 
402b-3b 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 

postfris 

48,00 
130,00 
145,00 
99,00 
130,00 
93,00 
20,00 
75,00 
17,00 
56,00 
48,00 
50,00 
16,00 
49,00 
58,00 
19,50 
32,00 
52,00 
36,00 
675,00 
39,00 
185,00 
135,00 
17.00 
8.00 
320,00 
1,60 
3,20 
4,25 
9,50 
3,40 
175,00 
8,00 
6,25 
8,00 
3,00 
4,25 
8,00 
18,50 
375,00 
dagprijs 

gebruikt 

2,75 
26,00 
15,75 
14,00 
12.25 
10.25 
6,00 
7,90 
2,25 
7,00 
4,50 
6,00 
2,50 
4,50 
6,75 
3,75 
5,25 
6,00 
9.00 

87.50 
5,40 

175.00 
95.00 
3,00 
9,75 

255,00 
1,80 
3,00 
3,50 
3,25 
3,00 

22,00 
4,00 
3.50 
2,25 
2,40 
0,80 
2,60 
6,25 
8,50 

29,50 

catnr 

538-541 
542-543 
544-548 
550-555 
556-560 
561-562 
563 567 
568-572 
573 577 
578 581 
583-587 
588 591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612 616 
617-636 
637-640 
641 645 
649-653 
655-659 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
695-699 
702-706 
707 711 
l p 6-8 
l p 12-13 

postfris 

18,00 
13.00 
22,00 
55,00 
84,00 
12.00 
28.00 
33.00 
24.50 
29,50 
20,00 
10,00 
72.00 
16.00 
24.00 
16.00 
20,00 
14,00 1 
32,00 / 
29,00 
17,00 
20,00 
14,00 
19,50 
44,00 
14,00 
72.00 
14.25 
16.00 
9.00 
16,00 
18,00 
85,00 
725,00 

gebruikt 1 
4,95 
3,50 
5,25 

37,00 
55,00 
2,25 

18,00 
21,00 
15,00 
20,25 
17,50 
2,80 

62,50 
10,50 
19,50 
12,50 
18,00 

8,00 

21,00 
11,50 
18,00 
11,00 
12,50 
32,50 
12,25 
2.50 
9.25 

11,00 
8,00 

14,00 
13,50 
12,50 

255,00 

S Op aanvraag gratis f 

J prijslijst Nederland met ( 

J vele aanbiedingen C 

}-^r\r\r ^r^/'^/•^/ ~\r\r\A= 



MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE organiseert: 

GROTE MUNTEN- EN POSTZEGELVEIÜNG | 
25 & 26 mei 2001 in 'Het Veerhuis', Nijemonde 4, Nieuwegein 

Schitterende kavels Nederland & OG 
Veel particuliere nalatenschappen 
Frankeergeldig Nederland 
Prachtige collecties 

Losse nummers 
Dozen, albums 

Variëteiten 
Poststukken 

Tevens veel kavels munten, penningen, bankbiljetten, aandelen en diversen! 

Uiteraard zijn ook üw inzendingen 
welkom op de succesvolle MPO-veilingen. 

Profiteer van de RECORDOPBRENGSTEN! 
Vrijblijvende informatie of gratis veilingcatalogus: 

MPO, Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpoweb.nl 

UITGEVERIJ EXCELLENT 

Excellent Nederland 2000 
Kaft + hoes + luxe supplement 

2000 

LUXE SUPPLEMENTEN 

TE VERKRIJGEN BIJ UW HANDELAAR OF BIJ DE IMPORTEUR: 

UITGEVERIJ EXCELLENT, POSTBUS 45, 2630 AARTSELAAR 

Handelsonderneming PHINE 
Oude Bredaseweg 6c 
NL 4854BR BAVEL 
Tel (0161)431983 FAX (0161) 433099 
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POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisclie benodigdheden. 

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. 

Postzegelveiling Friesland 
(H Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 ON Leeuwarden 

Onze 87® veiling, waann weer veel 
mooi en waardevol matenaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 19 mei a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t o v deurwaarder J Venema 
In onze 87® veiling zijn o a opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen 

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

Kijkgelegenheid op donderdag 17 mei van 13 00-18 00 
vrijdag 18 mei van 13 00-21 00 
zaterdag 19 mei van 08 00-12 00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
8 september a s 
Inzendingen dagelijks mogelijk 
Nadere inlichtingen tel 058-2122096 fax 058-2129180 
Email adres pzvfries@xs4all nl 
Http //www ibw nl/pzvfriesland 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe 

Nederland Luxe Postfris & Gebruikt: Prijzen (nog) 

1 euro-2 20371) 
NOS 
1 27 00 
2 22 00 

1 3 12400 
4 17 00 
5 8 00 

1 6 90 00 
7 240 
8 3 50 
9 32 00 
10 24 50 

12 162 50 
13 4 50 

I 14 80 00 
15 2 50 
16 30 00 

1 17 1600 
18 72 00 
19 0 35 
20 21 50 
2 175 
22 2 75 

j 23 7 00 
24 7 00 

1 25 55 OO 
26 5 00 
27 12 00 
28 3400 
29 124 00 
30/33 5 00 
30b/3a 5 00 
34 2 20 

1 35 040 
36 6 00 
37 120 
38 145 
39 6 00 
40 385 
41 14 00 
42 585 

1 44 8400 
45 12 25 
46 23 00 
47 185 00 
48 600 00 

Nos 
49 114000 149C1 
50/55 76 00 2 15 
56/76 4750 00 43 75 
6 b/c 
77 385 00 0 81 
78 475 00 425 
79 1120 00 7 0 1 
80 325000 90001 
81 12000 025 
82/3 34 00 18 01 
84/6 65 0) 
31 01 07 Stempe 5 5) 
87/9 44 50 8 0) 
90/4 27 00 7 25 
95 49 50 1175 
96 51 50 9 01 
97 132 50 34C1 
98 230 00 25 51 
99 487 00 60 75 
100 1025 00 52 C1 
101 3250 00 900 0) 
102/3 275 00 9 0 ) 
104/5 1035 00 2600) 
106 12 75 2 75 
107/9 300 00 315 
t l O n 2850 281 
114/0 9900 991 
121/8 145 00 701 
129 120 00 8 75 
130 825 00 260 01 
131 650 00 220 01 
132/3 270 00 22 0 ) 
134/5 125 00 43 75 
136/8 270 00 165 01 
139/0 35 00 651 
141/3 37 50 115 
44/8 96 00 4 6 
49/62 1365 00 19 0 

163 49 50 0 55 
164 325 00 5 61 
165 540 00 3 65 
166/8 27 50 7 95 
169/6 20 75 2 0 1 
177/98 110000 7001 
199/2 40 00 10 01 

NO! 
203/7 
208/1 
2 2/9 
220/3 
224 
225/8 
229/1 
232/5 
236/7 
238/9 
240/3 
244/7 
248/1 
252/5 
256 
257/0 
261/4 
265/6 
267/8 
269 
270/3 

mn 
278 
279/2 
283/6 
287/8 
289/2 
293/5 
296/9 
300/4 
305/9 
3 0/2 
313/7 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
332/45 
346/9 
350/5 
356/73 
356a/d 
374/8 
379/91 
379a/d 
392/6 

**» 78 00 29 75 
4000 1001 

240 00 42 Cl 
49 75 12 0 
74 00 2 4 
89 00 17 5 
80 00 24 0 
78 OO 14 5 

690 00 5 0) 
12000 4001 
135 00 32 01 
320 00 49 01 
13000 2401 
86 00 5 01 
47 50 0 61 

20000 3401 
130 00 27 0) 
8400 110) 

10400 395 
43 00 2 2 

136 00 27 0 
14000 1575 
95 00 17 0 

136 00 13 0 
9000 110 
19 75 65 1 
72 00 8 0) 
1600 2 4 ) 
5150 6 75 
4400 4 25 
48 00 5 75 
14 00 2 51 
47 00 4 51 
54 00 6 51 
19 00 3 51 
29 00 5 0 
5100 6 2 
38 00 9 0 

600 00 86 0 
43 00 5 5 

17000 1650 
11500 850 

14 00 2 5 
9 00 3 8 
9 00 7 95 
6 00 181 

Nos 
397/1 
402/3 
402/3b 
404 
405/21 
422f 
423/7 
428/42 
443 
444« 
449/3 
454/9 
460/8 
469/3 
474/89 
490/4 
495/9 
500/3 
504/5 
506/7 
508/2 
513/7 
518/33 
534/37 
538/1 
542/3 
544« 
549 
550/5 
556/0 
561/2 
563/7 
568« 
573/7 
578/1 
582 
583/7 
588/1 
592/5 
596/0 
601 
602/6 
607/1 
612/6 

in guldens 

**' 2 80 
9 50 

255 00 
0 25 
2 90 

27 50 
125 

1150 
015 
170 
3 45 
400 

10 00 
3 50 

169 00 
900 
7 00 
9 00 
3 20 
4 95 
8 75 

18 00 
340 00 

.40000 
16 00 
1140 
20 00 

2 60 
55 00 
83 00 
1150 
27 00 
32 00 
23 00 
27 00 

3 00 
18 00 
9 00 

75 00 
1500 
0 75 

23 00 
15 00 
18 00 

Rest alles leverbaa 
Tot 1960 a 40°o 

195 
875 

195 00 
0 25 
3 50 

30 00 
125 

12 50 
015 
145 
270 
3 90 
2 90 
2 80 

22 60 
3 80 
3 25 
2 70 
280 
0 90 
2 70 
600 
9 00 

33 00 
510 
3 60 
500 
0 15 

4100 
57 00 
2 00 

19 50 
22 00 
16 50 
2100 
010 

19 00 
315 

64 00 
1155 
010 

20 50 
12 95 
18 00 

Va 1961 1976 t 25 3 0 ' . 

DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS 
Cees Buddingh hof 168 1628 WL HOORN The Nether lands-geen winkel 
Tel overdag 06 55884387 - vanaf 19 00 23 OOuur 0229 261611 
Fax dag en nacht 0229 264013 - Email dirk sluis@hetnet nl 
w w w stamps dns com 

tot ƒ 200 00 2 50 porto/administratiekosten 
Stort ƒ 2 50 en u ontvangt een zeer uitgebreide 
giro 528501 

20 pagina s prijscourant (klanten gratis) 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 4 juni haar 107® veil ing 

RUIIVI 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 
- Nederland en Overzee Veel topmateriaal, w o zeer 

uitgebreid stempels' 

- West-Europa 

- Duitse, Engelse en Franse kolomen. 

- Collecties en partijen 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 
Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkheden 
1 U verkoopt a contant Snelle en discrete 

afhandeling 
2 Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 
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Het maandblad Filatelie waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatehe te Den Haag 

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

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
E mail philatelie(3)tip nl 
Website www philatelic demon nl 

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 3740 AH Baarn 
JeanmedeTroye 
Telefoon 035 5488771 
Telefax 035 54 32 777 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Brouwer Media bv 
Mevr Renate van Bolderen 
Postbus 30225 6803 AE Arnhem 
Telefoon 026 3231123 
E mail rvbolderen@brouwer nl 

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

Abonnementen
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnement voor 
aangesloten verenigingen hetabon 
nement voor leden is m de contributie 
inbegrepen 
2 een individueel abonnement 
Het abonnementsgeld moet bij voor 
uitbetaling worden overgemaakt 
tarieven voor het jaar 2001 
a binnen Nederland f 39  op 
giro 5005485 van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800.op giro 
000 035088233 van de penning 
meester van het maandblad Filatelie 
te Brussel 
c in het buitenland f68 50 (incl port) 
op dezelfde rekening als vermeld 
onder 2a 
Als het abonnement op i april of 
1 juli ingaat moet een evenredig 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort Abonnementen 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang 

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

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaar 
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van f5 00 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 5005485 
te Dordrecht onder vermelding van de 
gewenste nummers 
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gaan deze maand de deuren open van een 
prachtige tentoonstelling die u met missen 
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fabuleuze Wim van Est' 

Advertentieindex 
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Marktleed 290 

Wat IS er over van de ooit zo 
bruisende Amsterdamse 
postzegelmarkt' Niet zo veel, als we 
mogen afgaan op de ervaringen van 
een druilerige zaterdag in Mokum. 

Zondvloed 294 
Elke dag komen er all ouer the iDorld meer 
dan veertig nieuwe postzegels uit Wie 
verzamelt dat allemaal' Otto Hornung 
dook in het cijfermateriaal dat het Duitse 
blad Michel Rundschau verzamelde. 

en toch gaan ze maar d o o r 

l a b d a Aanlat emiss i« . p t r land 
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n u eens wat de oogs t 

Zegrfs 

5 " 
440 
430 
3ï6 
105 
27 t 
259 
2iif> 
249 

25« 

Blokken 

70 
5 ; 
46 
4'* 

S 
=5 
W 

6 
Ï 4 
2) 

van 1999 

M i d i H 

w a v d c 

1908 
[ 5 1 

1542 
145«) 

801 
926 

1152 
624 
7S0 
861 

Cement 316 
Zonder vrijwilligers zou het er in onze 
maatschappij maar slecht uitzien  dat is 
de conclusie van een artikel dat Drewes 
Veenstra schreef bij de uitgifte van een 
nieuw Nederlands blokje. 
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'POSTZEGELS IN DE KUNST' TIJDENS 
TENTOONSTELLING FILA-EDE 2001 

De afdeling Ede van fila-
telistenvereniging De 
Globe organiseert op lo, 
II en 12 mei voor de ze
vende maal een lustrum-
tentoonstelling. Ditmaal 
wordt het 55-jarig be
staan van de vereniging 
gevierd en daarom is de 
Tesqua-hal afgehuurd. 
De ongeveer tweeduizend 
vierkante meter van deze 
hal zullen worden ge
bruikt om er een veelzij
dig evenement in onder 
te brengen. Hoofdbe
standdeel van de mani
festatie is uiteraard een 
postzegeltentoonstelling 
- er zullen 520 kaders 
worden ingericht - maar 
daarnaast is ook veel 
ruimte gereserveerd voor 
allerlei kunstzinnige acti
viteiten. 

Wat de postzegelten
toonstelling betreft zul
len ruim vierhonderd ka
ders worden gevuld met 
collecties die deelnemen 
in de categorieën 2 en 3. 
Er zijn bijna dertig ka
ders gewijd aan i-kader-
inzendingen en twintig 
aan de Open Klasse. De 
jeugd neemt deel met 
dertien kaders en er zijn 
ook 28 kaders vrijgehou
den voor propaganda-in-
zendingen en deelnemin
gen buiten mededinging. 
In de Tesqua-hal zal ook 
een aantal gespecialiseer
de verenigingen met een 
stand aanwezig zijn. Het 
gaat om de verenigingen 
LwVA (aantekenstrook-
jes), Gabriel en Zuid-
Afrika. 
Natuurlijk is ook de han-

10, 11 EN 12 MEI 2001 

FILA-EDE 2001 

POSTZEGELS IN DE KUNST 

Filo-Ede200i: ...tentoonstelling meteen loinstzinniäeinslag. 

del goed vertegenwoor
digd: ruim vijftig strek
kende meter aan hande-
larentafels zorgen ervoor 
dat ook dit aspect van de 
filatelie goed tot zijn 
recht zal komen. 
Op zaterdag 12 mei is een 
beëdigd taxateur aanwe
zig om postzegels of ver
zamelingen te taxeren. 
Op diezelfde dag zijn er 
ook veel jeugdactiviteiten 
gepland. 
Aan het thema van de 
tentoonstelling, Postzegels 
in de kunst, wordt vooral 
inhoud gegeven door het 
organiseren van een aan
tal 'kunstzinnige' activi
teiten. Er wordt een ex
positie gehouden van de 
bekende traditionele 
schildersgroep 'Nelle-
stein en Nellestein' die 
onder andere ontwerpen 
voor postzegels toont. Er 
is in Ede ook beeldhouw
kunst uit Zimbabwe en 
verder is het Nederlandse 
Tegelmuseum uit Otterlo 
present. Andere publiek
strekkers zijn een potten
bakkerij en de kantklos
kring 'Het Heideroosje'. 
Op vrijdag 11 mei is een 
beëdigd taxateur aanwe
zig om kunst of antiek te 
taxeren. 
Na de officiële opening 
op donderdagavond 10 
mei is de tentoonstelling 
van 20 tot 22 uur open 
voor het publiek. Op vrij
dag II mei kunt u tussen 
10 uur 's morgens en 10 
uur 's avonds terecht en 
op zaterdag 12 mei zijn 
de deuren van g tot 17 uur 
open. De entree kost 
f2.50 per persoon. 
Als u meer informatie 
over de tentoonstelling 
wilt hebben kunt u con
tact opnemen met de 
heer N van der Lee, Ar-
kelstein 12, 6714 AW 
Ede, telefoon 0318 
639260, e-mail-adres: 
N.i;ander.Lee(g)hccnet.nl 

° POSTMUSEUM BLIJFT 
- TOCH IN BRUSSEL 
^ De Belgische posterijen 
"^ hebben toch nog een op-
::: lossing weten te vinden 
5 voor het huisvestingspro-
z: bleem waarmee het Post-

museum in Brussel te 
^If t maken kreeg. Het muse-
* " ' ' umgebouw aan de Grote 

Zavel werd enkele maan
den geleden plotseling 
gesloten, omdat er ver
bouwingswerkzaamhe

den op het programma 
stonden. Even werd ge
vreesd dat daarmee aan 
het bestaan van het mu
seum een eind was geko
men, maar Frans Rom-
bouts, gedelegeerd be
stuurder van De Post, 
heeft onlangs het verlos
sende woord gesproken: 
het museum blijft in 
Brussel. 
De collecties en de bibli
otheek van het Postmuse-
um zullen te zijner tijd 

naar het Muntcentrum in 
de Belgische hoofdstad 
verhuizen; daar is door 
de verhuizing van de di
rectie naar de Zegeldruk
kerij in JVlechelen kan
toorruimte vrijgekomen. 
Zolang de verhuizing nog 
geen feit is kan de biblio
theek van het museum 
gewoon op het oude 
adres (Grote Zavel 40 in 
Brussel) gedurende 
werkdagen worden be
zocht. 

IFSDA (HER)OPENT 
ZIJN WEBSITE 

De International Federation 
o/Stamp Dealers Associa
tions (IFSDA) heeft zijn 
ivebsite nieuw leven inge
blazen. Het Nederlandse 
bedrijf Sojtiuare Generation 
uit Alphen aan den Rijn 
onderhoudt de site, die 
vooralsnog een sobere 
opzet heeft gekregen. 
Hoofddoel van de site is 
het creëren van de moge
lijkheid om postzegel
handelaren over de gehe
le wereld op te zoeken. 

Het bestaande IFSDA-be-
stand is door SoJtiDare Ge
neration sterk verbeterd 
en op verschillende ma
nieren toegankelijk ge
maakt. Er zijn twee 
adressen: www. ifsda.com 
en www.ifsda. or^. 
Ook de organisatie van fi-
latelistische catalogus-
en tijdschriften-uitgevers 
ASCAT is bezig met een 
Internet-site. Het is de be
doeling om de bezoekers 
van deze site in staat te 
stellen catalogi op land, 
thema, taal of verzamel-
niveau te zoeken. 

'JA, DAT IS HEM 
HELEMAAL' 
In september vorig jaar 
verscheen een Ameri
kaanse zegel, gewijd aan 
de uit Florida afkomstige 
senator Claude Pepper. 
De zegel van 33 cent die 
uiteindelijk aan de loket
ten kwam week af van het 
ontwerp zoals dat in de 
voorafgaande maanden 
was gepubliceerd. Re

den: de familie van de se
nator was niet te spreken 
over de wijze waarop 
Pepper in beeld was ge
bracht. De Amerikaanse 
posterijen gingen terug 
naar de ontwerper. Mark 
Summers, en die zorgde 
voor een nieuwe versie, 
die kennelijk wèl in de 
smaak van de familie 
Pepper viel. 

Tmeemaal senator Pepper; met de rcchterversie kon dejamilie leven.. 

VOORVERKOOP 
TREINEN IN BRUGGE 

Verzamelaars van de the
ma's 'treinen' of'spoor
wegen' hebben een aar
dig excuus om op zater
dag 5 of zondag 6 mei 
een bezoek te brengen 
aan de Belgische stad 
Brugge. In zaal Tabigha, 

Noordzandstraat 46 
wordt dan de voorver
koop gehouden van de 
nieuwe emissie 'treinen'. 
Tabigha is geopend van 
10 tot 17 uur; de toegang 
is gratis. Inlichtingen: 
Chris Van Wonterghem, 
Breugellaan 17, B-gggo 
Maldegem, telefoon 00-
32-50-713587. 

http://www.ifsda


M^-/ê^i&^ Muteert 

DURER: GRAPPIG 
ZELFPORTRET 

De studiegroep van Dü-
rer-filatelisten (ArGe Du-
rer-Phiiateiisten e.V.) be
stond onlangs 25 jaar. 
Ter gelegenheid van de 
algemene ledenvergade
ring van de ArGe, die in 
oktober in Neurenberg 
werd gehouden, zette de 
Duitse PTT een speciaal 
stempel in met daarin 
een tekening die door 
een ongeschoolde kleuter 
lijkt te zijn gemaakt. Het 
gaat echter om een Krit-
zelzeichnung ('krabbeltje') 
van de beroemde schilder 
en graficus waaraan de 
ArGe zijn naam ontleent, 
Albrecht Dürer (1471-
1528). De in Neurenberg 
geboren Durer schreef in 
1506 een brief van twee 
kantjes aan Willibald 
Pirkheimer in Venetië. 
Onderaan dat schrijven 
krabbelde Durer een te

keningetje: kennelijk een 
mild spottend zelfpor-
tretje dat niets verraadt 
van het enorme talent dat 
de toen 35-jarige inmid
dels al ontplooid had. 
Verzamelaars die belang
stelling hebben voor het 
thema Dürer kunnen 
schrijven aan de voorzit
ter van de genoemde 
ArGe: Ulrich Jobsl<y, Hö
henweg 40, D-51674 
Wiehl (Duitsland). 

BERLIJNS GOUD 
VOOR BACKMAN 

Op Bephila 2001, de ten
toonstellingwaarmee de 
Berliner Ganzsachen-Sam-
mler-Verein haar honderd
jarig bestaan vierde, is 
aan de inzending van de 
Nederlander W. Bach-
man goud toegekend. De 
inzending behandelde de 
geschiedenis van Polen 
in de periode 1815-1946. 

ANACHRONISME IN 
CIDER HOUSE RULES 

Het heet met een duur 
woord 'anachronisme': 
een vergissing in de tijd
rekenkunde (zegt Van 
Dale) ofwel de situatie 
die zich voordoet als een 
voorwerp of een persoon 
wordt geplaatst in een 
onjuiste tijdsperiode. B-
films zitten soms vol van 
deze anachronismen: Ro
meinen meteen bril op, 
ridders die horloges dra
gen en Vikingen die een 
verrekijker hanteren. 
Maar ook recentere en se
rieuzere rolprenten blij
ken zulke tijdfouten te 
kunnen bevatten. Zo 
komt in de film The Cider 

House Rules, die is geba
seerd op de gelijknamige 
roman van John Irving, 
een scène voor die zich 
afspeelt in de laatste ja
ren van de Tweede We
reldoorlog. De hoofdrol
speler ontvangt op een 
gegeven moment een 
pakket met daarin een 
dokterstas vol instru
menten. Het pakket is ge
frankeerd met vier zegels 
van 3 cent, veel te weinig 
voor zo'n zwaar pakket. 
Maar veel opvallender 
nog is het feit dat het 
gaat om een blokje van de 
zegel Honoring Railroad 
Engineers oJAmenca, een 
emissie die pas in 1950 
verkrijgbaar zou worden 
gesteld. And some people 
tliink Hollijuiood portrays 
real life, verzucht Mark 
Anderson uit Montgome
ry (Alabama), die de re
dactie van het Ameri
kaanse postzegelblad 
Linn's Stamp News van de 
fout op de hoogte stelde. 

VERBORGEN BOODSCHAP IN NIEUWE 
AMERIKAANSE ZEGELS 

Twee nieuwe Amerikaan
se postzegels blijken 
door de PTT te zijn voor
zien van 'verborgen 
boodschappen'. Het gaat 
om de op 29 januari ver
schenen zegels van 
$3.50 (koepel van het 
Capitool) en $ 12.25 
(Washington Monu
ment). De 'boodschap
pen' zijn alleen zichtbaar 
als gebruik wordt ge
maakt van een speciale, 
door de USPS gebruikte 
acrylic decoder lens: dan 
zijn de woorden Priority 
Mail (zegel van $ 3.50), 
respectievelijk Express 

Mail ($ 12.25) zichtbaar. 
De USPS begon in 1997 
met het aanbrengen van 
dergelijke verborgen 
boodschappen (plaatjes 

of teksten) op een aantal 
zegels. 
De speciale lens waarmee 
de codes zichtbaar kun
nen worden gemaakt 
wordt door de USPS ove
rigens ook aan particulie
ren verkocht. 

MICHEL DEELT 
EUROPA OPNIEUW IN 

Al tientallen jaren ver
schijnt Michels Europa-
Katalog in twee delen. 
Westen Oost. 
Omdat een verdeling in 
West- en Oost-Europa 
politiek gezien niet meer 
zo zinvol is (en geogra
fisch gezien al helemaal 
niet) heeft de redactie van 
de toonaangevende cata
logus tot een herindeling 
besloten. 
Er komen nu vier onge
veer even dikke Euro
padelen: West- en Mid
den-Europa (deel i), 
Zuid-Europa (deel 2), 
Noord-Europa (deel 3) en 
Oost-Europa (deel 4). 
Door de herindeling zul
len sommige landen die 
voorheen in het deel 
Oost-Europa werden op
genomen nu verhuizen 
naar een van de andere 
delen. 

SPREADSHEET THEMA 
'PAPIER EN DRUK' 

De Luxemburger Willy 
Serres verzamelt al meer 
dan dertig jaar zegels op 
het thema 'Papier en 
Druk'. Hij heeft onlangs 
een omvangrijk project 
afgesloten dat er uit be
stond om alle zegels die 
betrekking hebben op 
het genoemde thema in 
een Excel spreadsheet 
vast te leggen. Het be
stand bevat meer dan 
vierduizend vermeldin
gen. De zegels zijn in 
principe gerangschikt 
naar het land van uitgifte, 
maar die dankzij de mo
gelijkheden van het Ex-

cel-pakket kan er ook op 
een van de andere velden 
worden gesorteerd. 
Serres heeft de in zijn 
werkblad opgenomen 
emissies onderverdeeld 
in vier groepen; Papier, 
Druk, Boeken en Perswe
zen. Het spreadsheet ver
meldt verder gegevens 
zoals het jaar van uitgifte, 
de Michel- en Yvert-num-
mers en een korte om
schrijving van de zegelaf
beeldingen. 
Een diskette met daarop 
het werkblad kost DM 
20.-. Bestellingen en in
lichtingen: W. Serres, 
Boite Postale 21, L-7205 
Lorentzweiler (Luxem
burg). 

BOB: EEN NAAM OM 
TROTS OP TE ZIJN 

Robert Gannon uit Mari
nette (Verenigde Staten) -
Bob voor zijn vrienden - is 
trots op zijn voornaam. 
Hij is er zelfs zo mee in
genomen dat hij een ver
zameling 'Bob-zegels' 
heeft aangelegd. Zegels 
met het portret van een 
Bob, Robert of Rob krij
gen een plaatsje in die 
collectie. Gannon heeft 
er de Scott-catalogus op 
nageslagen om een volle
dige lijst te krijgen. Hij 
probeert alle zegels van 
die lijst in zijn bezit te 
krijgen. Probleempje: als 
Robert tegen een hande
laar zegt dat hij 'Bob-ze
gels' verzamelt denkt de 
aangesprokene meestal 
dat hij Cinderella's be

doelt; die vallen in Ame
rika in de categorie Back 
o/the Book (BOB). 
'Iedereen die Robert heet 
mag van mijn lijst pro
fiteren,' zegt Gannon. 
Wie een aan zichzelf ge
adresseerde en van een 

geldige frankering voor
ziene envelop aan Robert 
stuurt, krijgt de lijst toe
gestuurd. Dit is zijn 
adres: Robert Gannon, 
1326 Merryman St., Mari
nette, WI 54143 (Verenig
de Staten). 

m 
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ZOMERZEGELS 2 0 0 1 : GEEN LOKETVELLEN, 
WEL BLOKJES VAN 6 EN MAILERS VAN 3 0 

Het is een traditie; elk 
jaar verschijnen er Oude
ren- of Zomerzegels. Aan 
die gewoonte wordt ook 
in 2001 niet getornd: de 
Zomerzegels (want zo 
heten ze weer) zijn op 24 
april te koop. Maar aan 
een andere traditie is een 
eind gekomen: dit jaar 
verschijnen de zegels 
(thema: 'tuinen') voor 
het eerst niet meer in lo-
ketvellen, maar uitslui
tend in mailers van dertig 
en in blokjes van zes ze
gels. Verder gaat het nu 
om zes, in plaats van om 
drie verschillende zegels 

van 80+40 cent. De mail
ers laten drie van de zes 
verschillende zegels zien, 
elke zegel in een veldeel 
van vijfmaal twee boven 
elkaar geplaatste exem
plaren en met de basis 
naar rechts. 
In het tabelletje worden 
de belangrijkste druk-
technische gegevens in 
kaart gebracht. In aan
vulling op die gegevens 
kan nog het volgende 
worden gemeld. 

Blokjes van zes 
Op de drukvellen van de 
blokjes van zes staan op 

alle vier de randen tussen 
de blokken snijlijnen; in 
de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijntjes. Op 
de zijranden staan boven, 
onder en halverwege pas-
kruizen. Bovenaan is één 
Brunner-balk geplaatst. 
Er staan krabbels ver 
rechts van blok 16 (Rob) 
en er is een horizontale 
lijn te zien ver links naast 
blok 13. De rastering van 
de afzonderlijke offset
platen is identiek aan die 
van de platen die voor de 
mailers werden gebruikt. 

Mailers van derty 
De mailers zijn voorzien 
van een copyright-teken 

Zomerpostzegels 2001 
Bijzonderheden 

Drukvan de blokjes 
Drukker/techniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Drukkleuren, rastermaat 
en hoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes perdrul<vel 
Zegels per blokje 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 

Papier en gom-
Papierfabnkant/code 
Papiersoort/nchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldz. 
Op/nalichten gomz 
Gom/Gomfabrikant 

Perforatie-
Soort perforatie / maat 
Tanden horizontaal/verticaal 

AocBidenng: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr. 

© 2001 Filatelie / R.C. Bakhuizen 

24-04-2001 
Blokje met zes verschillende 
zegels van 80+40 cent 

JESSP/vierkleurenoffset 
Mitsubishi/B(oven) 

1 zwart I. R120/45'' 
2, magenta 2. R120/75'' 
3 geel 3 Ri2o/3o° 
4 cyaanblauw 4 Ri20/i5° 

20 (5 ri|en van 4 blokjes) 
6 
onbekend 
24 april 2001 

De La Rue/HS6 1630/7% 
fosforescentofFset/<-> (liggend) 
Illq 
-45/45 
)a/ia 
nee/nee 
D2c/DeLaRue 

kamperforaat; i3"/4:i2ä/4 
24/16 

ongeperforeerd 
8 januari 2001 
onbekend 

van den Brink 

(©) en de tekst 2001 PTT 
Post Holdmas B.V. Het arti
kelnummer voor de 
boekjes 210525, de bar
code heeft+5342. 
Het drukvel van de mailers 
bestaat uit vier blokken 
die zo naast elkaar zijn 
geplaatst dat de sleufga-
ten bovenaan het drukvel 
zitten. Geheel bovenaan 

NIEUWE OOGST 
HANGBOEKJES 

In de afgelopen maanden 
zijn weer drie nieuwe 
hangboekjes verschenen. 
Eén daarvan stamt ver
moedelijk al uit augustus 
2000: een boekje met 
aangetekend-zegels. 
De vorig jaar verschenen 
aangetekend-zegels van 
f 11.50 werden na de wij
ziging van I augustus 
2000 (toen het tarief 

— werd verhoogd tot 
= f12.50) aangepast. De 
21 nieuwe versie van de ze-
^ gel - zo blijkt uit de fol

ders van PTT Post - kan 
ook worden besteld in 
sets van vijf, waarbij een 
korting wordt verleend: 
f 60.00 in plaats van 
f62.50. Het artikelnum
mer (bestelnummer) is 
206104. 
Pas in januari 2001 wer
den op de postkantoren 
grote posters met recla
me voor de aangetekend-
zegel opgehangen en 
waarop een afbeelding te 
zien was van een hang-
boekje. Dat boekje was 
niet op de kantoren zelf 
verkrijgbaar, maar alleen 
via de e commerce-kanalen. 

Aan exemplaren die mij 
werden voorgelegd was 
onmiddellijk te zien dat 
het gebruikte karton het
zelfde was als dat van de 
in augustus 2000 ver
schenen boekjes Sail 
2000 (die ook in twee ver
schillende karton-uitvoe
ringen uitkwamen) en 
ook de andere specifieke 
productiekenmerken we
zen op vervaardiging om
streeks juli vorig jaar. 
Tegelijk met de op 14 
maart verschenen blokjes 
'Tussen twee culturen' en 
'Rotterdam Cultuurstad' 
verschenen - althans bij 

Hangbodqcs 

Omschrijving Codes 

'5X aangetekend H3,C8, Ro, Pi 
tot en met i kg' 

'10 tussen twee culturen' H3, Cg, Ro, P2 

'5 priority bmnen Europa H3, Cg, Ro, P2 
Rotterdam 2001' 

Barcode 

4765 

5397 

5403 

Artikelnummer 

206104 'wt ' karton 
206104 'grijs' karton' 

2154001 

2154002 

Cat.nr. 

I20ia 
I20lb 

35 

36 

Inhoud 

5 labels 

L/Riiii 
L/R 2222 
L/R 2322 

L/M/R i i i i i 

de inloopboekhandels 
van Bruna/Boekelier - de 
bijbehorende hangboek
jes. 

NIET ECHT HAANTJE 
DE VOORSTE 

In het berichtje dat vorige 
maand in deze rubriek 
was te lezen over de gang 
van zaken met de hang-
boekjesverkoop in 
Loosdrecht, tijdens de Fi-
lateliebeurs 2001, werd 
ten onrechte de indruk 
gewekt dat de delegatie 
van Postaumaat het daar 
aanwezige materiaal 
voortijdig had kunnen 
kopen. Dat is niet juist. 
Postaumaat was welis
waar voortijdig aanwezig 
(en stond daardoor als 
eerste in de rij van de 
stand van de Collect Club), 
maar de delegatie kreeg 
pas toegang tot het mate
riaal om één uur, en geen 
seconde eerder. 

op het drukvel zijn twee 
Brunner-balken aange
bracht: de onderste van 
de twee voor de drukgang 
met de zegels, de boven
ste voor de drukgang met 
de volvakken (waaronder 
de PTT-logo's), ook in 
vier kleuren. Op de zij-
randen van het drukvel 
staan boven en onder 
paskruizen. Ver rechts 
zijn krabbels te zien en 
onderaan, naast de derde 
rij veldelen, zijn een 
'trapje' en de initialen 
'FP' aangebracht (beide 
in zwart gedrukt). Het 
modelvel werd op 4 janu
ari 2001 geaccordeerd. 
De bedrukte achterzijde 
van het drukvel toont de 
buitenkant van het post
zegelboekje. De paskrui
zen en slechts één Brun
ner-balk zitten op dezelf
de plaats als bij de voor
kant. Het zwarte 'trapje' 
en 'FP' zitten op dezelfde 
hoogte, maar dan links. 
De rasterhoeken komen 
overeen met die van de 

, voorzijde. De rastermaat 
is echter anders: in plaats 
van met raster 120 (post
zegels) is de buitenkant 
gerasterd met raster 80. 
De zegels in de mailer zijn 
zelfklevend en zijn voor
zien van een slitvorm-
'tanding'. 
De drukrichting is 
B(oven), de papierrich
ting is <-> (liggend). 

http://www.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm
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Onze Grote Voorjaarsveiling 
moet u zeker niet missen 

Deze wordt gehouden op 23, 24 en 25 april 2001 in het Europahotel 
te Scheveningen. Een interessante en omvangrijke veiling met 

een groot en gevarieerd aanbod van vele duizenden kavels. 
Ie zitting -> Bijzondere kavels Nederland en Overzee 
23 april * Waarbij o.a. zeer gespecialiseerd en zeldzaam Japanse Bezetting. 

2e zitting -> Kleine collecties, partijen, restanten en dozen 
23 april * Ruim 650 grote en kleine kavels met inzetten van ƒ 50,- tot. ƒ 5000,-

3e zitting -> Losse zegels en series Nederland en Overzee 
24 april * Uitgebreide sectie Nederland en Overzee met zowel postfris als gebruikt. 

4e zitting -> Collecties Nederland en Overzee 
24 april * Ruim 1000 collecties in mappen en albums van klassiek tot modem. 

5e zitting -> Losse zegels en series Buitenland 
25 april * Mooie selectie van betere zegels o.a. Duitsland, Spanje en 

Zwitserland. 

6e zitting -> Collecties Buitenland 
25 april * Prachtige afdeling collecties waarbij met name Portugese Koloniën. 

Kijkdagen op ons kantoor Noordeinde 41 
Van 2 tot 12 april 2001 zijn er ook 
Kijkdagen van 10.00 tot 17.00 uur 

Raadpleeg hiervoor de veilingcatalogus 
Dinsdag 17 april 10.00 -17.00 uur 
Woensdag 18 april 10.00 -17.00 uur 

Donderdag 19 april 10.00 -17.00 uur 
Vrijdag 20 april 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 21 april 10.00 - 16.00 uur 
Zondag 22 april 10.00 -16.00 uur 

Een gratis veilingcatalogus ligt voor u klaar! 

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: 
070-3647957-

Londen 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

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


WEDEROM DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960* 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972** 
1973 

TEGEN ABSOLUTE TOPPIUJZEN 
EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 

1956 Ä ̂  1992 

u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 
TOT 66% VOOR UW JAARGANGEN 'CEPT' POSTFRIS 

REKEN ZELF UIT WAT UW VERZAMELING / DOUBLETTEN 

Aantal 
zegels/bl 

13 
18 
17 
15 
36 
35 
35 
39 
36 
36 
36 
37 
39 
35 
52 
41 
44 
46 
45 
50 

Opmerkine:1960*: 

NU OPLEVEREN!! 

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG 

Inkoop 
in H.FL. 

576,00 
152,00 
15,00 
18,50 

192,00 
100,00 
35,00 
90,00 
96,00 
90,00 
96,00 
57,00 
74,00 
75,00 
117,00 
100,00 
104,00 
200,00 
112,00 
136,00 

% 

44 
48 
52 
64 
40 
66 
37 
54 
51 
50 
52 
46 
49 
48 
49 
52 
53 
34 
52 
54 

Excl. Liechtenstein, 1972**: Excl 

Jaar Aantal 
zegels/bl. 

1974 49 +lbl. 
1975 50+1 bl. 
1976 58+1 bl. 
1977 58+2 bl. 
1978 65+2 bl. 
1979 68+2 bl. 
1980 67+2 bl. 
1981 69+4 bl. 
1982 71+6 W. 
1983 71+5 bl 
1984 69+4 bl. 
1985 74+4 bl. 
1986 77+5 bl. 
1987 78+4 bl. 
1988 81+4 W. 
1989 85+5 bl. 
1990 80+5 bl. 
1991 87+5 bl. 
1992*** 94+13 bl. 

Inkoop 
in H.FL. 

200,00 
165,00 
157,00 
163,00 
155,00 
128,00 
58,00 
82,00 
149,00 
264,00 
186,00 
208,00 
234,00 
221,00 
221,00 
235,00 
215,00 
229,00 
251,00 

. Spaans Andorra, 1992***: Excl. Albanië blok 

COMPLEET FL. 5750-
(Ruim 50% 

* * . 
* • 

van de Zonnebloem catalogus) 

• EUROPOST "DE DIEZE" E-^^"-
^ - ^ ^ Nieuwstraat 8 

^ ^ 5211 NL's-Hertogenbosch 
^ ^ B.G.G. 06-53 172 658 

uropost@euro„et.„l T p X ^ m u ' r ^ L 

tel. 073-6132157 
fax 073-6147589 

% 

56 
51 
56 
58 
57 
66 
39 
44 
54 
61 
56 
53 
52 
55 
54 
52 
61 
59 
55 



NU OOK LOSSE SERIES EN BLOKKEN GEVRAAGD 
TOT 200 % VAN DE ZONNEBLOEM CATALOGUS !! 

JAAR 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 

LAND 
Luxem. 
Luxemb. 

INKOOP 
525,00 
136,00 

Zwits.PTT 43,00 
Ierland 
San Mar. 
Cyprus 
Cyprus 
Portugal 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
Fr.And. 

40,00 
33,00 
88,00 
74,00 
13,00 
56,00 

7,00 
22,50 
29,00 
11,00 
51,00 
44,00 
17,50 
37,00 
30,00 
44,00 
32,00 

{"fc) 
(50) 
(60) 
(57) 
(76) 
(60) 
(88) 
(78) 
(84) 
(70) 
(35) 
(69) 
(64) 
'55) 
68) 
80) 
(54) 
67) 
60) 
80) 
56) 

JAAR 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1983 

9 
LAND 
Portugal 
Fr. And. 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
And.Fr. 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
Portugal 
Fr.And. 
Portugal 
Fr.And. 
Finland 
Portugal 
Finland 

SERIES 

INKOOP 
51,00 
33,00 
48,00 
33,00 
37,00 
32,50 
32,00 
33,00 
68,00 
42,00 
80,00 
20,00 
85,00 
95,00 
13,00 
5,00 
9,00 
10,50 
10,50 
4,50 

w 
{%) 
(85) 
(60) 
(80) 
(60) 
(64) 
(65) 
(80) 
(55) 
(80) 
(55) 
(80) 
(40) 
(85) 
(70) 
(52) 
(110) 
(40) 
(30) 
(70) 
(51) 

■ Ä BLOKKEN Ä ^ 

JAAR 
1983 
1983 
1984 
1984 
1985 
1986 
1986 
1987 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1991 
1992 
1992 
1992 

LAND 
Turkije 
IJsland 
Italië 
Turkije 
Turkije 
San Mar 
Turkije 
San Mar 
Az./Mad. 
Portugal 
San Mar 
Madeira 
Turkije 
Denem. 
Luxemb. 
TCypr. 
Fr.And. 
Azoren 
Madeira 
Portugal 

[NKOOF 
13,00 
17,50 
7,00 
5,00 
8,50 
16,00 
5,00 

13,50 
5,50 
5,50 
11,00 
10,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,50 
7,00 
7,00 
7,00 

(%) 
(58) 
(64) 
(30) 
(50) 
(64) 
(50) 
(40) 
(54) 

(122) wit! 
(122) wit ! 

(73) 
(200) nr.2644 ! 

(50) 
(70) 
(80) 
(70) 
(85) 

(200) 
(200) 
(175) 

lAAR INKOOP 

MONACO 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 

31,50 
31,50 
30,00 
30,00 
28.00 
17,50 
10,00 
12,00 
13,00 
17,50 
17,50 
21,00 
21,00 
22,50 
22,50 
26,00 

(%) 

(60) 
(60) 
(67) 
(60) 
(70) 
(78) 
(71) 
(69) 
(54) 
(64) 
(64) 
(70) 
(65) 
(69) 
(64) 
(80) 

JAAR INKOOP 

MONACO 
1990 
1991 
1992 

21,00 
18,50 
18,50 

(%) 

(76) 
(74) 

(100) 
AZOREN OF MADEIRA 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

5,00 
11,00 
13,00 
12,00 
13,50 
13,00 
14,50 
14,50 
14,50 
14,50 
12,00 

(71) 
(67) 
(74) 
(69) 
(68) 
(70) 
(64) 
(64) 
(73) 
(83) 
(69) 

JAAR INKOOP (%) 

PORTUGAL 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

52,00 
35,00 
20,00 
10,00 
14,50 
13,00 
14,00 
13,00 
17,00 
15,00 
14,50 
14,50 
19,50 
14,50 
13,50 
33,00 

(80) 
(64) 
(80) 
(57) 
(73) 
(58) 
(67) 
(52) 
(57) 
(60) 
(64) 
(64) 
(65) 
(83) 
(68) 
(60) 

JAAR 

1982 
1982 
1983 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

LAND 

TURKIJE 
TURKS CYPR. 
TURKS CYPR. 
TURKS CYPR. 
SAN MARINO 
TURKS CYPR. 
TURKS CYPR. 
FAROER 
GUERNSEY 
JUGOSL. 
ROEMENIE 
TURKS CYPR. 
IJSLAND 

INKOOP (%) 

3,50 
3,75 

40,00 
6,00 

15,00 
16,00 
4,00 
5,50 
5,50 
6,00 

10,00 
4,00 
5,50 

(37) 
(30) 

(160) 
(80) 
(75) 
(67) 

(69) 
(61) 
(30) 

(100) 
(62) 
(69) 

leveringsvoorwaarden: 
Vlle zegels moeten postfris met orginele gom en zonder roest zijn. Voor de 'betere' series goede centrage! 
Minimale levering FL. 500,. Betaling kontant bij afspraak in de winkel of aan huis of per bank of giro binnen 
werkdagen na ontvangst. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. 

* EUROPOST "DEDIEZE" EMai.:europost@euronet.n. groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * * ^ 

Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653172 658 

tel. 0736132157 
fax 0736147589 



äHRUffi^SSk 
24 APRIL 2 0 0 1 : 
ZOMERPOSTZEGELS 

In 1993 werden de Zo-
merzegels omgedoopt in 
Ouderenzegels. Ondanks 
dat feit bleef de NVPH-
catalogus ze 'Zomerze-
gels' noemen, een poli
tiek die - naar nu blijkt -
heel verstandig was, want 
de zegels heten hun oude 
naam weer terug. 
PTT Post geeft op 24 
april niet de gebruikelijke 
drie, maar zes verschil
lende zegels uit. Die zes 
normaal gegomde zegels 
zitten in een velletje dat -

zoals we gewend zijn -
f7.20 kost; het gaat om 
zegels van 80-1-40 cent. 
Maar dat is niet alles: er 
komt ook een zogenoem
de mailer (hangverpak-
king) met daarin dertig 
zelfklevende Zomerze-
gels in drie verschillende 
typen. Er zijn dit jaar dus 
in totaal negen verschil
lende Zomerzegels te 
koop: zes normaal ge
gomde in een blokje en 
drie zelfklevende in een 
maller. 

Afbeeldingen 
'Kwekerijtuinen' is het 

thema dat ditmaal voor 
de Zomerpostzegels is 
gekozen. De zes afge
beelde tuinen die (samen 
met zes in close up getoon
de planten) een plaatsje 
op het 'gewone' velletje 
van f7.20 hebben gekre
gen zijn 'De Kleine Plan
tage' in Eenrum (plant: 
Canopteris 'heauenly blue'); 
de tuinen van Mien Ruys 
in Dedemsvaart (helemum 
'rubmzuierfl'); kwekerij 
Oudolf in Hummelo (al-
aa rugosa); 'De Bosch-
hoeve' in Wolfheeze (eup
horbia schillincjii); 'De 
Theetuin' in Weesp (cen-

taurea dealbata 'steenbergn') 
en de Prionatuinen in 
Schuinersloot bij De
demsvaart (inula hookeri). 

Ontwerper/fotograaf 
De ontwerper van de Zo
merpostzegels van 2001 
is Piet Gerards (1950), 
die in Amsterdam woont 
en Heerlen werkt. Piet 
Gerards werkt onder 
meer voor uitgeverijen en 
musea, maar ook voor 
overheidsinstellingen en 
bedrijven. 
De foto's op de zegels 
zijn van Bart Sorgedrager 
uit Amsterdam. 

Overige bijzonderheden 
Het Zomerpostzegelvel-
letje van zes is zolang de 
voorraad strekt, maar ui
terlijk tot I januari 2002 
verkrijgbaar op het post
kantoor, bij de Collect 
Club in Groningen 
(u)U)U).collectclub.nl) en bi] 
de website uiuiui.posts-
hop.nl. Dezegels zijn 
voor frankering geldig 
tot en met 30 juni 2002. 
De oplage van de zegels 
wordt niet bekend ge
maakt; wel zal te zijner 
tijd het verkochte aantal 
zegels worden medege
deeld. 

nederland 
80+40C 

lu'lonpuiii 
rubinzwcrc 

ii'k 

15 MEI 2 0 0 1 : 
NIEUWE KUNST 

Kunstminnende filatelis
ten komen de laatste ja
ren behoorlijk aan hun 
trekken. Op 15 mei wordt 
een blokje van tien zegels 
van 80 cent toegevoegd 
aan het-inmiddels al 
aardig uitgebreide - lijstje 
van Nederlandse 'kunst-

_ zegels'. Het thema is dit-
= maal 'Nieuwe kunst', 
t~< waarmee vooral de kunst 
^ wordt bedoeld die ten tij-
^ de van de overgang van 
«t de 19e naar de 20e eeuw 
^ werd vervaardigd. 

2 Afbeeldingen 
* Op het moment dat deze 

editie van Filatelie naar 
^ 7 d '^^ drukker ging was nog 
* i f geen afbeelding voorhan

den, maar we kunnen ge
lukkig wel melden welke 
kunstuitingen op de tien 
zegels te zien zijn: 

Herfst (detail); schilderij 
van L. Gestel uit 1909; 
Museum Kranenburgh. 
Boekband De Stille Kracht 
van Chris Lebeau; exem
plaar uit het Letterkundig 
Museum in Den Haag. 
Bondsraadzaal 'De 
Burcht' in Amsterdam 
van H.P. Berlage en R.N. 
Roland Holst (i90o-'o7). 
O Graue Where is Thy Victory 
van J. Toorop (1892); 
Rijksprentenkabinet, 
Amsterdam. 
Vazen voor 'Amphora' 
(detail) van C.J. van der 
Hoef (1908); Princesse-

Detail uan liet schilderij 'De Bruid' 
uan Johan Thorn Prikker 

hof, Leeuwarden. 
Kapiteel trappenhuis 
kantoorgebouw 'De 
Utrecht' (1904-1906) van 
J. Mendes da Costa. 
Illustratie uit The Happy 
Owls van T. van Hoytema 
(1893); Gemeentemu
seum Den Haag. 
De Bruid (detail) van J. 
Thorn Prikker (1893); 
Kröller-Müller Museum, 
Otterlo. 
Industrieel bedrukt ka
toen van M. Duco Crop 
(1894-1899); Nederlands 
Textielmuseum, Tilburg. 
Stijlkamer Dentz van 
Schalk door CR. Lion 
Cachet en L. Zijl (1904-
1910); Centraal Museum, 
Utrecht. 

Ontwerper 
De zegels zijn ontworpen 
door Erik Wong uit Am
sterdam. Wong ontwierp 
nog niet zo lang geleden 
het nieuwe uiterlijk van 

het blad Forum. 
Bij vijf zegels maakte 
Wong gebruik van mate
riaal van de Sneekse foto
graaf Erik Hermerg. 

Overige bijzonderheden 
Bijzonder is dat het velle
tje is gedrukt door de En
gelse drukker House oj 
Questa. Het bedrijf drukte 
eerder de port-betaaldze-
gel van december jl. en is 
nu door PTT Post voor 
het eerst ingeschakeld 
voor de vervaardiging van 
'echte' postzegels. 
Het postzegelvelletje is 
zolang de voorraad 
strekt, maar uiterlijk tot i 
januari 2002 verkrijgbaar 
op het postkantoor, bij 
de Collect Club in Gronin
gen (uiwu).collectclub.nl) en 
bij de website unuui.posts-
hop.nl. 
De zegels mogen nog tot 
en met 30 juni 2002 voor 
frankering worden ge

bruikt. Er zijn door House 
o/Questa i miljoen velle
tjes (10 miljoen zegels) 
vervaardigd. 

POSTZEGELMAPJES 

24 april: 
Mapje 245: Zomepost-
zegels 2001; zes ver-
chillende zegels van 
80-1-40 cent; verkoop
prijs f8.20. 

15 mei: 
Mapje 245a: Velletje 
'Nieuwe Kunst 1890-
1910'; zes verschillen
de zegels van8o cent. 
Verkoopprijs f5.80. 

15 mei: 
Mapje 246b; Velletje 
'Nieuwe Kunst 1890-
1910'; vier verschillen
de zegels van8o cent. 
Verkoopprijs f4.20. 

http://collectclub.nl
http://collectclub.nl


De Importa Verzamelband 
voor duizend en één toppresentatiesl 

profil 

• V I 
218x314mm 

1 B a a d 
aoKiai 
aa t j x 
)»■■■ 

1 x B o n 

—  » ! ■ ■ 

1 
• V 6 
218 X 51 mm 

'p-g^ 
A'H'-', 

,1 i * 

■
 

EiE3 
!3ES 

1 
• V 2 
218 X 156 mm 

^ B ^1 

• V 7 
218 X 43 mm 

■i|±k| 

■ B H B 

• V 3 
218 X 103 mm 

• V 4 
218 X 76 mm 

• V 5 
218x60 mm 

• V 8 
218 X 37 mm 

•V 4 vert, 
54 X 314 mm 

•V2x2 
108 X 156 mm 

•V3x3 
71 X 103 mm 

•V4x2 
108 x76 mm 

•V 10x4 
52 X 29 mm 

•V5x2 
95 X 60 mm 

•V 1 + zwart 
insteekblad 

df b nu sigarenbandjes, postzegels, briefkaarten 
of speelkaarten verzamelt, in deze Verzamel

band is fiet allemaal mogelijk. De transparante, week

makervrije Vbladen zijn verkrijgbaar met vakken in 
verschillende formaten. Los verkrijgbaar zijn ook de 
rode of zwarte schutbladen en opbergcassette. 

Verzamelband 
Bijpassende opbergcassette 
Verzamelband + cassette 
V 1 + zwart insteekblad (set a 5 st.) 
Overige Vbladen (sets a 10 st.) 
Rode/zwarte schutbladen (per 10 st.) 

f 14,50 
n 4 , 5 0 
f27 ,00 
f 13,50 
f 13,50 
f 6,75 

DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V  Postbus 301  5400 AH Uden «Tel (0413) 26 59 73 »Fox (0413) 26 67 20 «Email info@importa nl 
(prijswijzigingen voorbehouden) 



SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

NEDERLAND 

Boekjesautomaten 
verwijderd 
Het zat er natuurlijk aan 
te Icomen: veel boekjes
automaten waren er in 
Nederland niet meer te 
vinden en het laatste 
nieuwe automaatboekje 
dateerde van 1994. Intus
sen kennen we al drie jaar 
de van een display ver
kochte Walsall-boekjes 
en een heel assortiment 
nieuwe verkoopverpak
kingen. Trouwens, ook 
de sinds 1983 uitgegeven 
boekjes met Rode Kruis-
of Zomerpostzegels wer
den al niet meer door 
middel van automaten 
verkocht. 
De automaten zijn op 17 
maart buiten gebruik ge
steld en ze zullen inmid
dels op de meeste plaat
sen wel verwijderd zijn. 
Begin 1998 ging het in to
taal nog om zo'n vier
honderd automaten. 
Na proeven met automa
ten in Rotterdam (1962) 
en Utrecht (1963) en een 
experimentele fase met 
35 automaten in Den 
Haag (1964), werden er 
geleidelijk meer en meer 
automaten geplaatst. Het 
ging nog maar om kleine 
aantallen: 180 stuks in 
1966, 470 in 1967. Be
langrijk was wel dat 
sinds 1966 de boekjes ge
heel machinaal werden 
vervaardigd, zodat de 
met regelmaat optreden
de storingen van het be
gin snel tot het verleden 
behoorden. Het aantal 
automaten steeg vervol
gens gestaag: 2.000 in 
1970, 3.000 in 1973. Bo
ven de 4.000 is het totaal 
aantal geplaatste auto
maten nooit gekomen. 
De teruggang zette aan 
het eind van de jaren ze
ventig in. 

De enkele in het land nog 
aanwezige postzegel- en 

_ briefkaartautomaten 
° staakten hun diensten 
^ eveneens op 17 maart, 
z! Er worden uiteraard geen 
^ nieuwe (oplagen van) au-
^ tomaatboekjes meer ver-
zz vaardigd. De nog aanwe-
^ zige voorraden worden 
=: op de kantoren uitver

kocht. 

276 '5X Natuur' niet in 
boekjesabonnement 
Er is weer eens wat raars 
bedacht. De Collm Club 
van PTT Post kent een 

abonnement 'Postzegels' 
en een abonnement 
'Postzegelboekjes'. Het 
abonnement Postzegels 
levert alle verschillende 
postzegels die uitkomen, 
onafhankelijk van de 
vorm van uitgifte - dus 
ook die uit boekjes. 
Het abonnement 'Postze
gelboekjes' daarentegen 
levert niet alle postzegel
boekjes, maar alleen die 
boekjes waarin een aantal 
dezelfde postzegels zit
ten. Dus het boekje '5X 
Hart voor natuur' (janu
ari 2001) werd niet aan de 
abonnees geleverd. Echt 
waar! 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
Wenszegels 
Tegelijk met de nieuwe 
permanente zegels blijkt 
eind 2000 in Canada ook 
nog een nieuw boekje 
met wenszegels versche
nen te zijn. Het is het be
kende recept; vijfjrames 
plus een vijftal stickers 
die erin geplakt kunnen 
worden. Er zijn nogal wat 
verschillen met de wens
zegels die in april 2000 
verschenen: de gebrui
kers kunnen kiezen uit 
meer frames, in zowel ho
rizontale als verticale uit
voering en de waarde is 
uiteraard aangepast aan 
het nieuwe tarief (47 c ) . 

Denemarken 
15 o Jaar eerste Deense postze
gel 
Het was op i april precies 
honderdvijftig jaar gele
den dat in Denemarken 
de eerste postzegel ver
scheen. Het was een ze
gel van 4 rijksbankschil-
ling. Ter gelegenheid van 
dit jubileum verschijnen 
vier postzegels die teza
men deze eerste postze
gel afbeelden, alsmede 
de vier personen die als 
'vader' van de eersteling 
gezien worden (over een 
moeder wordt in het 
persbericht niet gespro
ken). 
Er horen ook twee post
zegelboekjes bij. Aller
eerst een boekje met tien
maal de zegel van 
5.50 kr. Op deze zegel 
staat als vader de drukker 
Andreas Thiele afge
beeld. 

Het tweede betreft een 
boekje met twee minivel
letjes waarin zich alle vier 
de zegels bevinden. Het 
boekje geeft daarnaast 
informatie over het eerste 
ontwerp en andere posta
le zaken uit die begintijd. 
Ook beeldt het de bege
leidende brief aan de di
recteur-generaal af en 
laat het een stukje van de 
postwetvan 11 maart 
1851 zien. Het boekje 
kost 51.50 kr. 

Spreekjetaal 
Het zal u als lezer niet 
verbazen dat het kopje 
hierboven uw redacteur -
in het dagelijks leven ook 
docent Nederlands - wel 
aanspreekt. Dit jaar is 
door de Raad van Europa 
uitgeroepen als Jaar van 
de Europese Taal. Aan de 
ene kant wil zij de Euro
peanen wijzen op de rijk-

Hetboelge ter gelcflenhcid van 15 o jaar Deense postzegels 

dom van de taal en alle 
culturele aspecten die 
deze bevat, en daarnaast 
wijst ze erop dat beheer
sing van meerdere talen 
grote voordelen heeft. 
Op aarde worden tussen 
de 4.500 en 6.000 ver
schillende talen gespro
ken. Het is natuurlijk van 
het grootste belang dat 
een taal (ook een dialect 
is een taal!) in het leven 
van alledag gebruikt 
wordt. Dat houdt een taal 
levend. Alleen al in de 
twintigste eeuw zijn hon
derden talen verdwenen. 
Twee op 28 maart uitge
geven Deense postzegels 
vestigen de aandacht op 

Het op 28 december in Canada verschenen luenszeflelbockjc. 
Het Deense postzê elbockje 'Spreek 
je taal' 

dit bijzondere jaar. De ze
gel van 4.00 kr. is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 

DMR 
Dnister Moldaman Republic 
In de zomer van 2000 gaf 
de Dnister Moldavian Repu
blic een postzegelboekje 
uit met tien Europazegels 
(het inmiddels overbe
kende motief) met de 
aanduiding 'A'. Het ge
bied, dat ook wel Transni-
stria wordt genoemd, ligt 
in Moldavië tussen de ri
vier de Dnister en de 
grens met Oekraïne. De 
bewoners spreken Rus
sisch en hebben een vlag 
die veel lijkt op die van de 
vroegere Sovjetunie. Ze 
willen eigenlijk aanslui
ting bij Rusland (er zijn 
ook nog Russische troe
pen in het gebied aanwe
zig), maar dat is alleen al 
gezien de afstand niet 
mogelijk. 
De DMR is geen lid van 
de Wereldpostverening; 
de postzegels zijn alleen 
geldig voor frankering 
van post binnen het ge
bied, en dat is de reden 
waarom we emissies van 
dit gebied toch melden. 

Een vreemde uô el tussen de Euro-
pazê elbockjes 

Groot-Brittannië 
Zeljkleuende zegels m boekjes 
Zoals ik eerder meldde 
heeft de Britse post op 29 
januari acht boekjes met 
zelfklevende zegels uit
gegeven. Sinds 31 maart 
zijn de oude boekjes met 
gegomde zegels niet 
meer aan de postkanto
ren verkrijgbaar. 
De automaatboekjes van 
£ I en £ 2 zijn overigens 
nog niet in de zelfl<leven-
de versie uitgevoerd. Wel 
worden er inmiddels 
nieuwe boekjes vervaar
digd voor de automaten 
voor tienmaal First Class 
en tienmaal Second C\ass. 
Van die automaten zijn er 
overigens niet veel te vin
den in Engeland. Later 
komen er ook nog nieu-



we boekjes met de zelf-
Idevende E-zegel (voor 
post naar Europa) en ze
gels van 40 en 65 p. 

Eeuwfeest Onderzeebootdicnst 
Marine 
Vanwege het honderdja
rig bestaan van de Britse 
Royal Navy Submarine Ser
vice geeft de post op 10 
april een serie van vier 
postzegels met afbeel
dingen van onderzeebo
ten uit. Getoond worden 
de Vanguord, een modern 
vaartuig met atoomwa
pens (Second Class, ig p.), 
de SiDvftsure uit de koude-
oorlogperiode (First Class, 
27 p.), de Unity uit de 
Tweede Wereldoorlog 
(45 p.) en de Hollond, de 
allereerste onderzeeër 
(65 p.). 
Op 17 april verschijnt een 
postzegelboekje met zes 
First Class-zegels: vier
maal de Swiftsure en twee
maal uit de permanente 
serie. Alle postzegels in 
dit boekje zijn zelfkle
vend. 
Later dit jaar, op 22 okto
ber, komt er nog een 
grootformaat boekje Uns
een & Unheard uit met het
zelfde thema. 

van Laiurence of Arabia. 
Beide boekjes kosten 
2.400 dinar en hebben 
als inhoud twee zegels 
van 50,100,150, 200, 
300 en 400 fils. 

Korea (Noord) 
Nieuwjaar 
lN4et afbeeldingen uit het 
Chinese volksverhaal 
'Het sprookje van de Wit
te Slang' verscheen op i 
januari in Noord-Korea 
een boekje van 3.80 won 
(tweemaal 10, 40, 50 en 
80 jon plus 20 jon voor 
het kaftje zullen we maar 
zeggen). Het sprookje op 
de nieuwjaarszegels ver
haalt van het jonge stel 
dat vecht tegen machten 
die hun liefde en geluk in 
gevaar kunnen brengen. 

Schaakkampioenen 
Een tweede boekje ver
scheen op 5 januari. Af
gebeeld zijn twaalf we
reldkampioenen scha
ken, waaronder groothe
den als Tal, Fisheren 
Kasparov. En ook de eni
ge wereldkampioen scha
ken die ons land rijk was: 
JVlax Euwe. Vanwege 
diens honderdste ge
boortejaar is deze juist 

De beide Britse onderzccbootzcflels. 

Jordanië 
Tujee boekjes in 2000 
Het duurde even voor de 
Jordaanse nieuwe boek
jes hier bekeken konden 
worden. Ze verschenen 
op 28 september en g ok
tober van het afgelopen 
jaar. Het land gaf ooit 
eerder één boekje uit, 
maar dat was inmiddels 
meer dan twintig jaar ge
leden. 
Het zijn boekjes met flin
ke afmetingen, te verge
lijken met de Engelse Pre
stige Booklets. Het eerste, 
met als motief het be
houd van de natuur, geeft 
op de postzegels afbeel
dingen van een duif uit 
het Azraq-moerasgebied, 
de Arabische oryx, de 
Caracal, de rode vos en 
enkele bloemensoorten. 
Het andere wil het toeris
me bevorderen met 
mooie plaatjes van de 
Dode Zee, Petra, Mount 
Nebo en Wadi Rum, be
kend van de avonturen 

eerder deze maand ook 
op Nederlandse postze
gels geëerd. 
De schaakgrootheden 
staan in paren op zes zegels 
van 10,20,30,40,50 jon en 
I won. Prijs van het boekje 
2.50-1-0.20 won. 

Noorwegen 
BTW op postale diensten 
Het is nog niet duidelijk 

wat de consequenties 
zullen zijn van de invoe
ring van de btw in Noor
wegen per I juli a.s. Dat 
de tarieven erdoor om
hoog zullen gaan, lijkt 
wel duidelijk. 
Zoals ik al eerder meldde 
verschijnen er op 20 april 
twee postzegelboekjes 
met als thema 'actieve 
vrijetijdsbesteding'. Het 
ene bevat acht zegels van 
4.50 kr. ('wildwaterva
ren') en het andere acht 
van 7.00 kr ('abseilen bij 
fjord'). De zegels zijn 
zelfklevend. De boekjes 
zijn, zoals sinds begin dit 
jaar alle Noorse zegels, 
een product van En
schedé in Haarlem. 
Er komt dit jaar nog een 
tweede boekjes met 
Noorse rozen. Het ver
schijnt op 22 juni. De in
houd ervan werd nog niet 
meegedeeld. 

Polen 
Dinosaurussen 
Naar kortgeleden bleek, 
heeft de post van in de 
Poolse stad Ciechanów 
vorig jaar een boekje uit
gegeven met zes zegels 
waarop dinosaurussen 
staan afgebeeld. Het be
treft de serie die op 24 
maart was uitgekomen: 
twee zegels van 70, twee 
van 80 en twee van 1.55 
in één zegelvelletje. 

Einde millenniumuierin^ 
Het lijkt erop dat de post 
in Ciechanów de smaak 
te pakken heeft. Vorig 
jaar werd het grootste 
deel van de dat jaar in 
Polen uitgegeven zegels 
ook in boekjes verkocht: 
Dat resulteerde in het re
spectabele aantal van 41 
postzegelboekjes! Voor 
zover mij bekend al
thans. 
Het eerste boekje dit jaar 
verscheen op 6 januari. 
Gemakshalve is het 
boekje nu ook genum
merd: No 1/2001. De in
houd bestaat uit zes 'A'-
zegels (= I zloty) en het 

Voorzijde ran hetNoord-Korcaansescliaflkboekje. 

boekje heeft als thema 
het einde van de millen-
nniumvieringen. Daarbij 
staan voor Polen natuur
lijk het Heilig Jaar en het 
bezoek van de paus (15 
tot 20 augustus) cen
traal. 

Rusland 
Tulpen in Rusland 
Hoewel de winter op dat 
moment pas halverwege 
was, zorgde de Russi
sche post ervoor dat de 
lente al op 2 februari in 
huis gehaald kon worden 
met een serie van vijf tul
penzegels. Het boekje 
bevat de strip van vijf ze
gels. Er zijn slechts 
2.000 boekjes vervaar
digd. 

Slowakije 
Klederdracfiten 
In twee Slowaakse boek
jes van 22 februari bevin
den zich afbeeldingen 
van klederdrachten uit 
de plaats Detva. Het gaat 
om een boekje met tien 
zegels van 5.50 kr. (man) 
en een met tien van 
6.00 kr. (vrouw). 

Later ditjaar... 
Voor zover mij nu be
kend is, komen er in Slo
wakije later ditjaar nog 
twee boekjes uit. Eén op 
15 augustus ter gelegen
heid van de tweejaarlijk
se tentoonstelling van 
kinderboekillustraties 
(tienmaal 7.00 kr) en het 
andere op 15 oktober. 
Dit laatste boekje zal tien 
kerstzegels van 5.50 kr. 
bevatten. Het thema is 
Betlehem in Rococo-
stijl. 

Zweden 
Eeuwfeest Nobelprijs 
De Zweedse Nobel
prijzen (voor fysica, 
chemie, fysiologie of 
geneeskunde, literatuur 
en vrede) bestaan precies 
honderd jaar. Meer dan 
650 laureaten ontvingen 
in die eeuw medailles, 
diploma's en geld
sommen variërend 
tussen f27.500 (ig23) en 
ruim f 2.000.000 (2000). 
Zo'n 250 winnaars zijn 
afkomstig uit de 
Verenigde Staten en 
daarom verzorgden de 
Zweedse en de 
Amerikaanse post op 
22 maart een gemeen
schappelijke uitgifte. 
Omdat Zweden vrijwel 
alles in boekjesvorm 
uitgeeft, werd het een 
postzegelboekje met vier 
zegels van 8 kr., waarop 
de diverse medailles 
afgebeeld staan. Op één 

Kajt en ze^elinhoud van het 
Ziueedse Nobelprijsboekje. 

van de zegels staat het 
portret van Alfred Nobel. 

Gelukkig Pasen 
'Gelukkig Pasen' luidt de 
tekst op het eveneens op 
22 maart verschenen 
Zweedse boekje met 
daarin zes zegels waarop 
eieren en een kuikentje 
staan afgebeeld. De 
zegels hebben de 
aanduiding breu en zijn 
bestemd voor binnen
landse brieven. De prijs 
ervan bedraagt 5 kr. 
Europa 2001: UJater, een 
natuurlijke bron 
De vier op 22 maart ver
schenen Zweedse Euro
pazegels hebben water
wegen als thema, en dan 
in het bijzonder het 
Trollhätte-kanaal. Deze 
in 1800 gegraven water
weg maakt scheepvaart 
mogelijk tussen het Vä-
nern-meer en de Noord
zee. Aanvankelijk was 
het kanaal alleen ge
schikt voor schepen tot 
140 ton en met een diep
gang van niet meer dan 
twee meter. Op dit mo
ment kunnen ook veel 
grotere vaartuigen er ge
bruik van maken. De rot
sen in het kanaal trekken 
elk jaar veel toeristen. 
De zegels zijn verkrijg
baar in een postzegel
boekje me ta l s inhoud 
viermaal 7 kr. 



ROTTERDAM EINDELIJK CULTURELE 
HOOFDSTAD VAN EUROPA 

Maasstad moest 24 steden laten voorgaan 

p ^ '■ otterdam heeft niets 
O ^ 1 te klagen: moest Am

k M sterdam destijds, in 
1987, fllatelistisch gezien ge
noegen nemen met een regio
naal vlagstempel, de Maasstad 
kreeg van PTT Post een échte 
postzegelemissie toebedeeld 
[ajbeelä'mg 2). Op 14 maart ver
scheen een velletje met vijf zelf 
klevende zegels van n o cent, 

D O O R A . C . H . M E R K X , U T R E C H T 

Veertien jaar nadat Amsterdam deze eer te beurt was 

gevallen kan nu ook Rotterdam zich erop beroepen 

Culturele Hoofdstad van Europa te zijn. Het is overigens 

vtrel een eer die de havenstad moet delen met het 

Portugese Porto. In de nu volgende bijdrage zet de auteur 

de diverse culturele hoofdsteden voor u op een rijtje. 

rijk (Parijs, 1989), Noorwegen 
(Bergen, 2000), nogmaals 
Frankrijk (Avignon, 2000) en 
Spanje (Santiago, 2000). 
Daar staat tegenover dat er lan
den waren die de uitverkiezing 
zó belangrijk vonden dat ze die 
met meer dan een zegel hebben 
begeleid. Madrid liet ons bij
voorbeeld zelfs twee series van 
vier zegels na in 1992. Op een 

dus vrijwel uitsluitend te gebrui
ken voor het maken van Rotter
damreclame 'over de grens'. 
Overigens kan Rotterdam daar
naast nog bogen op een fran
keerstempel (apeeldingi2). 
Het jaarlijks terugkerend evene
ment dat eruit bestaat dat aan 
een stad  en soms aan meer 
steden tegelijk  de titel 'Cultu
rele Hoofristad van Europa' 
wordt verleend, is een initiatief 
uit 1984. De bedenkster is de 
Griekse actrice en de latere mi
nister van cultuur van Grieken

land, Melina Mercouri. Doel 
van het evenement is de cultu
rele rijkdom van de uitverkoren 
steden in al zijn verscheiden
heid, zowel van vroeger als van 
nu, voor het voetlicht te bren
gen. Het ligt daarbij in het bij
zonder in de bedoeling om de 
nadruk te leggen op het ge
meenschappelijk Europese cul
tureel erfgoed. 
De weerslag hiervan in de filate
lie levert ons in 2001, zestien 
jaar nadat Athene als eerste cul
turele hoofdstad de spits afbeet 

(zie het overzichtje van culture
le hoofdsteden) al een mooie 
verzameling op. Het gaat om 
een collectie die uit ruim tachtig 
zegels bestaat en daarnaast di
verse gelegenheids en eerste
dagstempels omvat. Helaas 
hebben niet alle landen waar
van een stad als culturele 
hoofdstad werd aangewezen 
deze gebeurtenis met een zegel 
onderstreept. De PTT's die ver
stek lieten gaan waren die van 
Italië (Florence, 1986), Neder
land (Amsterdam, 1987), Frank

fontein en een standbeeld na 
vertonen al deze zegels belang
rijke gebouwen in de Spaanse 
hoofdstad. 
Het aan historie zo rijke groot
hertogdom Luxemburg pakte in 
1995 ook al heel royaal uit. Niet 
alleen dooreen zegel met het 
beeldmerk 'culturele hoofdstad 
1995' uit te geven, maar ook 
door het uitbrengen van drie 
kleurrijke zegels die speciaal 
voor dit feit waren ontworpen 
door de bekende Oostenrijkse 
kunstenaar Friedensreich Hun



dertwasser [afljeelding^). Bo
vendien gaf Luxemburg als 
sluitstuk ook nog eens een 
doorloper uit van vier zegels 
met daarop het karakteristieke 
panorama van de hoofdstad 
van het groothertogdom {af
beelding 4}. 
Over panorama's gesproken: 
Antw^erpen - culturele hoofd
stad in 1993 - kreeg van De Post 
een mooie panoramazegel toe
bedeeld (apeelding 5) en daar
naast nog eens vier zegels met 
kunstuitingen, waaronder een 
studieschets van de schilder 
Jordaens, een tijdgenoot van 
Rubens. 
Beroemde bewoners van een 
uitverkoren stad die cultureel 
gezien van betekenis zijn ge
weest kunnen tijdens een cultu
reel jaar uiteraard naar voren 
worden gehaald. Voor Krakau 
had de Poolse PTT daarvoor 
twee zegels nodig, maar de 
kroon spant toch wel een blokje 

ZEVENTIEN JAAR CULTURELE HOOFDSTEDEN 

De eretitel 'Culturele Hoofdstad 
zeventien jaar naar de 

iqSs 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Athene 
Florence 
Amsterdam 
Berlijn 
Parijs 
Glasgow 
Dublin 
Madrid 
Antwerpen 
Lissabon 
Luxemburg 
Kopenhagen 
Thessaloniki 

k'olgende 
van Europa 
steden: 

1998 
1999 
2000 

2001 

' ging in de afgelopen 

Stockholm 
Weimar 
Avignon 
Bergen 
Bologna 
Brussel 
Helsinki 
Krakau 
Praag 
Reykjavik 
Santiago 
Porto 
Rotterdam 

De zegels, gewijd aan de drie 
Scandinavische steden die het 
tot culturele hoofdstad wisten 
te brengen laten ons een heel 
ander beeld zien van wat men 
als het culturele leven van een 

het verhaal dat tsaar Peter de 
Grote de wentelweg ooit met 
zijn paard naar boven is opge
gaan (afbeelding y). 
De Finse hoofdstad Helsinki is 
nog betrekkelijk jong. In twee 

rijtje culturele hoofdsteden [af
beelding 8). 
Dublin was in 1991 Culturele 
Hoofdstad van Europa; ter gele
genheid van dat feit eerde An 
Post, de Ierse PTT, de Nationale 
Opera van Ierland. Niet het ge
bouw, maar een scène uit de 
opera La Traviata werd kleurrijk 
afgebeeld (afbeelding g). 
Dat ook bouwkunst uit de ne
gentiende eeuw al cultureel kan 
zijn bewijst de Engelse zegel die 
werd uitgegeven toen Glasgow 
in 1990 Culturele Hoofdstad 
van Europa werd. De stijl van 
de op die zegel afgebeelde Tem-
pleton Carpet Factory - een voor
malige tapijtfabriek in de Schot
se stad - doet denken aan het 
beroemde Dogenpaleis in Ve
netië (afbeelding w). 
Het thema 'Culturele Hoofdste
den van Europa' hebben we 
hiermee in vogelvlucht behan
deld. Tot slot willen we u ook 
nog een échte vogelzegel laten 

«AKÖWt» (U »w 

met daarop het stadspanorama 
van deze Poolse stad zoals dat 
er in de Middeleeuwen moet 
hebben uitgezien (afbeelding 6). 
Zoals mocht worden verwacht 
putte Griekenland voor de ze
gels ter gelegenheid van de cul
turele hoofdsteden Athene 
(1985) en Thessaloniki (1997) 
uit een wel heel ver verleden. 
Gebouwen en beeldhouwwer
ken waren de voornaamste on
derwerpen, maar ook een mis-
kelk uit het beroemde klooster 
Athos was een zegel waard. 

stad kan presenteren. Bij het 
belichten van de culturele as
pecten van Stockholm (1998) 
werd de nadruk gelegd op de 
stad aan het water: alles speelt 
zich om of op de Malar af 
Ook de Deense hoofdstad Ko
penhagen kan bogen op oude 
monumenten. De ontwerper 
van de zegels heeft enkele daar
van meteen soort dichterlijke 
vrijheid op humoristisch-kunst-
zinnige wijze afgebeeld. Over 
het bouv»Averk op een van die 
zegels, de Ronde Toren, gaat 

postzegelboekjes zijn acht ze
gels te vinden die een beeld ge
ven van wat de stad te bieden 
heeft. De zegels met de afbeel
dingen van het Glaspaleis en 
het Senaatsplein springen er 
wel uit. 
Wolfgang von Goethe, Franz 
Liszt, Christoph Wieland en Jo
hann Sebastian Bach hebben 
ooit de kleine Duitse stad Wei
mar tot het cultureel middel
punt van Europa gemaakt. 
Geen wonder dat ook Weimar 
in 1999 werd opgenomen in het 

zien. Lissabon, in 1994 Culture
le Hoofdstad, kreeg maar liefst 
vier heel aparte zegels toegewe
zen. Op elke zegel staat dezelf
de zwarte vogel afgebeeld, tel
kens in een iets andere houding 
(afbeelding n ) . Maar let u eens 
op de vleugels: die verwijzen 
steeds naar een bepaalde cultu
rele uiting, zoals een notenbalk 
voor muziek, een diafragma 
voor foto en fi lm, een toneel
gordijn voor theater en een 
beeldhouviAverk voor plastische 
kunst. 

ij^V^fp^-.'^ ~^^m^W^iim?^p!^^ß^^^g^m^^u? '̂  



'HISTORIE' EN 'HEDEN' KOMEN 
ELKAAR TEGEN IN ROTTERDAM 

Verwoeste stad indrukwekkend uit zijn as herrezen 
DOOR H A R R Y HOFMEESTER 

Q ^ -m Otterdam dankt zijn 
o # 1 naam aan de Rotte, 

een boezem die bij 
Moerkapelle als Oude Lee be
gint, dan onder de naam Nieu-
wediep naar de Bleiswijkse Me
ren stroomt en verder tot Rot
terdam de naam Rotte draagt. 
Het riviertje mondde in de Mid
deleeuwen tussen slikken en 
gorzen in de Maas uit. Rond 
1260 werden de lage oeverlan
den ingedijkt. In de Rotte werd 
een van sluizen voorziene dam 
gebouwd. 'Rotte' en 'dam': dat 
werd dus 'Rotterdam', een klei
ne nederzetting aan de dam. 
Het afgedamde riviertje 
stroomde tussen twee am-
bachtsheerlijkheden, een ooste
lijke en een westelijke, die in 
1340 werden samengevoegd. In 
dat jaar kreeg Rotterdam stad-
rechten. Het jaar 1340 was in 
dubbel opzicht belangrijk voor 
de stad. Rotterdam verwierf na
melijk ook het recht om een 
vaart te graven naar Overschie. 
Die waterverbinding met het 
noorden was een grote stap 
vooruit voor handel en trans
port. 

STERKE GROEI 
Hoewel aanvankelijk Dordrecht 
en Den Briel van veel grotere 
betekenis waren, versterkte Rot
terdam geleidelijk zijn positie. 
Tegen het eind van de vijftiende 
eeuw telde het stadje al vijfdui
zend inwoners. 
Na 1576 werd johan van Olden-
barnevelt benoemd tot raads-
pensionaris van de stad; hij ver
vulde dit ambt tien jaar lang. 
Hij zette zich volledig in om pri
vileges van andere steden - zo
als stapelrecht en tolrecht - aan 
te vechten en legde de basis 
voor de ontwikkeling van Rot
terdam tot de tweede koopstad 

Verzamelaors die een bezoek brengen aan de nationole 

postzegeltentoonstelling Rotterdam 2001 zijn uiteraard in 

de eerste plaats geïnteresseerd in postzegels. Maar 

gaststad Rotterdam heeft veel meer te bieden dan 

filatelie-oileen. De stad kan terugkijken op een rijke 

historie en een 'heden' om trots op te zijn. 

'\^rj-iX^/^r^j\j'^nj\f\r-j- r ryr~r r 

van de Republiek. 
Rotterdam ging dus meetellen. 
Namen als Piet Heijn, Witte de 
With, Kortenaer, vlootvoogden 
van de marine van de Repu
bliek, verwierven een bekende 
klank. Hetzelfde gold voor Oli
vier van Noort, die van 1598 tot 
i5o i als eerste Nederlander de 
wereld omzeilde. 
In de zeventiende en achttiende 
eeuw zette de ontwikkeling van 
Rotterdam door: er kwam 
steeds meer industrie, handel 
en scheepvaart. 

OP ZOEK N M R DE ZEE 
De Franse bezetting luidde een 
periode van achteruitgang in en 

ARIIAII6EMENTEN6IDS 

toen men zich daarna aan de 
slag zette om de verloren wel
vaart te herwinnen, manifes
teerde zich nog sterker het pro
bleem waar Rotterdam al lang 
mee kampte: de gebrekkige ver
binding met zee. De zeewegen 
van vroeger waren verzand en 
er moesten steeds grotere om
wegen worden gemaakt. 
Het in 1830 door koning 
Willem I geïnitieerde kanaal 
doorVoorne bood maar voor 
korte tijd soelaas. De definitieve 
oplossing kwam door het plan 
van de jonge, slechts 32 jaar 
oude ingenieur PieterCaland 
om langs de kortste weg een 
open waterweg naar zee te gra-

Het gidsje Speciale Rotterdam Arran̂ ementengids geeft een overzicht 
van alle mogelijkheden die er zijn om voorafgaand aan of na een 
bezoek aan een van de belangrijke evenementen van Rotterdam 
2001 in de Maasstad te overnachten. De nationale postzegelten
toonstelling Rotterdam 2001 (20, 21 en 22 april a.s.) is natuurlijk 
zo'n evenement. De gids is bedoeld als aanvulling op een eerder 
verschenen boek met daarin het complete programma van Rot
terdam 2001. In de arrangementengids wordt het verblijf in ho
tels gecombineerd met de 'klassieke' architectuurexcursie en 
met museum-, concert- en theaterbezoek. Het twintig pagina's 
tellende gidsje is verkrijgbaar bij alle VW's in Nederland. Dus of 
u nu in Groningen, Maastricht of waar ook in Nederland woont: 
u kunt gemakkelijk een arrangement of een 'dagje uit' in Rotter
dam boeken! 

ven: Rotterdam-Hoek van Hol
land. De stad kon dankzij die 
verbinding uitgroeien tot de 
grootste haven van de wereld. 
Na de opening van de Nieuwe 
Waterweg begon de uitbreiding 
pas echt. Er werden havens op 
de zuidelijke Maasoever gegra
ven, industrieën en scheeps
werven werden er gevestigd, 
het achterland werd na de een
wording van Duitsland in 1871 
van steeds grotere betekenis. 
Dit alles vroeg om arbeids
krachten; van de Zuid-Holland
se- en Zeeuwse eilanden, maar 
ook uit Drente en Groningen 
kwamen tienduizenden krach
ten, aangelokt door het werk 
dat zij hier vonden. 

STAONATIE 
Hoewel de ontwikkeling ge-
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staag doorging, vormden de 
Eerste Wereldoorlog en de cri
sis die in 1929 begon, ernstige 
onderbrekingen. Er was in 1938 
een voorzichtig herstel zicht
baar, dat echter in de meidagen 
van 1940 op rampzalige wijze 
werd verstoord. 
Rotterdam vormde voor de 
Duitsers een hinderlijk obstakel 
bij hun pogingen om van het 
zuiden uit Den Haag en Am
sterdam te bereiken. 
De verdediging van de Maas
bruggen door de mariniers en 

al hun veldtochten in de Twee
de Wereldoorlog niet wisten te 
veroveren. Het bombardement 
van 14 mei 1940 op de weerloze 
burgerbevolking gaf echter de 
doorslag: Nederland capituleer
de. In Rotterdam kon een tries
te balans worden opgemaakt: 
een gebied van zo'n. 258 hecta
re was verwoest. Afgezien van 
de infrastructuur gingen 25.000 
woningen verloren. Er vielen 
meer dan n.100 doden te be
treuren en tienduizenden men
sen raakten dakloos. 

ZIJN HART STOND STIL... 

Alleen al vanwege de fiets van Wim van Est is een bezoek aan de 
nationale postzegeltentoonstelling Rotterdam 2001 de moeite 
waard. De legendarische twee-
wieler van de al even legen
darische Tour-de France-renner 
Wim van Est wordt namelijk 
voor het eerst in de geschiede
nis tentoongesteld! 
Wim van Est stortte in 1951 
met zijn fiets in een zeventig 
meter diep ravijn. Van Ests 
sponsor - een horlogefabri
kant - haakte gretig op het 
dramatische incident in met 
advertenties die de slogan 
Mijn hart stond stil... maar mijn 
Pontiac liep! bevatte. De ver
kreukelde fiets van Van Es is 
tijdelijk afgestaan door Ko
ninklijke Gazelle bv in Dieren. 

enkele onderdelen van de land
macht konden de aanvallers 
niet breken. Het waren de enige 
bruggen die de Duitsers tijdens 

Bij een mislukt bombardement 
op de haveninstallaties door de 
Amerikaanse luchtmacht gin
gen in maart 1943 nog eens 

drieduizend woningen geheel 
of gedeeltelijk verloren. In no
vember! 944 werd de burgerbe
volking opnieuw ernstig getrof
fen. In twee dagen werden 
55.000 mannen tussen de i8 en 
50 jaar uit hun huizen gehaald 
en voor een groot deel naar 
Duitsland gebracht. In de twee 
maanden daarvoor hadden de 
bezetters de haveninstallaties -
of wat daar nog van over was -
opgeblazen. 

WEDEROPBOUW 
Een uitgehongerde en sterk ver
armde bevolking stond voor de 
bijna onmogelijke opgave hun 
zo geliefde stad te herbouwen. 
In een eendrachtige samenwer
king van het openbaar bestuur, 
het bedrijfsleven en de gewone 
Rotterdammers werd aan de 

klus begonnen. De reconstruc
tie van de haveninstallaties en 
de bedrijven kreeg voorrang. In 
de binnenstad zou lange tijd 
een kale vlakte herinneren aan 
het bombardement van 1940. 
Het terrein werd in de oorlogs
jaren, tijdens de zogenaamde 
productieslag, overigens ge
bruikt om er aardappelen en 
graan te verbouwen. 

Er is, ook al heeft het lang ge
duurd, uiteindelijk een nieuwe, 
moderne stad herrezen. Ieder
een die de moeite neemt om de 
stad te doorkruisen kan zich 
verbazen over wat er bereikt is. 
Architectonisch zowel als cultu
reel bevindt de stad Rotterdam 
zich nu weer in de voorste gele
deren en dat is een feit om trots 
op te zijn. 

FIUTELISTISCHE 
HOOFDSTAD 

Op vrijdag 20, zaterdag 
21 en zondag 22 april 
2001 is Rotterdam niet 
alleen Culturele Hoofd
stad van Europa, maar 
ook als filatelistische 
hoofdstad van Neder
land. In Congrescen
trum Ahoy' wordt dan 
de nationale postzegel
toonstelling Rotterdam 
2001 gehouden. In bijna 
700 kaders wordt het 
neusje van de zalm op 
filatelistisch gebied ge
toond. Verder zijn Ne
derlands mooiste jeugd-
inzendingen aanwezig. 
Een vijfentwintig man 
sterke internationale 
jury zal de inzendingen 
beoordelen. 
In de zalen zijn de ver
zamelingen opgesteld. 
U vindt er collecties in 
Categorie i-klasse, 
maar er is ook een Ere-
hof Er worden enkele 

inzendingen op uitnodi
ging getoond, waaron
der de bijdrage 'Rotter
dam en Rotterdammers 
op postzegels'. Het Ge
meente-archief Rotter
dam zorgde voor een 
begeleidende fotoserie. 
Er zijn ook enkele in
zendingen met collec
ties Portugal; dit omdat 
ook aan het Portugese 
Porto de eretitel Cultu
rele Hoofdstad van Eu
ropa 2001 is verleend. 
In Ahoy' staan 34 
NVPH-postzegelhande-
laren klaar om verzame
laars te helpen de nog 
ontbrekende zegels en 
poststukken te bemach
tigen. De Hobby Com
puter Club zal laten zien 
hoe je zelf albumbladen 
kunt maken en wat In
ternet voor verzame
laars kan betekenen. 
Verzamelaars en 'leken' 
kunnen collecties, maar 
ook postzegels laten 
taxeren door een van de 

experts die daarvoor 
klaarstaan. 
Op de tentoonstellings
envelop is het Rotter
damse stadhuis afge
beeld. Het couvert 
wordt gefrankeerd met 
priorityzegel van 110 
cent, uitgegeven ter ge
legenheid van Rotterdam 
2001; deze zegel wordt 
ontwaard met het ten-
toonstellingsstempel 
(zie de rubriek 'Neder
landse stempels' elders 
in dit nummer). De en
velop kost op de ten
toonstelling f3.50; voor 
dat bedrag kun u het 
couvert ook laten thuis-
sturen. Maak f3.50 (of 
een veelvoud daarvan) 
over op Postbanknum-
mer 3.891.365 (ten 
name van Penning
meester Dag van Postze
gel Rotterdam 2001, 
Oosterhout) en het 
komt in orde. De enve
lop wordt onmiddellijk-
na afloop van de ten

toonstelling aan u ver
zonden. 
Congrescentrum Ahoy' 
(Zuiderparkweg, Rot
terdam-Zuid) vindt u 
door de borden Zuid-
plein/Ahoy' te volgen. 
Nog beter is het gebruik 
te maken van het open
baar vervoer. Van Rot
terdam CS neemt u de 
metro richting Spijke-
nisse of richting Slinge. 
U stapt uit bij halte 
Zuidplein. Vandaar 
loopt u een minuut 
of vijf naar Ahoy'. 
Automobilisten 
moeten rekening 
houden met het feit 
dat in Rotterdam 
op zondag 22 april 
2001 de Marathon 
wordt gelopen. 
Tussen 11.45 £" 
13.30 uur is de Zui
derparkweg afge
sloten voor verkeer 
en kan Ahoy's par
keerterrein niet 
worden bereikt. 

Tijdens deze korte af
sluiting kunt u gebruik 
maken van parkeergara
ge Zuidplein. 
De openingstijden van 
de tentoonstelling zijn 
op vrijdag 20 april van 
14-18 uur, op zaterdag 
21 april van 10-17 uur 
en op zondag 22 april 
van 10-16 uur. De toe
gang is gratis, net zoals 
de tachtig pagina's dik
ke catalogus hieronder! 
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Gaopend van 9 30 tot 18 00 uur 
Zatardags van 9 30 tot 17 00 uur 

's Maandags ts de winkal d« geiiele dag gesloten 

Scliouwburgplain 3, 7551 DE Hengelo (O) 
Tel 0742508650 Fax 0742508656 

M i) 
R. ter Haar 

aanwezig in de Ahoy Rotterdam 

Joke van den Berg 
Postzegelhandel 

Bernadottestraat 64 
2811 SG Reeuwijk 

en fax (winkel) 0182396440 
■ff(pnve) 0182394835 

email 
jokevandenberg filatelie@freeler nl 

ABONNEMENTEN!!! 

Landen en motieven 

Bij inschrijving GRATIS een verrassing 
• Voor al uw postzegels 
• Nederland gestempeld vanaf 30% cataloguswaarde 
• Alles los verkrijgbaar 
• Lever uw mancolijst in wij zorgen voor de aanvulling 
• Stockboeken tot 35% korting 

WIJ zijn aanwezig op de Nationale 
Postzegeltentoonstelling op 20, 21 en 22 april 
in Rotterdam 

Openingstijden 
Dinsdag tot en met vrijdag van 10 3012 30 uur 
en van 13 3017 30 uur 
Vrijdag koopavond tot 21 00 uur (uitsluitend van 
1 september tot en met 31 maart) 
Zaterdag van 9 0016 00 uur 
Maandag gesloten 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

VAN ¥LI1T 
W i | zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel jverzomelingen, stokboeken, dozen, snuffel partij 
en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied m Nederland Mede door een hoge omzetsnelfieid en lage 
kosten zijn wij m staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan 
PZH Fa V a n VLIET Geopend woe vr 11 00 17 00 Ifff^m^ 
Molecotenlaan 1 6 b zat 11 00 16 00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055 5416108 of fax 055 5340375 Email WVUETUGOWXS NL 
Website VAVwpzhvanvliet nl 

Postzegelhandel De Viking 

Wij hopen u aan onze stand op de 
Nationale Postzegeltentoonstelling 

Rotterdam 2001 
op 20-21 of 22 april 

te mogen verwelkomen. 

I Veel postzegelplezier in de Ahoy, 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon 030273 30 30 Fax 030600 08 65 

Geen winkel, bezoek alleen op afspraak 

BEURSAANBIEDING SCANDINAVIË: 

NAT TENTOONSTELLING ROTTERDAM 2001 
Congrescentrum AHOY 2022 apnl 

Denemarken 
1o+C 1275 
7 0 +C 795 
12XX+C ie druk 1 495 
14a0 550 
22 XX +C 7e druk 295 
33 XX C 1 e dr owm 1075 
55 61 XX 465 
87/90 XX +C 855 
87/90 X 445 
87/90 0 1915' 1175 
107 XX 165 
112 XX 160 
145a XX 165 
181 86 XX 140 
190 92 XX 55 
197 06 XX 225 
215/63 XX 16 st 350 
luctitpost 
1 5 XX 625 
1 5 0 565 
postfaerge 
117 XX 100 
1200 225 
152 XX 165 
Faroereilanden 
1919 1/2 4 getand op 
komplete brief+C 1400 
1919 1/2 4ongetandop 
komplete brief +K 2400 
ld superbe +C 2600 

121 2 ore opdruk 
cpl Bref+C 595 
ld superbe 725 
0 bnefstukje 545 
ld + 1 ore 585 
1941 
1 5 XX +C 975 
15 0 545 
2e dr XX+C 1275 
FrankoBetalt 
10 ore brief+C 675 
20 ore brief +C 700 
Groenland 
10 18 XX 335 
10 18 0 335 
18AKXX+C 1025 
18kxx 195 
ld specimen xx 1650 
18D Kxx+C 
verk Kleuren 1850 
Pakke porto 
1 aluxexx 1495 
3 a luxe o 865 
4 a luxe XX 2200 
2 2e dr luxe XX 1395 
5 Ie dr luxe XX 875 
7 luxe XX 775 
9 luxe XX 240 
Finland

20a luxe 0 775 
36 48 XX 1575 

47 0 Rak 
60 XX 
60a XX 
121 o K 
LP 1 XX 
LP1 0 
Inkeri 1 8 o 
IJsland 
T14 13 1/2 
lOxx 
11 XX 
12xx 
13xx 
17 XX 
T 12 3/4 
9xx 
14xx 
21 XX 
18 0+C 
19a 0 +C 
46 0 
61 0 
74 0 
96 XX luxe 
111 0 +C 
112 0+C 
112x 
133 0 
134 0 
135 0 
137 0 

alle zegels zijn uitsluitend van 1 ' kwaliteit nummers vig Yvert 

350 
425 
370 
425 
275 
325 
795 

75 
275 
185 
150 
110 

135 
50 

575 
895 
225 
295 
240 
695 
495 
695 
395 
170 
125 
195 
120 

0 = gebruikt xx  postfris +C = met foto oertifikaat +K = met keur levenng 
onder vooruitbetaling ons bekende cliënten onder nota 

J.A.J VAN DIJK POSTZEGELHANDEL 
Bloemenstraat 21 2981 BD Ridderkerk 
Tel 0180 424355 Fax 0180 428694 E mail jacob dijk@planet nl 
postbank 2137339 Bank ING 68 23 65 467 
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SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-MAILADRES: E.BRAAKENSIEK@WORLDONLINE.NL 

Landelijke secretariaten: 
mPV: C. Verlooij, J.W. Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax: 071-
5619264. 
Federatie I V Philatehca: Geul
straat 26, 5463 RL 
Veghel,©0413-310805, e-
mail: j.sleegers(3)hccnet.nl 
De Globe: J. van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
Jeufld Filatelie Nederland: C. 
Loch, Jan van Eyckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
Ned Ver Voor Thematische Fila
telie: J.C. van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mij'waart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almere; A.H. de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981. 
Alphen aan den Rjjn: 
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 EE Almkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C de Graaf, 
Scheltussmgel 65, 38r4 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, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19.00 uur). 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASVShell Filatelie; J.JM. Snel, 
Grevelingenmeer loi, 1447 
AN Purmerend, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr. 
PV Postautomaat; H.L.J. van 
den Brink, Beethovenstraat 

186-2,1077 JX Amsterdam, 
©020-6764098. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
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: 
PVAppinfledam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wmtjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.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 8,9331 BL 
Norg, ©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelien; mw. T. Ackema, 
Pr.P. Christiaanhof 5,1171 LL 
Badhoevedorp, ©020-
6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576-
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; J.W.P.M.Kre-
mers. De Ververt 15-62, 6605 
AM Wijchen, ©024-6417892, 
e-mail: fam_kremers@)hot-
mail.com. 
Beverwij'k: 
KPC BeveruJijk; R.v.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostnierk',J.H. teBrin-
ke. Burg. Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030-
2292047. 
Blitterswljck: 
PVDe Maasdorpen; A.LM. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswljck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatclica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d JUjn, ©0172-
475944-
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Konin
ginneweg 158, 2411XW Bo
degraven, ©0172-613475. 

Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e o ;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; LA.C. Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PV Breda, B.H. Kielman, Pa-
radijslaan 23, 4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PVPhilatelicaBrielle-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961 GT Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 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 c.o.; B. Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har
denberg, © 0523-261739. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatehca; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraati33, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail: hans-

muis@casema.net. 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel'; 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, 
Archiraedeslaan 9bv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7ogiVX 
Dinxperio, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; A. Bakker, De 
Vherbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314-
342773-
Dord recht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk, Rozenhof ig, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; S. Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201GG 
Drachten. 
Dronten: 
PVDrontcn e o ; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.LGubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoo rt: 
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(3)ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick;Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 

KX Echt, ©0475-486144. 
EdamA'olendam: 
P V 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 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 PTBemmel, 
©0481-451678. 
Emmeloord: 
IV Philatehca; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, Vel-
dakkers 56, 7841 AH Sleen, 
©0591-361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatclica; mw.A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E PV;W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel, Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, ® 0187-
611542. 
Goes: 
FV'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945. 
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Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©0355262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e o ; 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. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071
5722702. 
Phiktelica Den Haag; Ir. P. Gle
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070
3233098. 
PC 'De Kring'; L.H. Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079
3510424. 
Shell Te Werue.qfd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten. 
PV 'Vredestcin'; mw. S. van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©0703255849. 
PV 'sGrauenhage e o , J. Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070

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

H 

Haarlem: 
NVPV; vacant. 
IVPhilatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023
5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. I.E. 
van Rhenen, Kmlozen 39, 
2151XB NieuwVennep, 
©0252675215. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSP.A; J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat9,1165 LL 
Halfweg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PVHarderiuijkjJien Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist'; D. Kanning, 

— Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
° Hardinxveld. 
■̂  Heemskerk: 
^ PV Heemskerk, H.W van Zon, 
<̂  Frankrijklaan 59,1966 VC 
^ Heemskerk, ©0251233894. 
„ Heerenveen: 
^ PV Heercnuecn; G. de Beer, De 
" Plasse i ,8449EHTerband, 
2 ©0513625239. 
"■ Heerhugowaard: 
m . PHV Heerhugoiuaard e o ; mw. 
IRA IJ Folkers, Bloemaertlaan 
■ " ^ II, 1701VH Heerhugowaard, 

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

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder; L.Ch. Werst, Li
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643. 
Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en Oms
treken'; T.A.J. Leijten, Eiken
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492534793, email: 
pzvdehelm@planet.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BK Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©0534763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogcnbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréautélaan i, 
5263 GBVught, ©073
6566224. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e o ; M.Th.M. Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiDaard; Th.N.H. 
van Leeuwen, O. van Noort
singel II, 3262 EK OudBe
ijerland, ©0186617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Bor

keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeucen; H J Ruiter, Sa
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; 
wnd. H. Nieboer, Burg. 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598393225. 
Hoorn: 
NVPVAfd WestFriesland; 
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, ©0229231803. 

K 

Kampen: 
n/Philatelica; J.G. Fidder, Gal
léstraat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatuijk/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, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV'tFalrtcurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043
4592797

L 

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

M 

Maassluis: 
WPVMoassluis; G. Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PVDc Zcumereer Moostricht; P. 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043

4581430, fax 0434582727. 
PVZuidLimburg; R. Luster
mans, J. van Marisring 31, 
5988 KG Helden, ©077
3072858, email: r.luster

mansCÏDhccnet.nl. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522263491. 
Monnickendam: 
PV'Watcrland';R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174280134. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserloodden Duik, Burg 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297289322. 

N 

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

373632

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

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©05415x4243. 
Oostburg: 
PV Land uan Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; L. Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door
werth, ©0263335732. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162423311. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD De
nekamp, ©0541351936. 

P 

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

kerk, ©0332452484. 

R 

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

353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; P.A.H. Heidens, 
Dotterbioemstraat2i, 5953 
GZ Reuver, ©0774743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DcGlobe'; M.F. Bijl, Ko
ningsland 71, 6991 DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Elenden, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IV Philatelica; W. v.d. Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro
derwolde, ©0505032608. 
Roermond: 
PVRoermond;F Weerts, Hel
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©0774661885. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat n o , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
ROVShcllFilatclie; J. Ooster
boer. Voorsteven 20, 3181 NJ 
Rozenburg, ©0181216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
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, ©0548542669, email: 
d.grunwaid@wxs.nl. 
Rijswijk: 
WPVRijsuiijk; mw. L. Stok
manVeldhoven, Hoornbrug
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©0703995105. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPVSasscnhcim; B.G. Door
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfnesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327. 
Schijndel: 
SWP; J. van Schijndel, Julia
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©0735474155. 
Sittard: 
FVSittardeo ;O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Sliedrecht, 
©0184412338. 
Soest: 
P V Eemland; mw. D. Pimen
telGielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©0356026757. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; E.v.d. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke
nisse, ©0181638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; E. Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599612976. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica; R. Hajer, Rosari
umlaan 27, 3972 GE Drieber
genRijsenburg, ©0343
517555

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115
697125. 
PVZceuuJschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweehnckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618. 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel; B. Visser, 
De Schouw49,4002 GJTiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburg; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JKTil
burg, ©0135714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 RH Losser, 
©0535382594. 
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u 
uithoorn: 
Fil.Vcr Uithoorn-J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, El-
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; G. Hamoen, Mere-
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

Vaals: 
PV'Drislandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
636g BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe'; H.G. Breuker, 
iMerelstraat 16,7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'De Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV'Fnmarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhouen; J.J.J. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaah 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V.'PhilaVenlo'; M.J.M. Gie-

len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
>ATV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
V\\ssmgse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa-
Her, Badweg28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo-
zartlaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©071-5614683. 

W 

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

ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatehca Weert e.o.; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; O. Hof De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfFum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermo-
le, Laan van Hilbelink44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FVWocrden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033-
2864251. 

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

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZceu)olde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
ZeisterZê el Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vol-

lenhove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuien Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P. V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PVRê io Zuiartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8o6i GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZuiolle; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

Filantiquc 
4. Het oude postkantoor 
van Dublin 

Hoe vredig het tafereel 
hiernaast ook mag zijn, 
de plaats die de schilder 
voor zijn ezel uitkoos zou 
bijna honderd jaar later, 
ten tijde van de Smn Fein-
opstand, het toneel wor
den van bloedige strijd. 
Het neo-klassieke ge
bouw links op het doek is 
het oude postkantoor in 
Sackville Street, Dublin. 
In januari 1818 konden de 
Ieren het bijna zeventig 
meter brede gebouw voor 
het eerst betreden. In de 
loop van de tijd werden 
verscheidene veranderin
gen en uitbreidingen 
doorgevoerd, waarbij het 
gebouw zo verzwakt 
raakte dat de zware klok 
uit de zuilengalerij moest 
worden weggehaald. 
Op Paasmaandag 24 april 
1916 speelde het postkan
toor een belangrijke rol 
in de geschiedenis van 
Ierland. Leden van van 
Smn Fein ('Wij alleen') 
kwamen in opstand te
gen de Engelse regering 
en riepen onder de zui
lengalerij van het kantoor 
de Ierse Republiek uit. 
Even voor 12 uur 's mid

dags gingen zo'n vijftig 
gewapende Ieren onder 
aanvoering van IRA-com
mandant James Connoly 
het gebouw binnen. Ze 
ontwapenden daar de ene 
politie-agent die met de 
bewaking belast was en 
stuurden de beambten en 
bezoekers naar buiten. 

Binnen een uur was het 
gehele gebouw in handen 
van de rebellen. De ruiten 
werden stukgeslagen en 
de ramen gebarricadeerd 
met postzakken, tafels en 
stoelen. Op het dak werd 
een machinegeweer ge
posteerd. In de daarop 
volgende dagen werd er 

in Dublin heftig gevoch
ten. Op vrijdag werd het 
postkantoor in brand ge
stoken. De bezetters pro
beerden daarna door een 
zij-ingang te ontsnap
pen, maar de meesten 
werden door machinege
weervuur van de Engel
sen neergemaaid. 

Herhaalde pogingen van 
de Ieren om de Nelson Pillar 
(in het midden van het 
doek) op te blazen faal
den. Vijftig jaar later 
sneuvelde de pilaar wèl, 
toen onbekenden een la
ding dynamiet aan de 
voet plaatsten en tot ont
steking brachten. 



We beginnen deze ru
briek ditmaal met een 
correctie: de in maart be
sproken nieuwe Vlastos 
kost niet f 79.50 (zoals 
wij vermeldden), maar 
slechts f59.-. De Vlastos 
is verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt in Den Haag, 
telefoon 070-3652227. 

lm 

Er staat geen plaatje in en 
toch is het een heel inte
ressant boekje dat Yvert & 
Tellier onder de titel 
Tome de Reference des 
Catalogues heeft uitge
bracht. De publicatie 
toont enige verwant
schap met het in een vori
ge editie van Filatelie be
sproken boekje 'Van 
Abchazië tot Zwitser
land'. Hoofdbestanddeel 
is een bijna honderdvijf
tig pagina's omvattende 
alfabetische lijst die de 
gebruiker van helpt te 
achterhalen tot welk land 
of gebied een bepaalde 
postzegel behoort. In 
veel gevallen is dat na
tuurlijk niet zo moeilijk: 
landsnamen als 'India' of 
'Australië' zijn voor vrij
wel iedereen gesneden 
koek. Maar er zijn lasti
ger gevallen: in welk land 
wordt de waarde-aandui
ding 'i' gebruikt, wat be
tekent CTEDIPHON, 
waar te zoeken als een 
zegel OZEMIJE vermeldt? 
Wij Nederlanders zullen 
weinig moeite hebben 
met de opdruk 'Buiten 
Bezit', maar geldt dat ook 
voor iemand uit Afrika of 
Amerika? Daarom is het 
nieuwe deeltje van Yvert 
& Tellier in het leven ge
roepen, dat behalve de 
bedoelde alfabetische 
lijst ook een aantal han
dige hulpjes bevat. Zoals 
een overzicht van het 
Griekse en het Cyrillische 
alfabet en lijstjes van in
scripties en opdrukken in 
uit die twee alfabetten 
zijn samengesteld. Heel 

verhelderend is ook de 
complete lijst van landen 
ter wereld die ooit post
zegels hebben uitgege
ven (of dat nu nog doen); 
duidelijk wordt aangege
ven welke landen nog tot 
de 'actieve postzegeluit
gevers' behoren en welke 
inmiddels daarmee ge
stopt zijn. Diezelfde 'we-
reldlijst' wordt daarna 
nog eens gepresenteerd, 
nu uitgesplitst naar con
tinent. 
Het boekje is ook handig 
omdat het bij die landen 
die in Yvert & Tellier-ca-
talogi worden vermeld 
aangeeft in welk deel ze 
gezocht moeten worden. 
Per land wordt de ge
bruikte muntsoort(en) 
vermeld. 
Tome de R̂ e'rence des Catalogues; 
igo pp., niet geïllustreerd,Jor-
maati6xi}.$ cm. Uitgegeven 
door Yuert & Tellier, Amiens 
(Frankrijk), Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, PictHeinstraat56, 
2518 CH Den Haag, tel. 070-
5652227, Jax 070-3651885. 
Prijs:j32.50. 

Op 18 juli 1936 begon de 
Spaanse burgeroorlog, 
een strijd die werd ge
voerd tussen republikei
nen en nationalisten. Eén 
van de gevolgen was dat 
er in het nationalistische 
deel van Spanje censuur 
werd ingesteld op brie
ven en briefkaarten. Deze 
censuur werd voortgezet 
nadat de nationalisten de 
oorlog hadden gewon
nen; ze zou nog tot het 
eind van 1945 duren. De 
censuur drukte letterlijk 
zijn stempel op de des
tijds verzonden en ont
vangen poststukken, met 
als resultaat een interes
sant, maar ook - door de 
vele plaatsen waarin de 
stempels werden gehan
teerd - een heel uitge
breid verzamelgebied. 
Ernst Heller laat in zijn 
onlangs verschenen 
handboek Marcas utili-

iëSg 

ERNST L. HELLER 
Marcas util izadas por la 
Censura postal Nacïonal 

de 1936 a 1945 

zadas por la Censura 
postal Nacional de 1936 a 
1945 hóe uitgebreid. In 
een dikke, meer dan vijf
honderd pagina's dikke 
pil geeft hij een overzicht 
van de gebruikte stem
pels, waarvan niet alleen 
de maatvoering en de ge-
bruiksperiode beschrijft, 
maar die hij ook van een 
notering voorziet, name
lijk een in euro's. 
De opzet is alfabetisch, 
dus met voorbijgaan aan 
de provincies waarin de 
besproken 'stempelplaat-
sen' liggen. Dat is echter 
geen bezwaar, want Hel
ler presenteert ook een 
lijst waarin de genoemde 
plaatsen per provincie 
gerangschikt zijn, met 
een vermelding van in die 
plaatsen gebruikte stem-
pelnummers. Hellers ca
talogus is een indruk
wekkend werkstuk, dat 
de verzamelaars van 
poststukken uit de perio
de van de Spaanse bur
geroorlog ongetwijfeld 
van pas zal komen. 
Marcas utilizadas por la Censura 
postal Nacional de 195601945 
door Ernst L, Heller; 550 pp., 
geïll, (gedeeltelijkin kleur),for
maat 17x24 cm. Uitgegeven door 
Lindner Filatelica Ibe'rica, Madrid 
(Spanje). Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 5 6, 
2518 CH Den Haafl, telefoon 
070-5652227,/ax 070-
3651885, Prijs:/8g,-, 

In de fdatelie is het holo
gram - een driedimensio
nale afbeelding van een 
object in een plat vlak - al 
aardig ingevoerd. Een 
aantal landen, waaronder 
Oostenrijk en Nederland, 
heeft deze gimmick (zegt 
de een), respectievelijk 
beveiliging tegen verval
sing (zeggen sommige 
PTT's) noviteit al toege
past. Alhoewel, 'noviteit' 
- in Hologrammen op 
fiscale zegels, een publi
catie van de Belgische 
verzamelaar Karel Delbe-
ke, wordt verteld dat er al 
in 1891 foto's zijn ge
maakt waarbij van holo
grafische technieken ge
bruik werd gemaakt. 
In de hier behandelde pu
blicatie gaat het over(een 
overzicht van) hologram
men op fiscale zegels, en 
dan vooral die van Indo
nesië. Fiscale zegels voor 
federale documenten, te
levisie en tabak zijn (in 
die volgorde) sinds 1996 
in Indonesië in gebruik. 
Delbeke toont een groot 

HOLOGRAMMEN OP FISCALE ZEGELS 

Dcibckc- Karvi 

LrJ'-.l , , 
151'» L*»^,»!! 

SlOOOO 
19% - 2000 

aantal van deze zegels, 
alsmede documenten die 
ervan zijn voorzien: in 
kleur, en voorzien van 
een beknopte beschrij
ving. Hij wijdt ook enkele 
pagina's aan Koeweit, 
een land dat net als Indo
nesië (en trouwens ook 
Venezuela en Hongarije) 
voor zijn fiscale zegels 
gebruik maakt van deze 
moderne techniek. 
Hologrammen opjiscale zegels 
door Karel Delbeke; 28 pagina's, 
geïll. (kleur ojzujart/ujit), Jor-
maat A4. Uitgegeuen door de au
teur. Verkrijgbaar door overma
king i)an/4i,8o (kleur) o/J 
19.95 (zujart/uiit) opRabobank-
rekening 145922383 t,n.u. Karel 
Delbeke, Mariakerke (Gent). Bel
gische lezers kunnen 750 (kleur), 
respecticuelijk 3 5 o Jrank 
(zujart/wit) overmaken op KBC 
441-4627131-88. 

Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Berlijn-
se vereniging van verza
melaars van postwaarde-
stukken, de Berliner Ganzs
achen-Sammler-Verein, is 
een - wat de Duitsers 
noemen - Festschttft ver
schenen, Westberlin 
1948-1991 
Spezialkatalog. De publi
catie mag voor wat de uit
voering betreft aan de 
eenvoudige kant zijn, de 
gedegen redactionele 
aanpak doet een eventu
eel verlangen naar 
mooie, kleurige plaatjes 
snel verbleken. Samen
steller Günther Stein
bock behandelt in dit 

Günther Steinbock 

WESTBERLIN 
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Luftpostfaltbriefe / Aerograinme 

handboek (een catalogus 
in de ware zin van het 
woord is het eigenlijk 
niet) vooral de geschiede
nis van de luchtpostbla-
den van West-Berlijn. 
Maar hij doet meer dan 
dat alleen: hij laat deze 
'hoofdmoot' voorafgaan 
door een verhandeling 
over de definitie van een 
luchtpostblad, geeft aan 
hoe de ontwikkeling van 
duivenpost tot luchtpost
blad verliep en belicht 
welke gevolgen de ont
wikkelingen in West-
Duitsland hadden voor 
het postale gebeuren in 
de westelijke sector van 
Berlijn. Interessant zijn 
zijn opmerkingen over 
het verschil tussen de 
theoretische en de werke
lijke eerste dag van ge
bruik en zijn toelichting 
op de redenen die er toe 
leidden op nieuwe opla
gen te laten drukken. 
Westberlin 1948-1991 Spezialka
talog door Günther Steinbock; 
202 pp., geïll, (zu)art/u)it),Jor-
maatA5. Uitgegeven door de Ber
liner Ganzsachen-Sammlerverein, 
Norbert Sehler, Krcuznacherstr. 
20,14197 Berlin (Duitsland), e-
mail bgsv1901@aol.com. Prijs 
onbekend. 

Stanley Gibbons 

GREAT BRITAIN 
VOLUME 1 

QUEEN ViaORIA 

Specnlitfld Slomp Cotofogu« 

Goede wijn behoeft geen 
krans en daarom volstaan 
we met de melding dat 
Stanley Gibbons weer 
een van de deeltjes van de 
gezaghebbende reeks ge
specialiseerde catalogi 
(ditmaal Queen Victoria) 
heeft uitgebracht. Nieuw 
in deze editie: overzich
ten van de zegels van de 
zogenoemde Circular Deli
very Companies en de par
ticulier vervaardigde ze
gels van de colleges Ox
ford en Cambridge. 
Stanlei) Gibbons Specialised 
Stamp Catalogue, Vol. 1, Queen 
Victoria; 454 pp., geïll., Jormaat 
14x21.5 cm. Uitgegeven dooor 
Stanley Gibbons London/Ring-
u)ood. Verkrijgbaar bij de Vak-
handel Filatelie. Prijs onbekend. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2001 (ver

schijnt begin juni) moeten 
uiterlijk op i mei 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 MANIFESTATIES 

• 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, overte 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: I. Oosterboer, 
Voorsteven 20, 3181NJ Ro
zenburg. 
• 27, 28 en 29 april: 
Keulen (Duitsland). Philattha 
mitTcard, internationale 
beurs voor postzegels, mun
ten en telefoonkaarten. Hal
len I, 2 en 3 van de KöInMes
se, Messeplatz i. Opening
stijden (nog) onbekend. In
lichtingen: KöInMesse Aus
stellungen GmbH, Deutz
MülheimerStrasse 30, D
50679 Köln (Duitsland). 

— • 10, II en 12 mei: 
° Ede. Tentoonstelling (klas
■̂  sen 2 en 3 plus ikader. Open 
• Klasse, Jeugd en Propaganda) 
= ter gelegenheid van het 55ja
^ rig bestaan van de afdeling 
^ Ede van 'De Globe'. Tennis
^ ensquashpark 'Tesqua ' , 
" Horsterweg 3. Ca. 520 ka
2 ders; handelaren en studie
" groepenstands, schilderijen 

2» » en kunstexpositie. Opening
I I stijden: op donderdag 10/5 
' ' " van ig tot 22 uur, op vrijdag 

11/5 van 10 tot 22 uur en op 
zaterdag 12/5 van 9 tot 17 uur. 
Inlichtingen: N. van der Lee, 
Arkelstein 12, 6714 AW Ede, 
email: N.uander.LeeCffihccnet.nl 

• 9 t/m 15 juni: 
Brussel (België). Bellica 2001, 
internationale postzegelten
toonstelling onder FlPpatro
naat in het kader van het the
ma '500 jaar Europese poste
rijen'. Organisatie: ProPost. 
Hallen 3, 4 en 8 van Brussels 
Expo (Heizelcomplex). Ca. 
3.000 kaders. Uitvoerige in
formatie volgt in de kolom
men van 'Filatelie'. Inlichtin
gen: Belgica 2001, Korte Mi
nimenstraat2, Biooo Brus
sel (België). 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hofhia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betujeen people. Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 
• ig, 20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2001, 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, 2811 TT Reeuwijk. 
• ig, 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 hierboven (Postex 
2001). Informatie over hotel
accommodatie en speciaal 
buffet: A. Haasnoot, Witmos 
23, 2914 XJ Nieuwerkerk aan 
den IJssel, telefoon 0180
321538, email ari.haas
noot@planet.nl. 
• 20 oktober: 
Terneuzen. Propagandaten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan van 
de postzegelvereniging 
ZeeuwsVlaanderen. Sporthal 
Oude Vaart. Openingstijden: 
op beide dagen van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: A.C. Oom
ens, Nassaustraat 22,4532 
AH Terneuzen, telefoon 
0115618125, email acoom
cns(a)zeelondnct.nl. 
• 26, 27 en 28 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). IPA 
(Internationale Postgeschichtliche 
Ausstellung). Messehalle Sind
elfmgen. Inlichtingen: IPA
Team, August Wahn, Fried
richDürrStrasse 43, D
74074 Heilbronn (Duits
land). 
• 27 en 28 oktober: 
Reuver. Limphilex XXXII, ten

toonstelling ter gelegenheid 
van het35jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging Fil
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ning van de COLFwisselbe
ker. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, telefoon 
0774743049
• 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, 
uiuJUJ.bnefinarkcnmesse.de. 

• 22, 23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
ikaderinzendingen) ter gele
genheid van het 55jarig be
staan van de postzegelvereni
ging Aalsmeer. Lokatie onbe
kend. Ca 250 kaders, hande
larenstands, jeugdactivitei
ten, ruilbeurs. Openingstij
den: op vrijdag 22/3 van 13 
tot 22 uur, op zaterdag 23/3 
van 10 tot 20 uur en op zon
dag 24/3 van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: M. Mijwaart, 
Postbus 249,1430 AE Aals
meer, telefoon 0297321656, 
email m.mijuioart@hccnet.nI. 
I april31 oktober 2002: 
PhilaNed, filatelistische pro
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: een halfjaar 
lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
u)u;w.philaned.nl of Piet Dees, 
email deesuis6i@u)xs.nl, tele
foon 0235623858. 
• 3, 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002 en Bird
pex4. Nienoordcollege, Wae
zenburglaan 51, g.3016.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
0505034550 (na 19 uur) of 
0505019547. 
• 8 t/m II mei: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerbond in samenwer
king met het Verband Schujeize
nschcr PhilatelistcnVereme. 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL
9490 Vaduz (Liechtenstein). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 14 april: 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Eerbeek. Lorentzstraat 20, 
1016. Telefoon 0313
650802. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 1317. Telefoon 

0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Steenwijk. De Beitel, 1016. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 54, 
10? Telefoon 0167523361. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• 15 april: 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, g.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 16 april: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306oi igi8. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
• 21 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 02g7325i58. 
AlmereHaven. OSG De 
Meergronden, Marktgracht 
65,1016. Telefoon 036
5331981. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 
Stationsstraat 28, tijden on
bekend. Telefoon 0547
363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
029728g322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Terneuzen. Zuidlandtheater, 
1017. Telefoon 0115618125. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 2g, 1016. Telefoon 
0402534002. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30

17. Telefoon oi823g6440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 22 april: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, g.3013. Telefoon 0475
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486
474197. 
Nijmegen. Dukenburg, Meij
horst703g, 1016. Telefoon 
0246414855. 

• 28 april: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Doetinchem. Kets, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 03i652g24i. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
1016. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,1016. Telefoon 
0318517569. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038

4216493
• 29 april: 
Helmond. De Herbergh, Mo
lenstraat 98, g.3012.30. Te
lefoon 04g253g339. 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijemonde 4,1016. Telefoon 
O306o63g44. 
• 30 april: 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
• 2 mei: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
• 4 mei: 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1017. Telefoon 0252
411406. 
• 5 mei: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon oi823g6440. 
Heeze. De Pompenmaker, 12
17. Telefoon 0402263ig2. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1017. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. Locatie nog onbe
kend, 1016.30. Telefoon 
0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 6 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat22,1016. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1017. Telefoon 0252
411406. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498o4g. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1016. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1013. Telefoon 
0246413608. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 034357364g, 
• 12 mei: 
Dronten. De Open Hof, 

mailto:ari.haasnoot@planet.nl
mailto:ari.haasnoot@planet.nl
mailto:m.mijuioart@hccnet.nI
http://philaned.nl


13.3016.30. Telefoon 0321

314305
Geldermalsen. Filatflistische 
contactgroep Islamitische Wereld, 
De Gentel, Genteldijk34, 
9.3015. Telefoon 0348
481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maarn. Filatelistische contact
groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10
16. Telefoon 0346572593. 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10

16. Telefoon 0105916747. 
Steenwijk. De Beitel, 1016. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat 3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
• 13 mei: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Essen (Duitsland). Saalbau 
Essen, Huyssenallee 53,10
17. Inlichtingen: Rolf Schnei
der, Huttropstrasse 54, D
45138 Essen (Duitsland). 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 23, 24 en 25 april: 
'sGravenhage. Grote Voor
jaarsuciling. Rietdijk Postze
gelveilingen, Noordemde 41, 
2514 GC 'sGravenhage, tele
foon 0703647957, fax 070
3632893, email rietdijk. 
ourtions(S)tip nl. 
• 7 tot en met II mei: 
Wil (Zwitserland). Peter 
Rapp AG, Toggenburgersras
se 139, CHg5oo Wil (Zwit
serland), email mmiu.rapp
aukttonen.ch. 
• 8, 9 en II mei: 
'sGravenhage. Veihng 584. 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prmsessegracht3, 2514 
AN 'sGravenhage, telefoon 
0703653817, fax 070
3617436, email inJo@ 
uandieten.nl. 
• 10 mei: 
'sGravenhage. Veiling 584 
(ttueede deel 1852, A. dejong). 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht 3, 2514 
AN 'sGravenhage, telefoon 
0703653817, fax 070
3617436,email in/o 
(ffiuandicten.nl. 
• 18 en 19 mei: 
'sHertogenbosch. Van Lok
ven Postzegelveilmgen, Bui
tenhaven 5, 5211 TP 'sHerto
genbosch, telefoon 073
6122033, fax 0736126739, e
mail admin(a)i;anlokuen.nl. 
• ig mei: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email injo(ä)mondial
stamps.nl. 
• 15 en 16 juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

24 april: 
Zomerzegeis. Thema 'Tuinen 
en bloemen in Nederland'. 
Velletje met zes verschillende 
zegels en een mailer met tien
maal drie verschillende ze
gels van 8o^40 cent. 
15 mei: 
Kunst uit de negentiende eeuw 
Emissie, gewijd aan de kunst 
in het laatste decennium van 
de negentiende eeuw. Velletje 
met tien verschillende post
zegels van 80 cent. 
2 juli: 
Eurozegels. Drie boekjes met 
elk vijf dezelfde zegels. 
28 augustus: 
Cartoonzegels Emissie gewijd 
aan de humoristische teke
ning. 
25 september: 
Verrassingszegel. Blijft nog een 
verrassing. 
Oktober: 
Honderduijftig jaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphilex 2002 enter 
herdenking van het honderd
vijftigjarig bestaan van de Ne
derlandse postzegels. Blokje 
met twee zegels. 
Oktober: 
Eeuu;Jeest 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 

31 mei: 
Klassieke auto's. Waarden: 25, 
40, 70 en 75 cent. 
6 augustus: 
Standaardzegels (IV). Schelpen, 
lemen huis, bergkristal, 
goudsmelterij. Waarden 15, 
35,100 en 250 cent. 
9 oktober: 
Wercldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40420, 
60130 en 100450 cent. 

Nederlandse Antillen 

26 april: 
Schepen; vier zegels; waarden: 
i io , 275, 350 en 500 cent. 
21 mei: 
Sociaalculturele emissie; drie 
toeslagzegels; waarden: 
75425, iiot45 en 225noo 
cent. 
5 juni: 
Stripzegels; 'Fedjay', zes ze
gels; waarden: 5,40, 75, 85, 
100 en 110 cent. 
I augustus: 
Philamppon 01; twee zegels; 
waarden: i io en 225 cent. 
Souvenirvelletje van 225 cent. 
28 september: 
Vogels; tien zegels; waarden: 
5, 25, 50, 75, 85,100, IIO, 

125, 200 en 225 cent. 
19 oktober: 
i50jaarMethodistenkerkPhi
lipsburg; twee zegels; waar
den: 75 en IIO cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40H5, ys+^5 en 
110445 cent. 
15 november: 
Kerstmis/kortingzegels; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 c. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 ""■■> Wa

terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegang: volwassenen fg. , 
65plussers en 4 t/m 15jari

gen f6. , kinderen tot en met 
3 jaar en houders van een 
Museumjaarkaart of Cultu

reel Jongerenpaspoort gratis. 

Permanent te zien. 
• Nederland en de (voormali

ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post

waardestukken Nederland
se Overzeese Rijksdelen 

• Postzegels van de landen 
van Europa 

• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities. 
• 'Een kleintje kunst' . De 

vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met on
der andere een speciale dia
presentatie over het ont
werpproces, een computer
programma voor kinderen 
en ontwerpen van nooit uit
gegeven postzegels. 

• 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, maximumkaarten, 
luchtpost en ontwerpen/ 
proeven met het thema vo
gels. De geschiedenis en 
ontwikkelingvan het the
matisch verzamelen. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
eenmaal per maand, op don
derdag, gelegenheid om ma
teriaal uit het depot van de af
deling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070
3307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibhotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307572

Attentie! 
Gegevens voor deze ru
briek kunt u uitsluitend 
schriftelijk of per email 
aan de redactie zenden. 
Stuur uw melding mini
maal 6 weken vóór de ge
wenste plaatsingsdatum 
aan de redactie: Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

jBl#KI€ldPIJrai#«ME SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Deze maand kan ik u berich
ten over vijf bijzondere post
stempels. Sommige zijn vo
rige maand al aangekon
digd, maar deze maand geef 
ik u de uitgebreide gegevens 
en de afbeeldingen. Alle 
stempels zijn ontworpen 
door Paul Pleijs te Den Haag. 

20, 21 en 22 april 
Van 20 tot en met 22 april 
2001 wordt in het kader van 
Rotterdam Culturele Hoofd
stad van Europa een postze
geltentoonstelling, Rotter
dam 2001, gehouden. Ter ge
legenheid hiervan verschijnt 
PTT beursenvelop nummer 
200105 sti wordt een bij
zonder poststempel ge
bruikt met als afbeelding de 

1 schrijvende humanist Eras
' mus. Links in de afbeelding 
j is de huidige volgorde van 
' het versturen van een briefte 

zien: dubbel vouwen, in een 

2022 april 2001 

velop stoppen, adresseren 
en natuurlijk frankeren. 

27, 28 en 29 april 
Ook dit jaar is PTT Post weer 
met een stand aanwezig in 

p h11 a t e M a 
m i t T' c a r d 

'C^i^^ PTT Post 
Meuten 2729 april 2001 

Keulen op de beurs 
Philatelia, dit jaar mit T'card. 
Een van de thema's aldaar is 
het verzamelgebied Verenig
de Staten. Vandaar dat een 
hotdog, een fles saus en Ame
rikaanse sterren zijn afge
beeld in het bijzondere post
stempel dat tijdens de beurs 
wordt gebruikt. Het stempel 
zal ook worden gebruikt om 
beursenvelop nummer 2001
06 mee af te stempelen. 

28 april 
In het polit iemuseum in 
Arnhem wordt op 28 april 
het 25jarig bestaan van de 

'^ 28 aV^ 
Internationale Politiefilatelie 
gevierd. Het stempel toont 
de zogenaamde 'platte pet' 
die eerdaags uit het straat
beeld zal verdwijnen. De po
litie krijgt een nieuwe outfit, 
waarbij de 'platte pet' waar
schijnlijk zal worden vervan
gen door een cap ( 'honkbal
pet ') . Verder zijn in het 
stempel behalve enkele en
veloppen ook een zwaailicht 
en een vergrootglas te zien. 

18 en ig mei 

AieSeiigM^ 

'Hulpverlening' is dit jaar 
het thema van de Dag van de 
Jeugdfilatelie, die op 18 en 
19 mei in Alphen aan den 
Bjjn zal worden gehouden. 
Beursenvelop nummer 2001
07 wordt voorzien van een 
stempel met de afbeelding 
van iemand die een mitella 
om heeft. Tevens zijn twee 
pleisters te zien. 

9 toten met 15 juni 
Europa wordt letterlijk on
der de loep genomen in het 
stempel ter gelegenheid van 
de internationale postzegel

B e l g i c a 2 0 0 1 
500 jaar Europese post 

PTT Post 
Brussel 915 juni 2001 

tentoonstell ing Belgica 2001. 
Een zandloper beeldt de tijd 
uit van 500 jaar Europese 
Post. Belgica 2001 wordt van 
9 tot en met 15 juni in Brus
sel gehouden. Aldaar zal 
beursenvelop nummer 2001
08 verschijnen. 
Beursenveloppen kunnen 
worden besteld bij de Collect 
Club, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen. Het stempel 
'Politiefilatelie' zal worden 
opgenomen in de jaarcollec
tie Bijzondere stempels 
2001. 

http://uandieten.nl
http://stamps.nl
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AMSTERDAMSE POSTZEGELMARKT: 
..KILOWAAR, UITZOEKEN MAAR! 

'Er worden hier geen foto's gemaaid - wègwezenl' 

De kooplui op de postzegel-
markt zijn van nature laten we 
zeggen geen Wichtigmachers. In 
hun uit plastic afdekvellen op
gebouwde 'winkeltjes' zitten ze 
trouwen bescheiden iedere 
woensdag en zaterdag van 
's morgens een uur of tien tot 
's middag vier uur achter hun 
negotie. Die bestaat tegenwoor
dig allang met meer alleen uit 
postzegels. Ook telefoonkaar
ten, munten, filmsterren, pren
ten, zwart-wit foto's, vijftig jaar 
oude tijdschriften [Wereiakro-
niek, Libelle, Look): het is er alle
maal te koop en men wil het 
ook graag inkopen. Kon de 
postzegelmarkt eens terecht 
worden omschreven als 'een le
vendige handel in een joviale 
Mokumse ambiance', al gauw 
blijkt dat dat anno 20on kenne
lijk niet meer opgaat. De ver-

De regen tikt op het plastic, een natte 
hond kwispelt met zijn staart -
vrolijk word je er niet van. 

T E K S T EN F O T O ' S : T H O M A S L E E F L A N G 

Aan de NIeuwezijds Voorburgwal in de hoofdstad 
is al meer dan tachtig jaar de traditionele 

postzegelmarkt gevestigd. Een filatelistische 
vrijmarkt waaraan veel verzamelaars, zeker die 
in Amsterdam en omgeving, goede herinneringen 
hebben. Ook Thomas Leeflang, die na een halve 
eeuw een ^sentimental journey' naar de markt 

ondernam. Het was even schrikken. 
schijning van een nieuwsgierige 
vertegenwoordiger van het 
maandblad Filatelie, nota bene 
met twee fototoestellen om z'n 
nek, veroorzaakt op een druile
rige zaterdagmiddag bijvoor
beeld de nodige opschudding 
op de toch zo gemoedelijk en 

gezellig geachte postzegel
markt. 'Hé, wat mot dat?! Er 
worden hier geen foto's ge
maakt, vriend. Wegwezen!' Wat 
krijgen we nou?! Uw verslagge
ver neeft er een halve eeuw ge
leden, als jochie van tien, nota 
bene vaak met z'n insteekboek-

je gestaan. De postzegelmarkt 
is verdorie een beetje van hèm! 
Bovendien is de op wijlen Piet 
Bambergen lijkende schreeuw
lelijk geen Amsterdammer, dat 
is meteen te horen voor iemand 
die zelfs het verschil van accent 
waarneemt van een bewoner 
van de Kinkerbuurten iemand 
die is opgegroeid in Amster
dam Noord. Dit is de nostalgi
sche postzegelmarkt niet meer, 
dit is een samenscholing van 
agressieve typen die menen het 
alleenrecht te hebben op dit 
stukkie Amsterdam Centrum. 
Moeder en zoon Lenie & Mar
tin (hun achternamen willen ze 
niet prijsgeven), die 'op de kop' 
van de markt hun tent hebben 
opgeslagen, laten na lang soe
batten weten dat ze wel even op 
de foto willen. 'Maak maar een 
leuk stukkie in dat blad, we kun-

Op de Amsterdamse postzegel
markt draait het al lang niet meer 

om postzegels-alleen. 



nen wel wat reclame gebruiken 
voor de markt,' zegt Martin. 'De 
klandizie is de laatste jaren te
ruggelopen. Vandaag hebben 
we nog niemand aan de kraam 
gehad, je ziet het: hoeveel staan 
er nou nog? Vroeger moest je 
vechten vooreen plekkie, het 
was hardstikke druk. Tegen
woordig is het vrijwel leeg. Toch 
zijn wij er 's morgens al voor 
achten. Anders raak je je wagen 
niet kwijt. Dat parkeerprobleem 
nekt de markt.' 
Martin &, Lenie staan al decen
nia op de postzegel markt. Nor
maal is Lenie's man, de vader 
van Martin, er ook maar hij is 
vandaag toevallig afwezig. Ze 
geven toe dat het karakter van 
de markt behoorlijk is veran
derd. Lenie: 'Vorig jaar is twee 
weken voor Kerst hier postze-
gelman Hans Meijer doodge
schoten. Een paar weken gele
den is op de hoek een vrouw af
schuwelijk in elkaar geramd 
doorzo'n deeltijdjunk. Dat 
maakte je vroeger nooit mee.' 
Lenie is zelf een verzamelaar
ster van Disney-zegels, die vol
gens haar steeds duurder wor
den. Martin is, als aanvulling op 
z'n specialiteit Zuidoost Azië, 
eveneens een thematisch filate
list. Veel van z'n vroegere vaste 
klanten laten het tegenwoordig 
afweten: ze komen niet meer. 
De bekende vergrijzing laat zich 

ook hier voelen, 's Zomers 
wordt nog wat meegepikt van 
toeristen, 
's winters is het wat de omzet 
betreft bar en boos. 'Er zijn jon
gens die hier zelfs in de winter 
zonder kacheltje staan,' weet 
Martin. 'Dat is afzien hoor, 
neem dat van mij aan. Loop 
maar wat rond, clan kun je pro
beren met deze of gene wat te 
kletsen. Dat zal niet gemakkelijk 
gaan, ze zijn niet zo spraak
zaam.' 
'Van mij hoor je niks,' zegt een 
koopman. 'Ca maar met Spek
kie & Bekkie praten, die twee 
willen altijd wel wat kwijt.' In
derdaad, het m zwarte leren 
jackies gehulde corpulente en 
vrijwel kaalgeschoren duo wil 
wel iets kwijt maar niet verbaal. 
Ze staan op de markt met mun
ten en papiergeld, boeken vol. 
Fotograferen is er niet bij. Een 
mallotige scène speelt zich af 
Aan Spekkie wordt een onschul
dige vraag gesteld ('Willen de 
zaKen nogal vlotten?') en de 
man blijft zwijgend voor zich 
uitkijken, alsof hij visueel en au
ditief zwaar gehandicapt is. 
Bekkie scharrelt intussen alsof 
hij niets merkt geconcentreerd 
in albums vol glimmende mun
ten. De regen tikt op het plastic, 
een natte hond kwispelt ten
minste nog met z'n staart als 
we het dier vriendelijk toevoe

gen: 'Zo, ouwe jongen!' De 
postzegelmarkt in maart 2001, 
je stuurt erje ergste vijand nog 
met heen. 
Van de twintig luxe 'stamp-
shops' die tien jaar geleden nog 
in de nabije omgeving van de 
postzegelmarktwaren geves
tigd zijn er slechts een paar 
over: Willem Tieman, Bulter-
man Filatelie, Leo Gerritsen, de 
zaak van Kloek en niet te verge
ten die van Theo Peters. We 
maken er, om de 'gezellige' 
markt even te ontvluchten, een 
rondje langs. Als de bezoeker 
geen klant blijkt te zijn worden 
we wat argwanend te woord ge
staan. De postzegelmarkt? Een 
aflopende zaak, wat armoedig 
allemaal. Het Parool, AT5 en het 
Stadsblad zijn vorige week ook 
al wezen praten omdat dat op 
de markt niet echt wilde lukken. 
Wat het Waterlooplein voor de 
kunsthandel is, is de postzegel
markt voor de filatelie, leren we. 
Op het Waterlooplein kom je 
geen Rembrandt tegen en een 
interessante afwijking m de 
kopstaande omlijsting van een 
zegel vind je heus niet in de 
stockboeken van die gasten op 
de postzegelmarkt. Het is meer 
kilowaar, uitzoeken maar! Ook 
van de kant van de fllatelisti-
sche professionals wordt, nu 
evenwel op lichtvoetig erudiete 
manier, benadrukt dat zij niet 

wensen te worden geciteerd in 
het maandblad Filatelie. Wat 
dat aangaat zijn ze solidair met 
hun wat minder gepolijst ge
bekte collega's 'van de markt'. 
Op de postzegelmarkt blijft ene 
Cor gewoon z'n boterhammetje 
kauwen terwijl hij zegt: 'Als je 
een foto gaat nemen, ga ik de 
tent uit. IK wil niet op de foto! 
Waarom niet? Daarom niet!' 
Staat hij al lang op de markt? 
'Vier jaar. IkteTbij die oudjes 
niet mee. Ik hoef er niet van te 
leven, het is een hobby, je hebt 
een doel, anders zit je de hele 
week maar thuis. Zelf verzame
len? Nee, ik ben begonnen met 
een voorraad van een overleden 
kennis. Ze hebben me hier in 
het begin vlug van mooi spul af
geholpen, de collega's. Ik had 
beter moeten weten.' Als we 
onze blik over z'n stal laten 
dwalen blijven we steken bij een 
UFA-brochure uit 1943 met 
daarin een artikel van regisseur 
Veit Harlan die er met z'n 
vrouw Kristina Söderbaum bij is 
afgebeeld. We maken het af op 
honderd piek. Cor is ineens een 
en al vriendelijkheid. De ver
slaggever, die het niet kan laten, 
zegt quasi serieus: 'Geef mij 
even een bonnetje, wil je.' Cor: 
'Ben jij besodemieterd!?' 
Nee, ik werk wit. 

Lenie (moeder van Martin): 'Een 
paar weteen geleden werd hier op 
de hoek een vrouw afichuweliß in 
elliaar geramd.' 

'We staan er al voor achten. 
Anders raak je je wagen niet 

kwijt.' 



KERST EN NIEUWJAARSPOST 2000 
LEVERDE RECORDDAG OP 

Donderdag 21 december was de drukste dag 
DOOR F.S.J.G. HIRMSE 

Net zoals in de twee vooraf
gaande jaren het geval was 
werd een groot deel van de 
kerst en nieuwjaarspost (KNj
post) in december 2000 niet in 
de sorteercentra, maar in de 
rayons gesorteerd'. Op maan
dag 11 december werd met het 
inmiddels twee jaar oude werk
schema begonnen. In de eerste 
week bleef het aanbod aan post 
nog achter bij de voorspellin
gen, maar op maandag 18 de
cember werden er al 30 miljoen 
kerst en nieuwjaarswensen uit 
de rode PTTbussen gelicht. 
Blijkbaar hadden heel wat Ne
derlanders het weekeinde benut 
om hun wenskaarten te schrij
ven en te posten. Dinsdag 19 
december en donderdag 21 de
cember waren echte topdagen. 
Op donderdag werd een record 
aantal van 41.6 miljoen post
stukken besteld. Het vorige re
cord stond op 39.8 miljoen 
stuks. Ondanks deze grote hoe
veelheden werd de doelstelling 
gehaald dat 95 procent van de 
l<Njpost binnen drie dagen 
moest worden besteld. Er wer
den dan ook weinig klachten 
ontvangen. 

Ten aanzien van het stempelen 
van de post tekent zich de ten
dens af dat de twee jaar geleden 

De overgang van 2000 naar 2001 ligt al weer ruim drie 

maanden achter ons. Wie denkt er nog aan die miljoenen 

kerst en nieuwjaarswensen die rond de jaarwisseling 

werden verzonden? Op z'n minst één man: Frons Hermse 

uit Sittard, die zijn brievenbus in december en januari 

speciaal voor u  goed in de gaten hield... 

ingevoerde PTT 
POSTstempels 
minder worden 
gebruikt. Dit wil 
zeggen dat de 
nieuwe machi
nes, fabrikaat 
Klüssendorf, 
worden voor
zien van een 
stempelkop 
met de naam 
van de plaats 
waar wordt ge
stempeld. 
Stroom en 
Feenstra^ hadden al eerder vast
gesteld dat in Zaandam een 
PTT POSTstempel met plaats
naam werd gebruikt en dat in 
Rotterdam handstempels wer
den gebruikt met deze plaats
naam. Al in 1999 werd er KNJ
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post in Arnhem, 
respectievelijk 
Haarlem gestem
peld meteen 
vlagstempel 
ARNHEM VC, 
repsectievelijk VC 
HAARLEM (zie 
de afl)eeldingen i 
en 2). In 2000 
blijkt er in Sittard
Celeen alleen 
nog te zijn ge
stempeld met 
SITTARD 2 (zie 
afbeelding fi In 

1998 werd de nu gebruikte ma
chine voor het eerst ingezet, 
echter toen met de stempelkop 
PTT POST 027. In Heerlen en 
Maastricht werd zowel met het 
PTT POSTstem pel als met de 
Stempelkoppen HEERLEN er\ 

MAASTRICHT gestempeld {af
beeldingen 4 en 5). Blijkbaar zijn 
de medewerkers in de rayons er 
trots op dat zij weer een rol spe
len bij de sortering van de 
(KNJ)post en heeft men er be
hoefte aan dit te tonen met een 
plaatsnaamstempel, in de 
plaats van een anoniem PTT 
POSTstempel. 
Rest nog het volgende: aan de 
deelnemers van de traditionele 
nieuwjaarsduik in Schevenin
gen (afbeelding 6) werden an
sichtkaarten verstrekt die ge
frankeerd waren met december
zegels. Op het strand stonden 
vijf brievenbussen waarin de 
kaarten konden worden gepost, 
hetgeen met ongeveer eender
de van de uitgedeelde kaarten 
gebeurde. Niet bekend is of de 
kaarten voor of na de duik wer
den verstrekt. In het het eerste 
geval moeten ze doorweekt zijn 
aangekomen... 

Noten: 
': zie 'Philatelie'van januari 1999, 
pagina's 44 tot en met 46. 
:̂ zie 'Filatelie' van december 2000, 

pagina's 820 tot en met 826. 

Bronnen: 
Postucruoerkrantvan december 2001, 
nr. 12. 
Postmagazine van januari 2001, nr. i. 
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POSTZEGELVEILING H O E S 
Internationale veilingen sinds 1945 

-V 25 f 
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18 " 5 2 
FRANCO 

Postzegelveiling Hoes en Postzegelveiling Rijnmond 
zijn o.a. succesvol met het veilen van gespecialiseerde verzamelingen. 
De afgelopen jaren brachten wij bijvoorbeeld onder de hamer: 

Nederland eerste emissie 
Nederland stempels 
Ierland gespecialiseerd 
Wereldverzameling vogels 

Ook handelsvoorraden, zoals in de decemberveiling een gestempelde voorraad 
Engelse koloniën, brengen goede prijzen op. 

Enkele opbrengsten van losse nummers (toeslag zonder kosten) 

6300,- 3600,- serie 3300,- 700,-

Wilt u ook inleveren bij een groeiende veiling met een groot klantenbestand 
en stelt u prijs op een zorgvuldige verkaveling, neem contact op met 

H o e s of Ri j i i inond 

De 179ste Hoesveiling in Tilburg vindt plaats op 15 e n 16 juni. 
Inleveren voor deze veiling is mogelijk op beide kantoren in Tilburg 

en in Rotterdam tot en met 5 mei a.s. uitsluitend op afspraak. 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 
5058 TV Tilburg 

Tel: 015-5800454 
Fax: 015-5800455 

Postzegelveil ing Rijnmond 
WesteTvagenstr. 60 
5011 AT Rotterdam 

Tel: 010-2150986 
Fax: 010-2151750 



POSTADMINISTRATIES: 
*> LEREN ZE HET DAN NOOIT? 
Balans jaren '90: zegelzondvloed groeit nog steeds 

°Elk jaar maakt de redactie van 
de toonaangevende Michel-
catalagus de balans op van de 
nieuw^e uitgiften van 245 post-
administraties. Dat gebeurt al
tijd met enige vertraging, wat 
geen wonder is als er zoveel 
verschillende gegevens moeten 
worden verwerkt. 
Onlangs kreeg ik het overzicht 
van de emissies van 1999 in 
handen en als het niet zo droe
vig was zou je er om kunnen la
chen, en dan vooral om de kort
zichtigheid van de mensen die 
voor de emissieprogramma's 
verantwoordelijk zijn. Je zou 
denken dat ze zo langzamer
hand wel weten dat de verza-
melaarsmarkt het enorme aan
bod aan nieuwe emissies al 
lang niet meer kan verwerken, 
en toch gaan ze maar door -

D O O R O T T O N O R M U N G , L O N D E N 

In 1999 verschenen er elke dag veertig nieuwe zegels. De 

245 postodminlstraties die voor die zondvloed aan (vooral 

voor filatelisten bedoeld) materiaal verantwoordelijk zijn 

treft overigens niet in alle gevallen blaam, want slechts 

elf postzegellanden zijn verantwoordelijk voor een kwart 

van de totale postzegelproductie. Otto Hornung maakt de 

trieste balans op. 

kennelijk zonder te beseffen dat 
ze de tak waarop ze zitten zelf 
aan het doorzagen zijn. 
Ik zal een voorbeeld geven. In 
het jaan998 gaf Japan 163 
nieuwe zegels en twee blokjes 
uit. U zult net met me eens zijn 
dat dat niet gering is. Maar kijk 
nu eens wat de oogst van 1999 

is: 305 zegels en vijf blokken, 
dus 143 zegels en blokken 
meer. Waaróm In hemelsnaam, 
zou je je kunnen afvragen. En 
waarom dat aantal niet met nog 
eens 55 zegels uitgebreid, zodat 
Japan zich erop had kunnen be
roemen elke dag een nieuwe ze
gel te hebben uitgegeven.^ Maar 

Tabel 2 - Aantal emissies 

Land 

I. Tanzania 
2. Guinea 
3. Liberia 

per land 

Emissie
totaal 

581 
4 9 2 
4 7 6 

4. Grenada/Grenadinen 382 
5. Japan 
6. Senegal 
7. Guyana. 
8. Mali 
9. Bhutan 

10. Madagascar 
II. St. Vincent 
12. Antigua & Barbuda 
13. Gambia 
14. Nicaragua 

310 
2 9 6 
2 9 5 
2 9 2 
283 
281 
2 6 8 
2 6 7 
2 6 7 
2 5 9 

15. Centr.-Afrikaanse Rep. 256 
16. Sierra Leone 
17. Comoren 
18. Micronesië 
19. Maldiven 
20. Togo 
21. Palau 
22. Zambia 
23. Mozambique 
24. Verenigde Staten 
25. Canada 
26. Ghana 
27. Tsjaad 
28. Nevis 
29. Lesotho 
30. Dominica 
31. Marshalleilanden 
32. Niger 
33. Angola 
34. Cambodja 

215 
2 0 6 
2 0 3 
185 
180 
174 
168 
167 
160 
157 
156 
156 
149 
147 
146 
139 
135 
129 
127 

35. China (Volksrepubliek) 123 
36. Korea (Noord) 
37. Benin 
38. Ierland 
39. Maleisië 

" 5 
104 
103 
100 

Zegels 

5 " 
4 4 0 
4 3 0 
336 
3 0 5 
271 
2 5 9 
2 8 6 
2 4 9 
2 5 8 
2 4 5 
227 
2 3 8 
2 3 0 
238 
190 
185 
190 
162 
170 
146 
150 
152 
156 
146 
138 
148 
129 
132 
126 
133 
129 
112 
112 
119 
104 
9 4 
9 9 
86 

Blokken 

7 0 
52 
46 
4 6 

5 
25 
39 
6 

34 
23 
23 
4 0 
29 
29 
18 
25 
21 
13 
23 
10 
2 8 
18 
15 
4 

I I 
18 
8 

20 
15 
2 0 
6 
6 

17 
15 
4 

I I 
10 
4 

14 

Michel-
waarde 

1.908 
1-527 
1-542 
1-459 

801 
9 2 6 

1-152 
6 2 4 
7 8 0 
861 
680 

1.652 
8 0 4 
8 3 4 

1.051 
810 
809 
525 
710 
416 
518 
398 
4 0 8 
267 
293 
525 
583 
5 4 4 
4 6 8 
527 
318 
531 
3 7 9 
2 9 2 
135 
192 
2 5 0 
188 
120 

misschien komt dat nog, als we 
volgend jaar het overzicht voor 
2000 uitgereikt krijgen... 

WIE VERZAMELT TANZANIA? k 
Japan is overigens niet het eni
ge land dat zo handelt. In het 
jaan999, zo maakt tabel 7 van 
dit artikel duidelijk, werden in 
totaal ^A-AAli verschillende ze
gels uitgegeven, tegen 13.140 in 
1998. Dat wil dus zeggen dat er 
elke dag van het jaar 1999 maar 
liefst veertig nieuwe zegels bij
kwamen. Daar moeten we de 
blokjes dan nog bij optellen: in 
1999 waren dat er 1.362, vijftien 
procent meer dan in 1998, toen 
het aantal blokjes i.i86 be
droeg. 
In tabel2 z\jn de negenendertig 
zwaarste zondaars op een rijtje 
gezet. Aanvoerder van de lijst is 

LIBERIA 

Zegels van enkele van de notoire 'veeluitgevers' uit tabel 1 



Tanzania, dat in 1999 welgeteld 
511 zegels en zeventig blokjes 
wist uit te geven, een hele ver
betering ten opzichte van 1998, 
toen er 'slechts' 315 zegels en 
blokjes van de persen rolden. 
Wie van cijfers houdt: de zegel
productie is dus met bijna vijf
entachtig procent verhoogd. 
Zouden er eigenlijk nog verza
melaars met verstand zijn die 
Tanzania verzamelen? 

NIET SERIEUS 
Waarom vermeldt tabel 2 eigen
lijk negenendertig landen.? Dat 
zal ik toelichten. Omdat de Mi-
chel-redactie jaarlijks de emis-
siegegevens publiceert van 245 
postadministraties moest ik er
gens een streep trekken. In de 
tabel zijn alle landen vermeld 
die kunnen bogen op een jaar
totaal van honderd of meer 
postzegels. De nummers 1 tot 
en met 11 op deze lijst zijn sa
men goed voor 3.856 zegels en 
blokjes, bijna een kwart van alle 
zegels en blokjes die in 1999 
aan de loketten kwamen: 
15.805. 
Veel namen op de 'lijst van ne
genendertig' horen bij landen 
waarvan we al jaren weten dat 
ze eigenlijk niet over een serieu
ze postadministratie beschik
ken. Veelal hebben die landen 
de uitgifte van postzegels uitbe

steed aan zogenoemde 
agencies, zoals de relatief be
trouwbare Croivn Agents (vooral 
gespecialiseerd in emissies van 
de minder kapitaalkrachtige 
landen van het Britse Gemene
best) en de nogal obscure Inter-
Covernmental Philatelic 
Agencies, die een grote voorkeur 
liJKen te hebben voor landen 
met een geringe oppervlakte, 
met een gering aantal inwoners 
(en bij voorkeur natuurlijk bei
de) en dus met een te verwaar
lozen behoefte aan postzegels. 
Het is bijna lachwekkend om te 
zien (ik verwijs naar tobe/3) dat 
Tanzania in 1999 een emissie
programma wist samen te stel
len meteen nominale waarde 
van bijna zevenhonderd gulden. 
Teleurstellend is het om in dit 
deerniswekkende gezelschap 
ook landen aan te treffen zoals 
de Verenigde Staten (160 zegels 
en blokken in 1999 tegen 128 in 
1998) en Canada (waarbij de 
aantallen op respectievelijk 157 
en 103 liggen). 

ILLEGALE EMISSIES 
Ook in 'Filatelie' Is er gewag van 
gemaakt dat een aantal postad
ministraties herhaaldelijk bij de 
Wereldpostvereniging (UPU) 
heeft geklaagd over 'illegale' 
emissies die hun landsnaam 
vermelden. Ze snijden daarmee 

ongetwijfeld een ernstig pro
bleem aan, maar ze zijn toch 
ook deels zelf verantwoordelijk 
voor die trend. Mag je van een 
postbeambte in Tanzania (of 
voor mijn part Japan) verwach
ten dat hij of zij precies weet 
welke zegels zijn land heeft uit
gegeven? En mogen we van de 
verzamelaar verwachten dat hij 
precies kan nagaan welke ze
gels van een bepaald land 'le
gaal' danwei 'illegaal' zijn? Zelfs 
als verzamelaars hun literatuur 
zouden bijhouden - bijvoor
beeld dooreen serieus postze
gelblad te lezen - zijn ze niet 
volledig op de hoogte. Voordat 
er kan worden gewaarschuwd 
tegen het op de markt komen 
van bepaalde ongewenste uit
giften is er meestal al een aantal 
maanden verstreken. Tegen die 
tijd zijn die emissies allang 
door nietsvermoedende opa's 
en oma's gekocht, die dachten 
er hun kleinkinderen een plezier 
mee te doen, en door themati
sche verzamelaars die zich lie
ten strikken door het aardige 
plaatje of de welkome aanvul
ling op hun thema. 

GEËRFDE KWALEN 
Samen met de kennelijk niet in 
te dammen stroom aan nieuwe 
postzegels en blokjes vormen 
de illegale emissies een bedrei
ging voor de filatelie. Het is op
merkelijk dat vrijwel geen enke
le postadministratie moeite 
doet om althans de illegale 
component van de jaarlijkse 
postzegelstroom van de markt 
te halen. 
Er wordt niet gezocht naarde 
producenten van dat maakwerk 
en als een gevolg daarvan wordt 
er ook nooit een een rechtszaak 
aangespannen tegen de beden
kers, drukkers en verspreiders 
van dit etterende postzegelge
zwel. De World Association for 
the Development of Philately 
(WARD) heeft zich weliswaar 
over het probleem gebogen, 
maar - het is bijna onvoorstel
baar - ook deze organisatie weet 
de postadministraties er niet 
toe te bewegen om gerechtelij
ke stappen te nemen. 

EEN BEETJE TROOST 
En daar staan we dan, aan het 
begin van de eenentwintigste 
eeuw. Het blijkt dat we de kwa
len van de vorige eeuw gewoon 
hebben meegenomen. Geen 
wonder dat er steeds meer be
langstelling is voor postge-
schiedenis, stad- en streekcol-
lecties, klassieke luchtpost en 
andere verzamelgebieden die 
zwaar steunen op het bijeen
brengen van poststukken in 
plaats van postzegels. 
Is er dan helemaal geen troost? 
jawel, een beetje. Zie tabel 4, 
waarin de landen met minste 
emissies zijn samengebracht. 
Misschien moet u die dan maar 
gaan verzamelen... 

Centraal-Afrikaar]se Republiek: bar 
landschap, vruchtbaar emissieland. 

Tabel 3 - Nominale waarde 
van de emissieprogramma's 

I. Tanzania 
2. Grenada/Grenadinen 
3. Guinea 
4. Centraal-Afr. Rep. 
5. Japan 
6. Senegal 
7. Antigua en Barbuda 
8. Guyana 
g. Comoren 

10. Bhutan 
II. Gambia 
12. Nicaragua 
13. Madagascar 
14. St. Vincent 
15. Maldiven 
16. Mali 
17. Sierra Leone 
18. Tsjaad 
19. Nevis 
20. Niger 
21. Dominica 
22. Palau 
23. Micronesië 
24. Ghana 
25. Togo 
26. Mozambique 
27. Zambia 
28. Lesotho 
29. Canada 
30. Verenigde Staten 
31. Argentinië 
32. Verenigd Koninkrijk 
33. Angola 
34. Nieuw-Zeeland 
35. Suriname 
36. Burkina Faso 
37. Thailand 
38. Benin 
39. België 
40. Cambodja 

624 
533 
450 
405 
384 
375 
368 
368 
298 
292 
279 
275 
267 
257 
252 
248 
246 
219 
201 
199 
199 
198 
194 
170 
170 
154 
151 
148 
137 
131 
124 
123 
120 
" 7 
III 

107 
106 
lOS 
105 
105 

Tabel 4 - Landen met het 
minste aantal zegels (1999) 

o zegels: 
Afghanistan, Guinea-Bissau, 
Cameroun, Kenya, 
Guatemala, Mauretanië, 
Somalië, Maleisische Staten 
(m.u.v. Trengganu, 3 zegels) 
3 zegels: 
Djiboud, Penrhyn 
4 zegels: 
Cookeilanden, Malawi 
5 zegels: 
Aitutaki, Trinidad en Tobago, 
Turkmenistan 
6 zegels: 
Burundi, Ruanda 
7 zegels: 
Myanmar 
8 zegels: 
Bosnië-Herzegowina, 
Niuafo'ou, Andorra (Spaans) 
10 zegels: 
Nauru, Christmaseiland 

Tabel i - Jaartotalen alle nieuwe uitgiften 1990-1999 

Jaar 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
199g 

Emissie
totaal 

9.88g 
10.448 
10.465 
10.997 
11.411 

11-577 
12.342 
13.245 
14.326 
15.805 

Aantal 
zegels 

8.776 
9-279 
9-337 
9.821 

10.428 
11.003 
11.340 
i2.ogo 
13.140 
14-443 

Aantal 
blokjes 

1.113 
1.169 
1.128 
1.156 

983 
874 

1.002 
1.155 
1.186 
1.362 

Nominaal 
in DM 

9-315 
10.200 
10.005 
10.878 
11.730 
10.863 
10.842 
12.635 
13.817 
15.679 

Michel-
waarde 

34-153 
33.082 
32-935 
38.678 
38.415 
30.878 
33-705 
37-194 
42.025 
48.237 

Senegal: een prachtig land, maar is er echt zoveel behoefte aan postzegels? 



Postzegel Partijen Centrale 

Waar moet u zijn voor postzegel-spoedgevallen ? 
Bij 1-1-2 Piet Heinstraat te Den Haag ! 

We bieden ruim 2000 partijen van de hele wereld aan vanaf fl 10,- tot vele duizenden guldens. 
Voor de beginnende verzamelaar maar ook voor de gevorderde verzamelaar en specialist. 
U kunt op ons kantoor op uw gemak, onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris 

de partijen bekijken. Ruimte genoeg want wij hebben meer dan 40 zitplaatsen. 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Naast de meer dan honderdduizend Eerste Dag Enveloppen voor fl 1,- per stuk 
hebben wij nu ook enkele bakken met betere enveloppen. Zeer plezierig geprijsd. 

Geschikt voor verzamelaars maar zeker ook voor wederverkopers. 

Koop van de maand: 
Mooie postfrisse verzameling Rusland in insteekboek. 

Normale prijs : fl 75,- Nu voor slechts fl 30,-! 
Wees er snel bij, wij hebben slechts 30 stuks voorradig. 

Op de rechterpagina ziet u een kleine selectie van onze april-partijenlijst. 
De partijen zijn ook schriftelijk, telefonisch, per fax of E-mail te bestellen. 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan I 

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

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

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

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 
**««:t:*«««4::<c*««««**«**«*«4:'t:«****«**«*« JNpORMATIEBON **'*^************************************* 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: Olaprph 

**:Hlt**********************************»'le****************.********************»»»»************ 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vr i jbl i jvend 
onze maandelijkse part i ienl i ist van minimaal 10 pagina's. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


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

7088 AMERIKA - PRECANCELS 
Gebr In insteekboek 
700 stuks 

8124 AMERIKA (U S.A) 
Pfr /ongebr In 2 insteekboeken 
+/1900/1975 Een interessante parti) waarbi) 
plate blocks Geschikt voor de specialist 

8172 DIV. BELASTINGZEGELS 
Gebr/ongebr In map 
Een interessante partij met veel Nederland 

8006 DUITSLAND 
Gebr /ongebr In album 
1870/1975 Een redelijk gevulde verzameling met 
veel matertaai uit de jaren 50 Waarbij veel 
getint materiaal Hoge cataloguswaarde 

7780 DUITSLAND BUND 
Pfr /ongebr /gebr In 2 luxe Kabe albums 
1949/1980 Een nette verzameling geschikt om mee 
verder te gaan 

8033 ENGELAND 
Gebr /ongebr In doosje 
Een zeer interessante uitzoekpartij vanaf 1840 
Met veel klassiek materiaal Voornamelijk op 
blanco bladen Zeer geschikt voor de specialist 
Een pracht object met vele toppers 
Extreem hoge cataloguswaarde 

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

8177 ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN 
Vnl gebr In doos 
Een leuk uitzoekpartijtje op kaartjes met veel 
materiaal Waarbij doubletten 

6198 FINLAND 
Gebr In album 
1875/1975 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series Geschikt om mee verder te gaan 

8136 FRANKRIJK 
Pfr /ongebr /gebr In 3 Davo albums 
1853/1992 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele periode 
Geschikt om mee verder te gaan Hoge cat waarde 

8050 GRENADA 
Gebr/ongebr In blanco album 
1883/1987 Begmnersverzameling met veel motief 

8018 GRIEKENLAND 
Gebr/ongebr In album 
1861/1981 Een redelijk gevulde verzameling met 
veel klassiek materiaal Geschikt voor de 
specialist 

8149 GROENLAND 
Pfr In map 
1977/1994 Een komplete verzameling mjaarsets 

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

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

8204 HONGARIJE 
Ongebr /pfr In map 
1934/1995 Blokken Een mooie verzameling met 
veel toppers uit de beginperiode Hoge cat w 

8241 IJSLAND 
Vnl gebr In insteekboek 
Een vol doublettenboek met veel beter materiaal 
Geschikt voor de rondzenddienst Hoge cat waarde 

8134 IERLAND 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1922/1986 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Geschikt om mee verder te 
gaan Na 1958 vrijwel postfris kompleet 

8019 INDIA 
Pfr /ongebr /gebr In album 
Een goed gevulde verzameling tot 1985 Geschikt 
voor de beginnende verzamelaar 

8205 INDONESIË 
Vnl pfr In album 
Een rommelige goed gevulde verzameling tot 1980 
Cataloguswaarde znbl FL 4 500 

8108 ISRAEL 
Pfr In insteekboek 
1957/1996 Een vrijwel komplete verzameling 
blokken Cataloguswaarde ruim fl 1 000 zbl 

7574 JERSEY 
Pfr In album 
1843/1970 Waarbij ook brieven en fdcs Een mooie 
verzameling met veel betere series 
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8055 JOEGO-SLAVIE 1300 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een zeer uitgebreide verzameling met zeer veel 
topmatenaal uit de gehele periode Waarbij ook 
iets gebieden Zeer geschikt voor verzamelaars 
maar voor deze prijs ook zeker voor de handel 
Zeer hoge catalog us waarde 

8029 KANAAL EIL. 400 
Ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1969/1992 Een redelijk gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

8057 KIRIBATI 235 
Vnl pfr In blanco album 
1979/1982 Een goed gevulde verzameling met veel 
extra s Waarbij veel motief 

8234 LAOS 250 
Pfr /ongebr In 2 insteekboeken 
Een interessante partij met voornamelijk ouder 
materiaal Waarbij iets doubletten en veel motief 

8129 LIECHTENSTEIN 250 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Een rommelig geheel op insteekbladen vanaf 1912 
Geschikt voor de beginnende Liechtenstein 
verzamelaar 

8207 LUXEMBURG 1100 
Pfr /ongebr /gebr In 2 luxe albums 
1852/1990 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele periode 
Waarbij veel dienst Hoge cataloguswaarde 

7834 MALTA 70 
Pfr/ongebr/gebr In map 
Collectie op blanco bladen 

7661 MEXICO 325 
Vnl gebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 

7717 MICRONESIA 250 
Pfr In insteekboek 
Een mooi geheel mei voornamelijk modern materiaal 
Waarbij veel motief Nominale waarden ruim $100 

8060 MOTIEF FLORA 550 
Pfr In insteekboek 
Een interessante partij met veel betere zegels 
en series 

8080 MOTIEF. MUZIEK 250 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessant geheel met veel beter materiaal 
van 0 a Oostenrijk en Duitsland Componisten 

8099 MOTIEF: OORLOGEN 1250 
Pfr In 3 insteekboeken 
Een zeer uitgebreide verzameling van W 0 2 
Voornamelijk van de 50 jarige herdenking Zeer 
hoge nieuwtjesprijs 

7556 MOTIEF: PAUSREIZEN 225 
FDC s In 2 speciale albums 
Een mooie verzameling met ook iets postfrisse 
zegels 

7785 NEDERLAND 2000 
Pfr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1852/1976 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele periode 
Waarbij ook roltanding port etc 

7888 NEDERLAND 850 
Vnl gebr In doosje 
Een rommelig geheel met veel materiaal Waarbij 
iets kolomen Zeer geschikt voor de rondzend 
dienst 

8095 NEDERLANDS INDIE 900 
Ongebr /gebr In Davo album 
1870/1949 Een goed gevulde nette verzameling 
met veel beter materiaal Cataloguswaarde ruim 
FL 3 500 

7743 NEDERLANDSE KOLONIEN 350 
Gebr /ongebr In album 
1870/1965 Een leuke verzameling met veel maten 
aal Geschikt om mee verder te gaan 

8181 NIEUW ZEELAND 400 
Vnl pfr In doos 
Een leuke partij met jaarsets en presentatiepakjes 
Waarbij veel motief 

8209 NOORWEGEN 175 
Pfr/gebr In luxe album 
1991/1998 Een vrijwel komplete verzameling 

7537 OOSTENRIJK 600 
Gebr In map 
1850/1915 Verzameling op blanco bladen met veel 
interessant klassiek materiaal 

8086 OOSTENRIJK 350 
Pfr In map 
Luchtpost vogels Yvert 54/60 FF 3 520 

8077 PAPUA NIEUW GUINEA 
Ongebr /pfr In insteekboek 
1952/1982 Een redelijk gevulde handelsvoorraad 
met veel betere zegels uit de beginperiode en 
veel motief 

8014 POLEN 
Pfr /ongebr /gebr in album 
1860/1975 Een superverzameling met veel top 
materiaal uit de gehele periode Waarbij ook veel 
blokken Een pracht object met een zeer hoge 
cataloguswaarde 

8007 PORTUGESE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In 3 albums 
Een uitgebreide verzameling met veel materiaal 
Voornamelijk ouder Waarbij veel betere zegels 
Helaas vee! getint Hoge cataloguswaarde 

7708 RHODESIE 
Vnl gebr In map 
Een goed gevulde verzamelirg met veel beter 
materiaal uit de gehele periode Geschikt voor de 
gevorderde verzamelaar 

8218 ROEMENIE 
Vnl gebr In 2 blanco albums 
+/ 1870/1980 Een goed gevulde collectie 
Geschikt voor de beginnende Roemenie verzamelac 

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

8105 SENEGAL 
Pfr /ongebr /gebr In album 
Een rommelige partij met veel beter materiaal 

8072 SPANJE 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1930/1983 Een zeer goed gevulde verzameling me 
veel beter materiaal 

8114 ST HELENA 
Vnl gebr In map 
1862/1983 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmatenaal 

8085 SURINAME 
Pfr /ongebr /gebr !n Davo album 
1873/1975 Een goed gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 
Cataloguswaarde ruim F! 2 250 

8016 TSJECHO-SLOWAKIJE 
Ongebr/gebr In album 
1918/1975 Een goed gevuldt verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

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

8071 VATICAAN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1852/1996 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Geschikt om mee verder te 
gaan Hoge cataloguswaarde 

8139 VERENIGD EUROPA 
Pfr In map 
Voorlopers Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel betere uitgaven 
Cataloguswaarde zbl FL 3 900 

8216 VERENIGDE NATIES 
In doos 
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Speciale mappen uit de jaren 90 Natuurbescherming i 
8237 WEST EUROPA 

Gebr /ongebr In insteekboek 
Een klassieke partij met veel Duits materiaal 
Geschikt voor de specialist Zeer hoge cat waarde 

8221 ZUID/MIDDEN AMERIKA 
Gebr /ongebr In album 
Een goed gevulde klassieke verzameling met zeer 
veel interessant materiaal Geschikt voor de 
gespecialiceerde verzamelaar van dit gebied 
Zeer hoge cataloguswaarde 

7894 ZWEDEN 
Vnl gebr In map 
1858/1953 Een redelijk gevulde verzameling op 
albumbladen met veel klassiek materiaal 

7698 ZWITSERLAND 
Vnl gebr In album 
1912/1992 Een goed gevulde verzameling 
Toeslag 

650 

2500 

225 

650 



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

Aanwezig tijdens de Nationale 
Postzegeltentoonstelling Rotterdam 2001 
in het Congrescentrum Ahoy te 
Rotterdam op 20, 21 en 22 april 2001 

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

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

V. ^Ci /4 -f e-I::/-

/ . <^ l e 7 

<r'-<r c ^ j g ^ 

<fV7^ T'T^-ê^ ^Tf 4L iP^:>-L /Zti ^ -* ' f e 

e c^ /" i^ '//^/c / / v . ^^ t ^/ 
Tht >• k-^ 

Complete drukwei komslag verstuurd vanuit Rotterdam, 12-05-1853, naar Middelburg, a k © op a z 13-05 
gefrankeerd met 2x nr Ib, plaat I, pos 41 en pos 47, afgestempeld met Rotterdam-B (groot) ƒ 475,— 

■■^C*^ ^it^^'i 

  ^ 7 * » « , f  * «  * ^ » 

^ 

. ^  ^ ^:!^^^!^^^^^.^i^^^i^^^^ 1 
Complete briefomslag, oorspronkelijk afkomstig uit Londen, verstuurd vanuit Rotterdam naar Middelburg 
gefrankeerd met nr 3b, pos 48, afgestempeld 15071853 met RotterdamB (klem) ƒ 1 875,— 

Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 



RONALD BOUSCHER 
Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 
tel: 020-679.5952, fax: 020-679.4780 
email: bouscher@xs4all.nl 

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

Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Curagao, Suriname, Palestina 

Briefomslag verstuurd vanuit Rotterdam, 05-09-1867, naar Heilbronn (D), gefrankeeid met 
horizontaal paar nr 4BI en lx nr 5B j 575,-

Compleet gevouwen nota, verzonden op 08-06-1872 naar Enschede, gefrankeerd met nr 7IIC, 
afgestempeld met haltestempel Rotterdam. Tevens rondstempel N.R Spoorweg, 18-06-1872 m 
zwart, op voorzijde. A.k.© Enschede 08-06-1872 op a.Z. j 120,— 

ABN-AMRO Bank, Amsterdam 
rekeningnr: 54.19.15.193 

mailto:bouscher@xs4all.nl


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

3P 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11 
3526 AK Utrecht 
©0302894290 
faxo3028oQi28 
Internet http//www.nbfv nl 
Email: bondsbureau(a)nbfv.nl 

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

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

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

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

Juryzaken 
P. Alderliesten 
Van Kijfhoekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambacht 
©0786812576 

Evenementen 
P Walraven 
S Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©0334806816 

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

Filatelistische vorming 
F B Leijnse, Duiveland 30 
8302 PK Emmeloord 
©0527612658 

Webmaster 
Jan Boon 
email: webmaster@nbfv nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J.J M Pieters, Stan Kentonstr 35 
2324 LL Leiden, ©0715761726 
Matenaalcommissarts 
Drs H C Stoop, VanNouhuys
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 

Openingsti jden, elke woensdag 
van 10 00 tot 17.00 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester 
]. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©0715134424 

Bondsinformatiebureau 
_ Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 

*= Bondskeuringsdienst 
■̂  Voorzitter P F.A. van de Loo 
^ Bergweg 43, 1217 SB Hilversum 
t^ ®0356245i69/fax 0356233603 
o Keurzendingen uitsluitend aan
"* getekend naar de secretaris 
^ A W A. Steegh, Postbus 220, 
^ 1180 AE Amstelveen, ©023
►" 5384212 (na 20 00 uur) 

'AMPHILEX 2002': WAAROM HET AANTAL 
KLASSEN BEPERKT MOEST BLIJVEN 

Serviceafdeling 
Directeur L van Dijk, Lek 54, 
1703 KJ Heerhugowaard 
©0725711935 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekenmg 2015960 

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

Geregeld krijgt het 
Bondsbestuur de vraag 
waarom de tentoonstel
ling Amphilex 2002 maar 
een beperkt aantal ten
toonstellingsklassen om
vat. De reden daarvan is 
het volgende. 
In 2002 viert PTT Post de 
herdenking van de uitgif
te van de eerste Neder
landse postzegels in 
1852. PTT Post heeft 
daarvoor de Stichting Fi
latelie gevraagd mede
werking te verlenen aan 
een postzegeltentoon

stelling met jurering on
der FEPApatronaat (Eu
ropese deelname). Voor 
die tentoonstelling en 
andere activiteiten heeft 
PTT Post enkele hallen in 
de RAI in Amsterdam ge
huurd. Voor een interna
tionale tentoonstelling, 
waar alle categorieën zijn 
vertegenwoordigd, zou
den ongeveer 3.500 ka
ders nodig zijn, maar 
daarvoor is de beschik
bare ruimte onvoldoen
de. Bovendien heeft de 
Bond slechts de beschik

REACTIE BONDSBESTUUR OP ARTIKEL 
OVER JURYLEDEN IN 'SLEUTELPOST' 

Onlangs werd in 'Sleutel
post', het orgaan van de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 
een artikel van de heer W. 
Hogendoorn gepubli
ceerd, die zich in zeer ne
gatieve zin uitlaat over 
het jurycorps en enkele 
voor juryleden denigre
rende en beledigende uit
spraken citeerd. 
Het Bondsbestuur deelt 
mee dat het zich nadruk
kelijk distantieert van de 
inhoud van het artikel en 
met name van de daarin 
beledigende kwalificaties 

van juryleden. 
Kritiek is altijd welkom, 
maar het in het openbaar 
beledigen van personen 
of groepen van personen 
draagt niet bij aan de op
lossing van problemen. 
In dit kader deelt het 
Bondsbestuur mee dat 
het al geruime tijd bezig 
is om enkele niet goed lo
pende zaken bij het jury
wezen in goede banen te 
leiden. Het bestuur gaat 
hierbij weloverwogen te 
werk; dit om het werk 
van de jurycorps als ge
heel niet te stagneren. 

king over ongeveer 1.700 
kaders. Om de tentoon
stelling toch door te kun
nen laten gaan, heeft de 
Bond deze gratis, maar 
beperkte tentoonstel
lingsruimte, geaccep
teerd. Het filatelistisch 
comité voor de tentoon
stelling, bestaande uit fi

latelisten (geen bestuurs
leden van de Bond) en 
vertegenwoordigers van 
PTT Post, heeft vervol
gens een keuze moeten 
maken welke categorieën 
konden deelnemen en 
heeft daarbij gekozen 
voor de drie meest verza
melde categorieën: Tra
ditionele Filatelie, Post
geschiedenis en Thema
tische Filatelie, alsmede 
de Jeugdklasse en de 
Eénkaderklasse. 

WILLEMSTADSE POSTZEGELVERENIGING 
AMPHILEX NIEUW LID NBFV 

Met ingang van i januari 
van dit jaar is de Willem
stadse Postzegelveremgmg 
Amphilex lid van onze 
Bond. Van harte welkom! 
Het Bondsbestuur hoopt 
dat ook de leden van deze 
vereniging veelvuldig ge
bruik zullen maken van 
de diverse mogelijkheden 
die de Bond biedt om hun 

kennis van de filatelie te 
vergroten en daardoor 
nog meer plezier aan de 
hobby beleven. 
Het correspondentie
adres van de vereniging 
is: 
De heer J. van Rheeden 
Christinastraat73 
3281 BG Numansdorp. 

TOEKENNING 
BONDSSPELDEN 

Het Bondsbestuur atten
deert de besturen van ver
enigingen op de moge
lijkheid tot het voorstel
len van kandidaten voor 
de Bondsspeld. Door toe
kenning van de Bonds
speld door het Bondsbe
stuur worden leden van 

verenigingen geëerd die 
zich op bestuurlijk of or
ganisatorisch gebied 
langdurig bijzonder ver
dienstelijk hebben ge
maakt voor de vereni
ging. 
Het reglement voor de 
toekenning van de 
Bondsspeld is opgeno
men in het Bondsvade
mecum, nummer 101.07. 

TENTOONSTELLINGEN
OVERZICHT 2001 

In het hieronder afge
drukte overzicht per 
I april 2001 vindt u de 

voor dit jaar geplande 
postzegeltentoon
stellingen. 
De afkortingen 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. 

^̂ ^̂ ■̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
2022 april 

1012 mei 

1819 mei 

20 oktober 

1921 oktober 

2728 oktober 

34 november 

1617 november 

1718 november 

ROTTERDAM 2001 Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam en GSE 
J D H van As, Dintel 22,2991 RC 
Barendrecht, lel 0180614430 
FILA EDE 2001 
N van der Lee, Arkelstein 12, 
6714 AW Ede, tel 0318639260 

NVPV Afd Alphen a/d Rijn en JFN 
K van Kempen Zwolsestraat 404, 
2587 VK Den Haag, tel 0703514092 
PV ZeeuwschVlaanderen 
G A.F V d Bosch. Sweelinckhof 54 
4536 HC Temeuzen, tel 0115648618 
POSTEX 2001, NVPV en GSE 
L Louwerse Kon Wilhelminastr 51, 
2811 TT Reeuwijk, tel 0182395103 
40'DagvandeAerofilatelie 
J D H van As, Dintel 22, 2991 RC 
Barendrecht, lel 0180614430 
AMSTERDAM 2001 
J C van der Bijl, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, tel 0204974024 
PV De Globe, Afd BamevekJ 
P Broekema, Wesselseweg 34, 3771 
PC Barneveld, tel 0342412915 
HANZEFILA2001 NVPV Afd Deventer 
J A Bloemsma, tel 0575494488 

Ahoy, Rotterdam 

TESQUAhal.Ede 

Tenniscentrum Nieuwe Stoot, 
Pres Kennedylaan 1, 
Alphen a/d Rijn 
Sporthal De Oude Vaart, 
Temeuzen 

Amencahal, Laan van Enca 50, 
Apeldoorn 

Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiptiol 

Vondelkerk, Vondelstraat 120C 
Amsterdam 

Velüwehal, Barneveld 

Saxion Hogeschool IJsselland, 
Handelskade 75, Deventer 

W 1 
500 
1 kader 

W 2 e n 3 . 
J, 1 kader. 
Open Klasse 
520 
J 
300 

P 
100 

W3, J, P, 
1 kader 

P 
100 

W2,1 kader 
250 

P 
120 

P 
250 

OPENINGSTIJDEN 
BONDSBIBLIOTHEEK 

De medewerkers van de 
Bondsbibliotheek hopen 
met ruimere openingstij
den nóg meer bezoekers 
te mogen verwelkomen. 
Met ingang van april van 
dit jaar en voorlopig tot 
en met december, gelden 
voor de Bondsbiblio
theek in Baarn de volgen
de openingstijden: 
elke woensdag van 1017 u"'' 
en elke eerste zaterdaij van de 
maand van 10 tot 12 uur. 
Als u tijdig contact op
neemt met de heer L. van 
Mansfeld (telefoon 035
5417970) of met me
vrouw P.M. van der Meer 
(telefoon 0302205348) 
kunt u de bibliotheek ook 
bezoeken op woensdag
avonden. 
U bent van harte welkom! 
Het adres van de Bonds
bibliotheek is Hoofd
straat I in Baarn. 

http://www.nbfv
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Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

de 156-ste postzegelveiling te Eindho 
in Motel Eindhoven 

Kykdagen ook op ons^^^^^^pm Deventer van 
vrijdag 11 mei t/m donderdag 17 mei. 
Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

Er worden meer dan 5000 kavels geveild w.o. betere nummers van Nederland 
en koloniën, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en 

Zwitserland. Poststukken Nederland en koloniën en Wereld. Grote afdeling 
collecties en partijen in iedere prijsklasse. 

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

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen ? 
Wij veilen iedere 3 maanden! U krijgt altijd een 

betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U een 
beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld 

en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 

in uw voordeel zijn'' 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER 
Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

E-mail info@mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 
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mailto:info@mondialstamps.nl
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Ook m Nederland zijn m de loop van dejaren postzegels verschenen die 
het thema 'Veruoer per spoor' m beeld kunnen brengen 

Sporen in Duitsland 
Veel filatelisten 'hebben 
iets' met de spoorwegen. 
Dat is niet zo verbazing
wekkend, want al in een 
heel vroeg stadium zagen 
de posterijen het belang 
van het vervoer per spoor 
in. Sommige landen heb
ben op hun zegels dan 
ook veel aandacht aan het 
spoor gegeven. Zwitser
land, met zijn vele lokale 
spoorlijnen, is daar een 
voorbeeld van en ook Ne
derland heeft de Neder
landse Spoorwegen en 
zijn voorlopers niet ver
waarloosd. 
Duitsland heeft wat dat 
betreft minder te bieden, 
dit ondanks het feit dat 
ook daar het railvervoer 
van de post al heel vroeg 
begon. De Deutsche 
Briefmarken-Spiegel 
heeft de laatste maanden 
een reeks boeiende arti
kelen gebracht over de 
ontwikkeling in de diver
se Duitse staten. In de 
concurrentiestrijd tussen 
Beieren en Pruisen lagen 
de eersten ver voor. Zij 
konden bogen op de eer
ste spoorlijn in Duits
land, namelijk die van 
Neurenberg naar Fürth, 
een traject dat op 7 de
cember 1835 in bedrijf 
werd gesteld. De lijn 
werd vanaf het begin ook 
voor het vervoer van post 
gebruikt. Zo'n driejaar 
later beschikte ook Prui
sen over een eigen spoor
wegverbinding: een lijn 
die Berlijn met Potsdam 
verbond. 

Na de Duitse eenwording 
in 1871 (die ook tot de 
oprichting van de Reichs-
post leidde) nam het post-
verkeer per spoor een 
grote vlucht, al behielden 
sommige staten - zoals 
Beieren en Württemberg 
- op dat punt heel lang 
hun autonomie. 

Op de rand 
Behalve over de spoor-
post heeft het maartnum
mer van de Bnefmarken-
Spie^e! ook een aardig ar
tikel over de teksten op 
velranden van postze
gels. Het gebruik de vel-
omranding van zegels 
voor teksten te benutten 
ontstond al meteen bij de 
verschijning van de aller
eerste postzegel, de Pen
ny Black (1840). Velrand-
inschriften werden wel
dra gebruikt om de loket-

Rohegek en automaatzegels- artikel m de Brieftnarkcn-Spiegel. 

beambten te helpen hun 
zegels af te rekenen. 

Later, bij de toepassing 
van meerkleurendruk, 
kwamen er merktekens 
(paskruisen) om ervoor 
te zorgen de dat verschil
lende drukgangen op de 
juiste plaats terecht kwa
men. Ook werden er 
drukgegevens (naam van 
de drukker, drukdata, in
formatie over de gebruik
te pers, oplagecijfers) op 
de randen geplaatst, vaak 
ook informatie over de 
zegels zelf en soms ook 
versieringen om te voor
komen dat vervalsers de 
randen zouden gebrui
ken om er 'zegels' van te 
maken. Net als in Neder
land is er ook in Duits
land een gespecialiseerde 
vereniging die verzame
laars van zulke velrand-
bijzonderheden als lid 
heeft. 

Aan de rol 
De Bnefmarken-Spiegel van 
november vorig jaar 
moest wegens een over
maat aan interessante 
stof voor deze rubriek 
even blijven liggen. Het 
nummer bevat een aantal 
artikelen die ik toch 
graag vermeld. Zoals een 
historisch overzicht van 
de tegenwoordig alom 
bekende rolzegels. 

Nederland was er met 
zijn roltandingzegels uit 
dejaren '20 en '30 al 
vroeg bij en landen als 
Zweden en de Verenigde 
Staten gebruikten ze ook 
al snel en op heel grote 
schaal. De huidige auto
maatstroken mogen ook 
tot deze categorie wor
den gerekend, al komen 
hun afbeeldingen in geen 
enkel opzicht overeen 
met die van postzegels 
uit de automaten of van 
de rol. Die laatsten on
derscheiden zich in 
hoofdzaak van zegels uit 
het vel door hun afwij
kende tanding. 

Het ei van 
Aandacht in hetzelfde 
nummer van de Spiegel 
voor Chili, dat gedurende 
tientallen jaren postze
gels met de beeltenis van 
Columbus heeft uitgege
ven, ondanks het feit dat 
de ontdekkingsreiziger 
op zijn vier reizen naar 
Zuid-Amerika nooit een 
voet op Chileense bodem 
heeft gezet. 

Colon ojwd Christophorus Columbus-
herkomst. . 

Dat weerhield de Chile
nen (of de Britse drukke
rij die veel van hun zegels 
maakte) er niet van tal 
van verschillende afbeel

dingen van Columbus te 
produceren waarvan de 
herkomst of de authenti
citeit nooit is vastgesteld. 

Krant en zegel 
Het Oostenrijkse blad 
Die Briefmarke (februari) 
herinnert er aan dat op i 
juni 1850 een nieuw soort 
postzegel in Oostenrijk 
zijn intrede deed: de 
krantenzegel. Daarmee 
produceerde men in We
nen twee primeurs - al 
was men zich daarvan 
waarschijnlijk niet be
wust. Want behalve de 
eerste krantenzegel was 
dit ook de eerste zegel 
zonder waardeaandui
ding. De waarde werd be
paald door de kleur. Deze 
zegels werden alleen per 
vel aan de krantenuitge
vers verkocht, die ze dan 
zelf op de te versturen 
kranten moesten plak
ken. 

De zegels waren onge-
tand, de marges klein en 

Velrandbijzonderheden en bijzondere velranden:. .interessant om naar te kijken, interessant om te verzamelen.. 

.veel portretten van onbekende 

de werknemers van de 
uitgevers wat slordig bij 
het hanteren van de 
schaar. Mooie, goed ge
rande exemplaren zijn 
dus zeldzaam. Het hierbij 
afgebeelde veldeel da
teert van 1899, met wat 
bredere marges en met 
een waarde van 2 heller. 
Ook in Hongarije waren 
vanaf 1867 zulke zegels 
in gebruik: zonder, maar 
ook mèt waardeaandui
ding. 

Ons schrift 
Postzegels vertonen - al
thans voor wie daar op let 
- een enorme variatie aan 
soorten schrift, zowel ge
schreven als gedrukt. 

Over dit onderwerp 
brengt het Duitse Bonds
blad Philatelie (november 
2000) een kleine studie. 



Oostenrijksekrantenze^els: ...ooiteenuiereldprimeur.. 
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Gcschrciicn tekst komt m vele vor
men op postzegels voor 

Het artikel bevat veel uit
eenlopende illustraties: 
van hièrogliefen tot mo
derne lettersoorten, maar 
ook kunstzinnige schrift-
vormen, zoals cijfers en 
letters van bloemen, of 
teksten in hedendaags lo
pend handschrift. 

Half werk 
Het enige stukje Brits 
grondgebied in Europa 
waarop de Duitsers ooit 
beslag konden leggen 
waren de Kanaaleilanden 
voor de Franse westkust. 
In Gibbons Stamp 
Monthly van maart be
gint een serie artikelen 
van James Buchan, waar
bij ditmaal het eiland 
Guernsey aan de beurt is. 
Op 30 juni 1940 landden 
de eerste Duitse troepen 
op het eiland. De Britse 
legerleiding achtte het ei

land niet van strategisch 
belang; daarom werd het 
in de voorgaande weken 
gedemilitariseerd en wer
den zo'n 25.000 burgers 
naar Engeland geëva
cueerd. De Britse munten 
en postzegels bleven on
der het Duitse bewind ge
woon geldig, maar eind 
1940 raakten de zegel-
voorraden op. Een op
dracht die aan een plaat
selijke drukker was ver
strekt vergde veel tijd en 
daarom werden Britse 
postzegels gehalveerd 
gebruikt. Dat ontging 
sommige filatelisten ter 
plaatse natuurlijk niet. Er 
werd in die jaren dan ook 
nogal wat maal<werk ver
vaardigd, dat nu toch 
heel wat waard is gewor
den. Een boeiend stukje 
oorlogsgeschiedenis. 

Blij met minder 
Een verheugend bericht 
uit het Amerikaanse blad 
Linn's Stamp News (ig 
februari 2001): US Mau 
heeft aangekondigd het 
aantal emissies in 2001 
en de daarop volgende ja
ren drastisch te zullen 
verminderen. De kosten 
die een verzamelaar moet 
maken om alle nieuwe 
Amerikaanse zegels en 
postwaardestukken van 
dit jaar te verkrijgen zul
len ongeveer 55 dollar 
bedragen; in 2000 was 
dat nog 113 dollar! Het is 
een maatregel waarvan 
vele verzamelaars elders 
zullen hopen dat die ook 
in hun land genomen zal 
worden... (HG) 

Firmaperforaties 
Op verzoek van Geuzen-
dam's catalogus werd de 
Perfin Club Nederland 
gevraagd een overzicht 
samen te stellen van Ne
derlandse postwaarde
stukken waarin perfins 
(firmaperforaties) voor
komen. Dat overzicht 
werd ook gepubliceerd in 
het verenigingsorgaan 
Perfinpost van januari 
2001. Het aantal post
waardestukken dat werd 
bijgefrankeerd met een 
postzegel met firmaper
foratie is echter heel ge
ring; perjïns op postwaar
destukken zien we vooral 
op stukken met bestem
mingen buiten Neder
land. Het is interessant 
om te weten dat perfora
ties op zulke poststukken 
ook voorkomen buiten 
het zegelbeeld. Van ruim 
een dozijn voorbeelden 
worden afbeeldingen ge
toond. 

Kennedy's problemen 
In de artikelenreeks De 
Voorbije Eeuw wordt in 
De Gooise Phila (februari 
2001) de periode '1960-
1970 - John F. Kennedy' 
besproken. 

i jjJ3Wf»OMTHATFIB6CA.NTBULY<, 

John F. Kennedy moest m zijn 
korte presidentsperiode een aantal 
belangrijke beslissingen nemen. 

Het eerste deel van die 
periode wordt geken
merkt door Kennedy's 
pogingen tot verminde
ring van de internationa
le spanningen, waarbij 
met name de politieke 
problemen die Kennedy 
moest oplossen met 
Cuba en Laos ter sprake 
komen. In het tweede 
deel ligt de nadruk op de 
ontwikkeling van de 
ruimtevaart in de Ver
enigde Staten. Interes
sante afbeeldingen - zo
wel van evenementen als 
van zegels - illustreren dit 
prettig leesbare artikel. 

Het mag tóch! 
Hoewel veel postkanto
ren weigeren om pakket
ten aan te nemen die ge
frankeerd zijn met post
zegels (frankering is for
meel gezien slechts toe
gestaan met de alom ver
foeide pakketzegels) 
maakt het convocaat van 
de V.P.T. (Tilburg) be
kend, dat volgens een in
terne publicatie van PTT 
Post van eind september 
2000 het plakken van 
postzegels nog steeds is 
toegestaan! Als de aan
bieder er op staat dat een 
met voldoende postze
gels gefrankeerd pakket 
toch wordt geaccepteerd, 
dan moet de loketmede
werker hiermee akkoord 
gaan. De aanbieder moet 
dan wel vragen om de 
barcode (gratis), zodat 
het pakket bij eventueel 
zoekraken kan worden 
opgespoord. Zo komt u 
toch nog van uw postze
gels afzonder deze 
straks in te wisselen 
tegen Eurozegels! 

'Het Tolhuis' informeert 
Bijzonder actueel is Het 
Tolhuis, blad van de Am
sterdamse Postzegel 
Jeugdclub (februari 2001), 
dat een artikel brengt over 
de olieramp bij de Gala
pagos Eilanden. 

Met niet minder dan ne
gen afbeeldingen van ze
gels en post(waarde)-
stukken geeft het artikel 
meer informatie over 
deze eilandengroep dan u 
in veel kranten en tijd
schriften kon lezen. 

Hondse baan 
Het blad Deutsche Post 
(Filatelistenvereniging 
Duitsland) haalt in het ja
nuarinummer een artikel 
aan dat werd overgeno
men uit Der Sammlerdienst 
van 1963: Kaiserlich Deut
sche Hunde-Post, ledere 
verzamelaar kent wel bal-
lonpost, luchtpost, raket-
tenpost en dergelijke, 
maar voor velen zal het 
bestaan van hondenpost 
iets nieuws zijn. De hon
denpost werd in 1874 in 
Jessen a/d Eister opge
richt. De twee honden 
trokken een kleine gele, 
met post beladen wagen, 
voorzien van de keizerlij
ke adelaar tweemaal per 
dag (op zondag eenmaal) 
naar het ruim zeven kilo
meter verder gelegen sta
tion en weer terug. Van 
de Duitse uitdrukking: 
Au/den Hund kommen 
('aan lager wal geraken') 
wordt beweerd, dat die 
afkomstig is van deze 
minderwaardige wijze 
van postvervoer. 

Goud, zout en porselein 
De Postzegelclub Almelo 
publiceert in haar mede
delingenblad Onder de 
Loupe (januari 2001) een 
artikel over Porselein, het 
w\ttegoud. De bijdrage is 
geschreven door Gerrit 
H. Schorn en werd over
genomen uit het blad 
Zoutfilatelie. Er is een re
latie tussen porselein en 
zout, want zout zowel als 
porselein heeft als bij
naam 'hetwitte goud'. 
Porselein dankt die bij
naam aan het feit dat 
vroeger het vaak fraai ge
decoreerde materiaal 

De Galapagoseilanden ontsnapten onlangs maar temauivernood aan 
een enorme olieramp 



vooral werd gebruikt 
voor kostbare serviezen, 
o a voor het schenken 
van thee aan hoog ge
plaatste gasten 

Lichtgewichten 
Het blad De Stolwispost 
(NVPV Deventer) ver
klaart de herkomst van 
de naam Bantams voor 
postzegels van een zeer 
klein formaat Bantams 
werden vaak geprodu
ceerd in landen en gebie
den waar papierschaarste 
heerste, zoals onder 
meer in ZuidAfrika tij
dens de Tweede Wereld
oorlog 

Ook een kippenras van 
kleine, pittige en vecht
lustige kippen draagt de 
naam Bontammers In Ne
derland zijn deze Zuid
Afnkaanse Bantammers 
(ik bedoel nu de postze
gels en niet de kippen') 
moeilijk te vinden omdat 
de Duitse bezetter tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
verboden had correspon
dentie te voeren met 
ZuidAfrika 

Geknipt voor u 
Het verenigingsorgaan 
Eemvizier (postzegelver
eniging Eemland, Soest) 
heeft een leuke, steeds te

Een aantdfiktehsüsche lichtfleuiichtzeflels bij elkaar Zuid Ankaanse 
Bantamzĉ els 

De relatie is snel gelegd 
Indebokssportishet 
bantamgewicht de klasse 
van lichtgewicht boksers 

rugkerende rubriek, ge
naamd Postzegels m de pers 
De redactie behandelt of 
kopieert daarin artikelen 

die in de regionale of lan
delijke pers zijn versche
nen en die betrekking 
hebben op de filatelie In 
het februarinummer 
komt in die rubriek on
der meer een artikel aan 
de orde uit de Volkskrant 
van 30 december 2000, 
waarin wordt betreurd 
dat Nederland m 2001 
(weer) niet meedoet met 
de Europazegels Het 
thema van 2001 is Water 
natuurlijke rijkdom Dat 
zou toch leuk zijn ge
weest voor prins Willem
Alexander 

Twijfel weggenomen 
Een verhelderend artikel 
onder de titel De nieuwe 
landen in het oosten staat 
opgetekend m Noviopos
ta (2001/1, Filatelisten
vereniging Noviopost, 
Nijmegen), die daarvoor 
veel dank is verschuldigd 
aan de heer J Jansen van 
de Filatelistische Con
tactgroep OostEuropa 

Pleidooi voor China 
Een warm pleidooi voor 
het verzamelgebied Chi
na wordt gehouden in 
ZPHV, het maandblad 
van de ZuidHollandse 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars In het 

Een uan de uelejraaie postzefleiblolges die de Volksrepubliek China in de 
ajgclopen decennia heeft uitflĉ euen 

kort wordt de postale en 
politieke geschiedenis 
van dit enorme land 
weergegeven Met name 
de overgang van repu
bliek naar de communis
tische volksrepubliek is 
postaal gezien bijzonder 

interessant Telkens 
wanneer er weer een ge
bied was veroverd wer
den er, vaak onder heel 
primitieve omstandighe
den, gedrukte zegels uit
gegeven (PvS) 
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\feiling nr. 71 
wordt gehouden 

op zaterdag 19 MEI 2001 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam  Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 
Muiderwaard410, 1824 XT Alkmaar, Tel 0725614153, Fax 0725614132 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 

file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl
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Online per Post of via uw winkelier 
KENDAM - Vierlinghstraat 2 -4251 LC - Werkendam - Tel. 0183-502166 

TE KOOP AANGEBODEN 
Goedlopende postzegelwinkel in Arnhem-Zuid 
Inlichtingen : 0571 -291917 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend do-vrij-za van 10.00 - 17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 071-5619264, E-mail vph-wph@zonnet.nl 

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. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

D.O. 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 

iHIS 

http://www.lindner.nl
mailto:vph-wph@zonnet.nl


DIGITALE TIJDPERK MAAKT 
FILATELIE ER NIET LEUKER OP 

Mechanische frankeermachine lean naar het museum 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Um het met bob uyian te zeggen: ae tijaen veranderen. 

Vanaf oktober 2005 mogen in Nederland geen 

mechanische frankeermachines meer worden gebruikt; ze 

moeten wijken voor elektronische. Dan waren er onlangs 

proeven met 'digitale' zegels. En we hadden al blokken 

van tien, zakenpostzegels, zelfklevers en andere 

verworvenheden van de 'nieuwe tijden'. Wat is het effect 

daarvan op de filatelie? Verzamelaar D. Veenstra, 

thematisch medewerker van dit blad - zoekt het antwoord. 

Mensen van tachtig jaar noe
men we 'hoogbejaard', maar 
menige wakkere oudere wordt 
nog ouder. Zo niet de mechani
sche frankeermachine: na acht 
decennia trouwe dienst wordt 
deze trouwe frankeerhulp de
finitief ingeruild voor zijn elek
tronische opvolger. In 1920 
werd de frankeermachine door 
de Wereldpostunie UPU toege
laten voor de frankering van 
poststukken. Nederland schaar
de zich echter pas op 7 septem
ber 1925 in de rij van landen 
waar frankeermachines werden 
ingevoerd. Omdat PTT Post 
heeft besloten het gebruik van 
mechanische frankeermachines 
vanaf oktober 2005 niet meer 
toe te staan, moeten al die ma
chines voor die tijd buiten ge
bruik zijn gesteld. Een enkel 
exemplaar zal waarschijnlijk 
een plekje in het Museum voor 
Communicatie krijgen (als dat 
tegen die tijd nog bestaat) en 
ook zullen er wel verzamelaars 
van frankeerstempels zijn die 
de komende jaren naarstig zul
len trachten zulke machines 
van de schroothoop te redden. 
Gelukkig betekent het einde van 
de mechanische frankeermachi
ne niet dat daarmee ook het lot 
van de frankeerstempels is be
zegeld. De elektronische fran
keermachine lijkt best honderd 
te kunnen worden, ook al gaan 
de ontwikkelingen in het digita
le tijdperk razendsnel. Toch 
wordt voor de verzamelaars van 
frankeerstempels in zekere zin 
een periode afgesloten. 

de zegels zijn geschikt voor alle 
soorten post. Ook in de Ver
enigde Staten werd al op deze 
wijze met digitale zegels geëx
perimenteerd. Bij het toepassen 
van de andere optie is een ze
gelprinter [Simply Postage PRO-
mail) nodig, een apparaatje dat 
digitale zegels afdrukt op zelf
klevende labels. 

Digitale zegels zijn vooral be
doeld voor kleine bedrijven. 
Ook particulieren die een be
perkt aantal poststukken per 
dag versturen ziet PTT Post als 
potentiële klanten. Bij de eerste 
variant kan als men dat wil een 
beeldmerkje of een ander plaat
je aan de zegel toevoegen, maar 
gezien het formaat stelt die mo

gelijkheid niet veel voor; een 
echte vervanger van de fran
keerstempels lijken de digitale 
zegels dus niet te worden. 

VERSCHRALING TROEI 
Door allerlei technische ontwik
kelingen verandert de wijze 
waarop het postverkeer is geor
ganiseerd steeds sneller. Maar 
die veranderingen zijn in feite 
niet de belangrijkste bedreiging 
voor de filatelie - dat zijn veel 
eerder de toegenomen com
merciële belangen. Nog steeds 
kunnen filatelisten over een re
delijk ruim aanbod aan fllatelis-
tiscn materiaal beschikken. 
Door de commercialisering die 
bij een groot aantal PTT's heeft 
toegeslagen is er zelfs sprake 
van een overdaad die schaadt. 
Toch is er - en dan hebben we 
het vooral over de laatste tien 
jaar - ook een sluipend proces 
van verschraling op gang geko
men. Toen de frankeermachi
nes er pas waren hebben verza
melaars in deze 'mechanische 
postzegelmachines' waarschijn
lijk ook een bedreiging voor hun 
hobby gezien, maar dat viel uit
eindelijk best mee. Maar nu is 
de situatie anders: door een cu
mulatie van ontwikkelingen en 
veranderingen wordt niet alleen 
hetfrankeerstempel, maar 
vooral ook de gewone postzegel 
steeds verder in het nauw ge
dreven - en het zijn beslist niet 
alleen de 'blokken van tien' die 
hierbij een rol spelen. 

VERGALD PLEZIER 
Wie geregeld kantoorpost bij 
bedrijven of instellingen op
haalt, weet dat het plezier van 
het zoeken naar 'leuke dingen 
voor de verzamelaar' wordt ver
gald door twee ontwikkelingen. 
In de eerste plaats is daar de 
Port Betaald-regeling, een mo
gelijkheid waarvan het gebruik 
de laatste jaren fors is toegeno
men. Dat ging ten koste van het 
gebruik van gelegenheidszegels 
en van frankeerstempels. 
Een tweede factor van betekenis 
was de invoering in 1997 van de 
zelfklevende zegels van 80 en 
160 cent die door PTT Post wor
den omschreven als 'zaken-
postzegels'. De zegels beteke
nen zo goed als de doodsteek 
voor het gebruik van bijzondere 
zegels. Gelukkig kopen particu
lieren nog wel eens een blokje 

DIGITALE ZEGEL 
PTT Post begon in augustus 
2000 aan een experiment met 
digitale postzegels. Er werden 
vier projecten - pilots - opge
start, die onlangs, in februari 

- 2001, werden afgesloten. Met 
= de evaluatie van die projecten 
^ zal PTT Post tot juni van dit jaar 
- bezig zijn. Als de ervaringen po-
Z sitief zijn mag de invoering van 
" de digitale postzegel ergens in 
S de herfst van dit jaar worden 
5 verwacht. 
:± In de test werden twee varian-
"^ ten beproefd: softwarematig en 

8 L hardwarematig vervaardigde 
" zegels. Gebruil:ers van de soft-

warevariant kunnen digitale 
postzegels met behulp van hun 
eigen Computerprinter afdruk
ken. De op die manier gecreëer-



of een schapverpakking, maar 
veel van dat materiaal verdw/ijnt 
gewoon in de verzamelingen 
Wordt het voor de ware filatelist 
steeds moeilijker om voor zijn 
collectie bijzondere postfrisse 
Nederlandse zegels aan te 
schaffen, verzamelaars van ge
bruikte gelegenheidszegels 
hebben net nog veel lastiger De 
gestempelde zegel wordt zo 
langzamerhand een zeldzaam 
fllatelistisch product 
Een extra complicatie is de pri
vacywetgeving Bedrijven en in
stellingen weigeren steeds va
ker kantoorpoststukken uit han
den te geven omdat de afzen
deradressen als 'gevoelig mate
riaal' worden beschouwd 
Uiteraard zit er ook een andere 

kant aan deze filatelistische me
daille Nieuwe filatelistische 
producten trekken namelijk ook 
nieuwe verzamelaars, terwijl ze 
m sommige gevallen een uit
breiding betekenen voor be
staande verzamelgebieden 
Een voorbeeld zijn de auto
maatstroken, een verzamelge-
bied dat voor Filatelie belangrijk 
genoeg is om er een aparte ru
briek aan te wijden Voor the
matische verzamelaars bete
kende de introductie van de au-
tomaatstrook destijds een inte
ressante aanvulling van het 
toch al brede assortiment waar
uit ze konden putten 

HET WORDT NIET LEUKER 
Toch moeten we concluderen 

dat de recente ontwikkelingen 
op het gebied van frankering er 
met voor kunnen zorgen dat de 
verzamelaar het leuker krijgt 
De filatelie verschraalt er door 
Gecombineerd met de 'inflatie' 
die de snel oprukkende com
mercialisering ons brengt loopt 
de filatelie het gevaar zijn aan
trekkingskracht op een breed 
publiek te verliezen Het is de 
vraag hoe lang het 'compromis-
je' (zie het artikel over het einde 
van het loketvel m het februari
nummer van Filatelie) nog be
stand zal zijn tegen de tendens 
'grotere verkoopeenheden' aan 
de balies te brengen 
Mijn persoonlijke slotsom is 
dat PTT Post, gedreven door ei
genbelang, alles groter maakt 

en sneller laat verlopen, maar 
de filatelie daarmee met vrolij
ker maakt Isdaterg 'We leven 
in een tijd van snelle verande
ringen en ook de filatelie zal 
daarmee moeten leren leven 
Georganiseerde filatelie noch 
verzamelaars zijn volgens mij 
aan het eind van hun Latijn 
'Aanpassen' is de boodschap -
iets waaraan we toch al gewend 
zijn, dankzij alles wat te maken 
heeft met computers, Internet 
en wat het digitale tijdperk ons 
verder nog mag brengen 

Wilt a reageren'^ Schrijf een briefje 
(Klipper 2 I2y6 BP Huizen) of stuur 
een e mail philatelie@tip nl 
BIJ voldoende reacties komen we op dit 
onderwerp terug Redactie Filatelie 

Schaalvergroting bij de posterijen hier symbolisch m beeld gebracht leidt er vreemd genoeg toe dat ware verzamelaars steeds minder te verzamelen hebben 

Wereldnieuws 

i 
SBFE 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 of 45 B ** Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben 
Tanding 11 of 11V?' 
ƒ 7000,- of ƒ 200,- ' 
Bezit u deze kostbare rariteit' 
De PERFOTRONIC laat het u 
zien 

Bestel nr. 9850 Perfotronic 

(mol adapter) ƒ459-
Verkrijgbaar bij de betere vak-
handei 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
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 
boven de ƒ 25,-

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Jteenstraat 16 

7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
_ ...ail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 
l<ienhorst.breda@freeler.nl 

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

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

IWWW.KIENH0RST.COM ivl 
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HfNXX» BIJDRAGE: RINSKE JÜRGENS 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 
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Afbeelding i- ontwerpschetsen uan Victor de Leeuw uoor een van de Rotterdam-zegels van iggo, 'Rotterdam als 
podium' (collectie Museum voor Communicatie, Den Haag) 

Afbeelding 2- definitiefontuierp voordeZomerpostzegel 'Bnenenoordbrug', een ontuierp van R J Draijer. 
(collectie Museum voor Communicatie, Den Hoag) 

. 1 otterdam - dit 
8 c 1 jaar Culturele 

Hoofdstad van 
Europa - staat al lange 
tijd bekend als een mon
diaal knooppunt en als 
de stad met de grootste 
haven van de wereld. 
Maar Rotterdam is nog 
veel meer en dat is veel 
minder bekend. Het is 
een stad met vele gezich
ten. Dit is zeker te zien 
op de postzegels die de 
afgelopen jaren zijn uit
gegeven. Hieronder volgt 

t e e n culturele tocht door 
Rotterdam aan de hand 
van deze postzegels; 
langs gebouwen, brug
gen en beeldhouwwer
ken. 

Cultuurstad Rotterdam 
Eerst een postzegel uit 
1990, met Rotterdam zelf 
als onderwerp. De ont
werper -Victor de Leeuw -
koos voor het thema 'de 
stad als podium' (afbeel
ding 1), door de actieve 
culturele rol van Rotter
dam. Hij zegt hierover: 
'Overwegende dat het 
centrum van de stad Rot
terdam zich langzaam 
verplaatst naar het water, 
onder andere door het 
ontwikkelen van De Kop 
van Zuid en de Maasbou
levard, heb ik podia gesi
tueerd rondom dit nieu
we hart van de stad. Deze 
geplaatst op de Rotter
damse vlag, met - in sil

houet - het toeziend oog 
van de Rotterdammer, 
complementeerden voor 
mij de postzegel'. Dat 
Rotterdam cultureel ac
tiefis blijkt wel uit het 
feit dat de Maasstad dit 
jaar Culturele Hoofdstad 
van Europa is. 

Rotterdamse bruggen 
Behalve cultuurstad is en 
blijft Rotterdam de stad 
van het water. Het water 
van de rivier de Maas 
splijt de stad in tweeen. 
Jarenlang vormde de 
Maas een belemmering 
in de verbinding tussen 
Rotterdam-Noord en 
Rotterdam-Zuid. Tot de 
aanleg van de Willems-

WELKOM IN DE STUDIEZALEN VAN HET 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Het Museum voor Com
municatie heeft twee stu
diezalen. In de algemene 
studiezaal kunt u elke 
donderdag kosteloos do
cumentatie, afbeeldin
gen, boeken en tijd
schriften e.d. mzien, 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 altijd welkom! Bel 
wel vooraf om uw komst 
te melden ('s ochtends, 
3307572); vaak kunnen 

wij dan al iets klaarleg
gen. 
Wilt u postzegels van een 
bepaald land bekijken, 
postale afstempelingen 
van uw woonplaats be
studeren of ontwerpen en 
geschiedeniskaarten van 
Nederlandse postzegels 
inzien, neem dan contact 
op voor een bezoek aan 
de Studiezaal Post (070-
3307560). U kunt daar 
doorgaans één dag per 
maand terecht. De ko
mende maanden is dat op 
donderdag 19 april en 
dinsdag 22 mei 2001. 

bruggen (1870-1878) be
stond de enige verbin
ding uit een aantal pont-
veren. Sinds de jaren zes
tigvan de twintigste 
eeuw werden grote pro
jecten ter verbetering van 
de verkeersdoorstroming 
gerealiseerd. Heel be
langrijk in dit opzicht 
was de aanleg van de 
rondweg, die de Maas 
aan de oostzijde kruist 
via de Brienenoordbrug 
(A16) en aan de westzijde 
via de Beneluxtunnel 
(A4).Vandaar dat in 1968 
de Brienenoordbrug op 
één van de zomerpostze-
gels prijkte (afbeelding 2). 
Maar ondanks de aanleg 
van deze verbindingen, 
werd op 4 september 
1996 nog een oeverver
binding geopend tussen 
het centrum van Rotter
dam en de kop van Zuid. 
Aan die overspanning -
de Erasmusbrug - werd 
in totaal drie jaar ge
werkt. De brug is als één-
pyloonsbrug door de 
Amsterdamse architect 
Ben van Berkel ontwor
pen. De Rotterdammers 
hebben de brug omge
doopt tot 'De Zwaan'; dit 
vanwege de fraaie knik 
aan de bovenkant van de 
pyloon. Op de postzegel 
uit 1996 (afbeelding 3) is 
deze knik eigenlijk niet te 
zien. Ontwerper Jan Kees 
Schelvis heeft bewust 
voor deze benadering ge
kozen, omdat hij, zoals 
hij zegt 'naast de foto van 
de brug wilde werken 
met grote krachtige vor
men. Kleurvlakken kun
nen daarbij een goede 
uitwerking hebben. Die 
kleurvlakken heb ik te

vens gebruikt als onder
steuning van de architec
tonische vormen.' 

Rotterdamse gebouwen 
en beeldhouwwerken 
In 1950 prijkte een Rot
terdams bouwwerk voor 
het eerst op een Neder
landse postzegel, om 
precies te zijn de Zomer-
postzegel van 5+3 cent 
(NVPH-nummer 552). 
Het is onbekend welk ge
bouw werd afgebeeld en 
of het bouwwerk nu nog 

WELK GEBOUW 
ZIEN WE HIER? 

NEDERLAND 

Het kan toch bijna niet 
anders of een van onze 
Rotterdamse lezers moet 
ons kunnen helpen aan 
de naam en plaats van dit 
gebouw, dat in de catalo
gus nu al meer dan een 
halve eeuw wordt om
schreven als 'Bouwwerk 
in Rotterdam'' 
Wie weet om welk bouw
werk het gaat èn op wel
ke plaats het staat (of 
stond) kan dit melden 
aan de redactie van dit 
blad: Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 'Filatelie' zorgt 
er dan voor dat die we
tenschap wordt gedeeld 
met alle andere lezers 
van dit blad. 



bestaat. In 1955 volgde 
de inmiddels wereldbe
roemde Van Nelle-fa-
briek, ook als onderdeel 

van een serie Zomerpost-
zegels. In iggo waren de 
ruïnes van de Zuiderkerk 
onderwerp van een post-

Afbeelding 5 ontiuerp uoor de zegel 'Nederland Waterland - Oeueruer-
bmdingen' uit iggfi ('Erasmusbrug') uan Jan Kees Schelms 

zegel, vijftig jaar na de fa
tale Duitse bombarde
menten. 
Behalve gebouwen wer
den op diverse postzegels 
ook beroemde Rotter
damse beeldhouwwerken 
afgebeeld. 'De verwoeste 
stad' van Ossip Zadkine 
werd door Otto Treuman 
op zijn herdenkingsze
gels van 1965 gebruikt, 
samen met de 'Dokwer
ker' uit Amsterdam en 
'De gevallenen' uit Waal
wijk. In 1988 werd het 
standbeeld van Erasmus 
afgebeeld op een postze
gel, naar aanleiding van 
het vijfenzeventigjarig 
bestaan van de Erasmus 
Universiteit. Op een Eu
ropa-emissie uit 1993, 
ontworpen door Julius 
Vermeulen - grafisch ad
viseur bij Kunst & Vorm
geving - prijken twee 
Rotterdamse sculpturen 
van respectievelijk Wes-
sel Couzijn en Naum 
Gabo. 

Rotterdams toekomst 
Over 'Rotterdam en de 
toekomst' verscheen in 
de emissie over de stad 
uit 1990 een postzegel, 
waarop het stadsontwik
kelingsproject 'De Kop 

Afbeelding 4- Inge Kwee ontiuierp 'Rotterdam en de toekomst - De Kop 
uan Zuid', een ran de drie zegels uit de 'Rotterdam-reeks' uan iggo. 

van Zuid' is afgebeeld (af
beelding 4). De impressie 
op de zegel bestaat verder 
uit een plattegrond en 
een hoog oprijzende be-
tonpijler, maar als u er nu 
op gaat kijken ziet u er 
vele gebouwen staan. Op 
de nieuwste postzegel, 
gewijd aan Rotterdam -
die van 14 maart jl. - is de 
Erasmusbrug weer afge
beeld, ditmaal in combi
natie met het water van 
de Maas. Blijkbaar is de 
'piepjonge' Erasmusbrug 
nu al min of meer het 
icoon voor de stad Rot
terdam gworden... . 

Alle genoemde postze
gels en ontwerpen zijn te 
zien op de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Rotterdam 2001, die van 
20 tot en met 22 april in 
Ahoy' wordt gehouden. 
Het materiaal wordt on
dergebracht in een spe
ciale inzending van het 
Museum voor Communi
catie uit Den Haag die te 
vinden zal zijn in de zo
genoemde Erehof 

Rinskejurgens is assistent conser
vator Postuiaarden en Grajischc 
Vormgeuing uan het Museum 
uoor Communicatie in Den Haag. 

lJIICMiv%»ST- SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

LUFTHAMSA 
Van de Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa is 
bekend dat ze steeds 
weer nieuwe bestemmin
gen weet te vinden. Ook 
nu kan ik er weer een 
aantal melden. 
Op 25 maartvan ditjaar 
vloog Lufthansa voor het 
eerst van Frankfurt naar 
Denver, respectievelijk 
Phoenix; in beide geval
len werd een toestel van 
het type A-340 ingezet. 
Eén dag later, op 26 
maart, ging het van 
V^ashington naar Berlijn 
(ook met een A-340), ter
wijl op diezelfde dag ook 
de trajecten München-
Sao Paolo en München-
Hongkong voor het eerst 
werden verkend. Verder 
was er een vrachtvlucht 
(mèt post) van Keulen 
naar Dallas; er werd ge
bruik gemaakt van een 
toestel van het type MD-
II. 
De luchthaven van Ham
burg bestond op 20 
maart negentig jaar en de 
luchtverbinding Berlijn-
Zurich vierde op 6 april 

haar 75ste verjaardag. 
Beide feiten werden met 
mooie stempels en kaar
ten herdacht. 
En net op het moment 
waarop ik de Lujthansa-
meldingen wilde afslui
ten kwam het bericht 
binnen dat er op 25 
maart nog eens twee eer
ste vluchten zouden wor
den gemaakt: van Berlijn 
Tegel naar London City 
(met een Avro-Jet) en 

Hamburg-Warzawa (met 
een ATR-42, in combina
tie met EurouJings). 

SINGAPORE AIRLINES 
Het voorbeeld van United 
Airlines volgend zal ook 
Singapore Airhnes met een 
toestel van het type 
B-777 gaan vliegen op de 
trajecten Singapore-
Amsterdam en Singapore-
Chicago. Dat gebeurt 
vanaf 2 augustus van dit 

jaar. De nieuwtjesdienst 
van 'De Vliegende 
Hollander' zal er alles 
aan doen om post mee te 
geven met deze nieuwe 
eerste vluchten. 

TAM 
De luchtvaartmaatschap
pij TAM is - in tegenstel
ling tot wat de naam sug
gereert - heel actief: het 
bedrijf zal een kantoor 
openen op de luchthaven 

16 February, 2001 
Chicago-Amsterdam 
United Airlines UA 966 

BuirMnaicu. 

The Flying Dutchman 
P.O Box 94 
2770 AB Boskoop 
The Netherlands 

Enuelop van de ulucht Chicago-Amsterdam op i6Jebruari uan ditjaar 

van Schiphol en wil ook 
gaan vliegen tussen Bra
zilië en Amsterdam. Net 
als bij Singapore het ge
val is zal 'De Vliegende 
Hollander' ook hier zijn 
best doen om de eerste 
vlucht filatelistisch te do
cumenteren. 

UNITED AIRLINES 
De enige illustratie in 
deze aflevering van 
'Luchtpostnieuws' be
staat uit een envelop van 
de eerste vlucht van Uni
ted Airlines van Chicago 
naar Amsterdam. Er werd 
gebruik gemaakt van een 
toestel van het type B-
777-200 (registratienum
mer N779UA). 

ROTTERDAM 2001 
Tot slot nog dit: de 
Nieuwtjesdienst van 'De 
Vliegende Hollander' is 
ook aanwezig op de Na
tionale Postzegelten
toonstelling Rotterdam 
2001 in Ahoy' (20, 21 en 
22 april a.s., zie de uit
voerige berichtgeving el
ders in dit nummer) . U 
bent van harte welkom. 



SPELREGELS: ALLEEN BRIEVEN MET EEN FILATELISTISCH ONDERWERP WORDEN 
GEPLAATST. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKORTEN. ILLUSTRATIES IN KLEUR 
HEBBEN DE VOORKEUR. DE PLAATSING VAN EEN BRIEF BEHOEFT NIET IN TE 
HOUDEN DAT DE REDACTIE HET MET DE STREKKING ERVAN EENS IS. 
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NIET TE VINDEN: 
SERVICiO ATTIVO 
Al weer geruime tijd gele
den kreeg ik de hier afge
beelde zegels in handen. 
Ondanks nijver zoeken in 
een aantal catalogi ben ik 
er niet in geslaagd te we
ten te komen wat voor ze
gels dit zijn, waar ze van
daan komen en voor welk 
doel ze uitgegeven zijn. 
Ook de deskundigen in 
de verenigingen waarvan 
ik lid ben hebben mij niet 
kunnen helpen. Mis
schien dat een van uw le
zers weet waar het hier 
om gaat? 

BRIEVEN VAN AGNES 
HOEN VAN CARTILS 
Bij het veilinghuis Poveia 
in Assen heb ik ongeveer 
tien jaar geleden een aan
tal brieven van (vooral) 
Agnes Hoen van Cartils 
uitHouthemSt. Gerlach 
laten veilen. Het betreft 
correspondentie over het 
zogenoemde Partage
tractaatvan 1662. 
Omdat de huidige eige
naar van Chateau St. Ger
lach in Houthem graag 
over fotokopieën van ge
noemde correspondentie 
zou willen beschikken, 
verzoek ik de koper van 
destijds contact met mij 
op te nemen. 
L. Savelberg 
Postbus iio 
6270 AC Gulpen 

lUiSTE ANTWOORD 
WAS ONJUIST 
Enige tijd geleden was in 
de rubriek 'Filaquiz' een 
vraag te lezen die betrek
king had op de verkeerd 
geplaatste kleuren van de 
IDuitse vlag op een eerste
dagenvelop. De redactie 
gaf toen als antwoord dat 
de juiste volgorde van die 
kleuren moest zijn 
'zwart, rood en geel'. 

Jammer, maar ook dat is 
onjuist. De kleuren van 
de Duitse vlag zijn zwart, 
rooden^oud. 
L.Ch. Werst 
Den Helder 

GEEN CHOCOLA VAN 
TE MAKEN 
Al heel lang ben ik in het 
bezit van een briefkaart 
waarvan ik u hierbij een 
kopie toezend. Ik ben er 
nooit achter gekomen in 
welke taal de tekst op de 
kaart is gesteld; het kan 
natuurlijk ook een dialect 
zijn. En wat ik ook niet 
weet of er nog enige 
waarde aan zo'n kaart 
mag worden toegekend. 
Misschien beschikt u 
over bronnen die mij 
kunnen helpen bij de op
lossing van dit 'raadsel'? 
L.M.C. Romeyn 
Van Polanenpark 77 
Wassenaar 

Het zou ons sterk uerbazen 
als de enkele maanden gele
den a^etreden uoorzirter van 

Filatelie, de heer Van Dnel, u 
niet (wat uerder) zou kunnen 
helpen. Dat zouden we hem 
natuurlijk zelf kunnen ura
den, maar laten we eerst eens 
kijken ojhij Filatelie met 
euenueel belangstelling leest 
als uroefler het^eual was. In 
dat geval volgt er vrijwel ze
ker een reactie. Red, 

SUPERHOGE BEATRiX
FRANKERING 
Ik doe u hierbij een kopie 
toekomen van twee vel
deeltjes met een voor mij 
ongewoon tarief. Ik 

tussen de drie en uier kilo. 
Dat kost precies tachtig gul
den. De volgende vraag is 
dan natuurlijk hoe de zegels 
daarna weer naar Nederland 
terugkujamen. Red. 

VERMINKT OF JUIST 
AANTREKKELIJK? 
Een door mij uit de Ver
enigde Staten verzonden 
prentbriefl<aart is op een 
toch wel erg gruwelijke 
manier verminkt: aan de 
adreszijde is een dikke, 
zwarte viltstiftstreep ge
plaatst en op de beeldzij

EOllLAND \ "" WEDWANDI ä|o|»LAW iEplRlAND fN; 
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kwam ze tegen in een 
pond zegels die nog afge
weekt moesten worden. 
Het gaat in beide gevallen 
om acht zegels van tien 
gulden, samen dus tach
tig gulden per franke
ring. 
W.F.M, van Doeren 
Ravenstein 

Inderdaad een opmerkelijk 
tarief. Misschien werden de 
zegels gebruikt voor het naar 
een ver buitenland verzenden 
van een o/meer boeken. Het 
zou dan moeten gaan om een 
Prioritypakket naar een be
stemming buiten Europa van 

de is een sticker met een 
verzendcode geplakt. Ik 
vind dit echt verminking 
en het waardeloos maken 
van verzamelmateriaal. 
Vandaar dat ik meen dit 
onder uw aandacht te 
moeten brengen. 
B. OosterhofF 
Wormerveer 

TE VEEL AANDACHT 
VOOR HANGBOEKJES 
Ik wil mijn verontwaardi
ging kwijt over het ge
mak waarmee de redactie 
van Filatelie ruimte be
schikbaar stelt voor alles 
wat te maken heeft met 
de zogenoemde 'hang
zakken' en 'hangboek
jes'. Ik heb de Van Dale er 
nog eens op nageslagen 
en gelezen 'filatelie' (de 
naam van ons maand
blad) toch echt betekent: 
het verzamelen van post
zegels. Dat we nu afge
zakt zijn tot een blad dat 
uitgebreid aandacht be
steedt aan allerlei verpak
kingsmiddelen is voor 
mij slecht te verteren. Je 
krijgt zo'n beetje de in
druk dat de heer Bakhui
zen van den Brink (samen
steller rubriek Nederland, 
red.) aandeelhouder is 
van KPN! 
Weet u wat één velletje 
Kinderzegels of Oude
renzegels weegt? Eén 
gram. Een hangboekje 
weegt elf gram  dit in het 
kader van het zuinig om
gaan met onze grond
stoffen. Ik zou nog veel 
dieper kunnen ingaan op 
die kennelijk broodnodi
ge mechanisering, maar 
dan heb ik nóg twee vel
letjes briefpapier nodig 
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Het valt nog maar te bezien 
o/er in ditgeval ivel van een 
echte 'verminking' sprake is. 
De zwarte viltstiftstreep op de 
adreszijde is kennelijk aange
bracht om een eerdere (mis
schien onjuiste') codering ten 
behoeve van de postmechani
satie 'ajte dekken'. 
De strook die op de beeldzijde 
isgeplairt verstrelrt kennelijk 
wel dejuiste code. 
Misschien is deze kaart voor 
u een gruwel, maar iemand 
die belangstelling heeft voor 
geautomatiseerde postsorte
ring denkt daar misschien 
anders over... Red. 

en dat is het me niet 
waard. 
De heer Bakhuizen van 
den Brink schrijft ergens 
dat we wel haast mogen 
maken met de aanschaf 
van bepaalde hangboek
jes, anders zijn we te laat. 
Alsof het uitgiftebeleid 
van PTT Post ons al geen 
geld genoeg kost. 
Wat dacht u trouwens 
van het enige tijd geleden 
verschenen blokje '200 
jaar postbedrijf van vijf 
gulden? Geen enkele 
koppeling met gewicht of 
tarief maar de verzame



laar 'mag het niet mis
sen'; kassa'. 
Voor mij heeft het verza
melen van Nederland af
gedaan. Een persoonlijke 
keus, maar ik wens niet 
meer geconfronteerd te 
worden met allerlei code
nummers die niets te ma
ken hebben met 'filate
lie'. Zo'n overzicht kan 
op een lijn worden gezet 
met een overzicht van 
suikerzakjes. 
J.C. Adriaansen 
Assen 

Hoe u ook ouer de handboek
jes denkt: het ziet er naar uit 
dat ze m de toekomst de be
langrijkste postze^elproduc-
ten zullen zijn die op een 
postkantoor te koop zijn, 
want zegels in loketuellen 
morden (althans in Neder
land) nauwelijks meer ge
drukt. 
Het verzamelen uan Neder
landse zegels, ajkomstig uit 
traditionele loketuellen zal 
daardoor hoo/dzakelijk be
perkt blijven tot emissies uit 
de negentiende en twintigste 
eeuw. 
Is datjammer o/verheugend.> 
Dat hangt van het type ver
zamelaar af. Wat de heer 
Bakhuizen van den Brink 
doet IS niet veel meer dan het 
nauwgezet registreren uan 
wat er zoal op de verzame
laar ajkomt. Dat hij om dat 
materiaal van elkaar te on
derscheiden codenummers ge
bruikt IS alleen maar handig. 
Ofu zulk materiaal wilt ver
zamelen bepaalt u natuurlijk 
helemaal zelf. 
Wat het blokje van vijfgul-
den betrejt: dat werd op de 
redactie van Filatelie enthou
siast gebruilrt, namelijk op 
de wat zwaardere luchtpost-
brieven naar het buitenland, 
voor het verzenden van bin
nenlandse post in de catego
rie 2 5 o tot 5 o o gram en voor 
het samenstellen van ƒorse 
Jrankeringen'. Red. 

ONMOGELIJK 
MATERIAAL? 
Als abonnee van Filatelie 
wil ik u graag twee vra
gen voorleggen. Onder
staande fotokopie toont 
een eerstedagenvelop van 
het blokje met NVPH-

nummer 899. De catalo
gus meldt dat er 'geen 
speciale eerstedagaf-
stempeling' bestaat. Het 
stuk is dan ook maak
werk; het heeft niet gelo
pen. Maar het vertoont 
wèl het echte eerstedag-
stempel, dat werd ge
bruikt voor de FDC-num-
mer E87 van de gewone 
serie. JVlijn vraag is: is het 
juist dat zo'n officieel 
stempel niet gebruikt 
mocht worden op niet-
ofïïciële stukken? En is 
het u bekend of er wel va
ker tegen die regel werd 
gezondigd en er dit soort 
toepassingen dus op eni
ge schaal in circulatie 
zijn? 
Van het afgebeelde stuk 
bezit ik twee exemplaren, 
die ik eind 1967 in han
den kreeg via mijn vader, 
die destijds een 'abonne
ment' had op nieuwe uit
giften bij het postagent
schap van het Binnenhof 
in Den Haag. Hij was zelf 
geen verzamelaar, maar 
hij heeft de exemplaren 
als 'aardigheidje' meege
leverd gekregen. 

Mijn tweede vraag heeft 
betrekking op de fotoko
pie van de achterzijde van 
twee zegels: NVPH-num-
mer 627 (links) en 630 
(rechts). De NVPH-cata-
logus zegt dat bepaalde 
zegels voorzien zijn van 
een zwart nummer op de 
achterzijde en dat die af
komstig zijn van rollen. 
Als zodanig kan ik de ze
gel met het nummer 
'395' ook wel herkennen, 
maar de andere zegel 
niet. Zo'n nummer heb ik 
ook niet aangetroffen bij 
andere Juliana-zegels. 
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Mijn vraag: is hier toch 
sprake van een 'nummer 
uit de rol'? 
K. Egas 
Lisse 

ROGER TAYLOR IS 
HET LEVENDE BEWIJS 
Omdat er altijd mensen 
zijn die het nóg beter we
ten: in het december
nummer van Filatelie 
staat een bericht over een 
mogelijke primeur op 
een Engelse postzegel. 
Het ging om een recente 
zegel die een röntgenfoto 
toont van de hand van 
een nog levende, niet tot 
het Engelse koninklijk 
huis behorende persoon. 
Een primeur is dat echter 
niet. Ik verwijs naar een 
postzegel uit de Millenni-
umreeks van 1999 die de 
zanger van Queen, Fred
dy Mercury, in beeld 

brengt, iemand die inder
daad niet meer onder ons 
is. Maar op de achter
grond zie je een piepklei
ne Roger Taylor achter 
zijn drumstel zitten, en 
die leeft nog wel! Dat is 
wel even iets meer dan 
alleen maar een hand. 
Harold Schavemaker 
Filatelist 

GERRIT: EEN SPELD IN 
EEN HOOIBERG? 
In de winter van 1934/ 
1935 bevond zich een de
tachement mariniers in 
het Saargebied om daar 
toezicht te houden op de 
volksstemming. Op de 
dag van de stemming, 13 
januari 1935, stuurde een 
zekere 'Gerrit' uit Saar
brücken een met potlood 
geschreven kaart naar de 
heer en mevrouw Dr. O. 
Norel, Oranie-Nassau-
straat in Amsterdam, ver
moedelijk vanwege van 
het speciale stempel. 
Deze kaart bevindt zich 
in mijn filatelistische ver
zameling van het Saarge
bied. 
Dolgraag zou ik mijn ver
moeden dat die 'Gerrit' 
een lid van het detache

ment mariniers was be
vestigd zien. Mogelijk 
zijn er nog familieleden 
of kennissen van de No
rels uit Amsterdam, die 
zich 'Gerrit' nog kunnen 
herinneren. Ik hoop dat 
die bereid zijn contact 
met mij op te nemen. 
H.F.J. Thissen 
Bargapark18 
5854 HA Nieuw Bergen 

BANTAMPAPIER WAS 
NIET 'VOORGETAND' 
Ek verwys in u interes
sante tydskrif graag na 
pagina 509 van Julie 
2000. Die tydskrif De Post
zegel uit België word daar
in aangehaal as sou die 
papier vir die SA Bantams 
in kleinformaat 'kant en 
klaar en al getand wees', 
waardeur die klein for
maat beding is. 
Dit is nie korrek, en klop 
ook nie met normale pos-
seelproduksie nie, waar-
by die tanding altyd na 
die drukplaasvind, soos 
ook hier gebeur het. 
Ek haal aan uit Hagger 
(The Stamps o/the Union oj 
South-AJTica igio-1981, 
Reijger 1986): 'As the ele
ven row perforating 
combs could not be alte
red, the stamps had to be 
produced in two sizes 
only so that in one case a 
pair and in the other a 
'triplet' [..] was perfora
ted only round its peri
meter, the remaining se
paration being carried 
out by roulette.' 
U lesers mag dalk hierin 
belangstel, vertrou ek. 
Wilhelm Grutter RDPSA 
Kaapstad (Suid-Afrika) 

PROEFDRUK L. STRIK 
NIET IN VAN DIETEN 
Onlangs heb ik een 
proefafdruk kunnen be
machtigen van een ont
werp voor een zegel van 
de hand van Lou Strik, de 
man die onder meer het 
ontwerp heeft gemaakt 
voor de Michiel de Ruy-
ter-zegel van 1957. De 
proefafdruk waar het om 
gaat wordt niet vermeld 
in Van Dietens proeven-

boek. Het gaat om een af
druk op 'gestreept water-
merk'-papier. Het stem
pel meet 40 bij 60 milli
meter op een velletje van 
73 bij 103 millimeter. De 
afdruk is voorzien van 

j een in potlood geplaatste 
handtekening van Lou 
Strik. Gezien de waarde 
(10 cent) zou de proef be
trekking moeten hebben 
op een zegel waarvan de 
uitgifte vóór 1958 zou 
moeten hebben plaats
vinden. Gezien de uitvoe
ring van het ontwerp en 
het feit dat Lou Strik in 
1957 en 1958 ontwerpen 
heeft gemaakt voor lang
lopende frankeerzegels, 
heb ik het vermoeden dat 
de proefafdruk gemaakt 
moet zijn in de jaren 
1955-1957-
Ik zou graag weten voor 
welke zegel de proef 
werd gemaakt en of het 
gaat om een 'losse' zegel 
of een zegel uit een serie. 
Verder ben ik benieuwd 
welke brug is afgebeeld 
en waarom Van Dieten de 
proef niet vermeldt. 
M.P.A. Beverwijk 
's-Heerenhoek 

WOEDE OVER 
STEMPELWOEDE 
Van een relatie in Duits
land ontving ik onlangs 
twee pakketfrankeringen 
retour. Ondanks het feit 
dat de bewuste pakketjes 
bij afgifte al netjes waren 
afgestempeld, wist een 
PTT-medewerker in Am-
stelveen-Smederij hier 
toch nog wel raad mee. 
D. Eigenhuis Jr. 
Aalsmeer 



SAMENSTELLING: 
H.'W. VAN DER VLISTAIEP, ASSENDELFT 

13. STEMPELVERVALSINGEN (AFLEVERING 6: 
HET ARCHIEF VAN RAOUL MAIER IN HET MVC) 

Omdat zijn naam al een 
aantal malen in de voor
gaande afleveringen van 
deze rubriek is genoemd, 
wil ik eens een extra tipje 
van de sluier oplichten 
van het werk van deze be
kende, c.q. beruchte ver
valser van stempels. 
IMaier vervalste niet al
leen Nederlandse, maar 
ook Nederlands-Indische 
en buitenlandse brieven. 
Een apart, aan hem ge
wijd artikel is dus wel op 
zijn plaats. 
Toen lan Giphart, con
servator van het toenma
lige Postmuseum in Den 
Haag, in mei 1967 zijn ar
tikel over de vervalsingen 
van Maier in Philatelie 
publiceerde' (overigens 
zonder de naam van de 
vervalser ook maar één 
keer te noemen), werden 
vele vervalste stempels 
afgebeeld. Inmiddels zijn 
in het computersysteem 
van het Museum voor 
Communicatie de gege
vens van de bewuste 323 
stempels opgeslagen. 
Aan ieder stempel is een 
Recordnummer en een 
Plaatsnummer toegewe
zen. Het Recordnummer 
is daarbij het volgorde-
nummer, terwijl het 
Plaatsnummer aangeeft 
welk nummer oorspron
kelijk aan het stempel, op 
de lijsten van het proces
verbaal, is toegewezen. 
Behalve deze gegevens 
zijn ook nog andere data 
genoteerd: de stempel-
tekst en het gebruikte let
tertype; de vorm van het 
stempel en de afmetin
gen. In de rubriek 'op
merkingen' zijn verder 
nog speciale gegevens 
vermeld. 

Als extra aanvulling is ge
noteerd of een brief ter 
veiling is aangeboden of 
tijdens het proces in het 
bezit was van één van de 
betrokken particuliere 
verzamelaars. 
Zoals in eerdere publica
ties in dit blad al werd ge
meld zijn er nog meer 
vervalste stempels door 
Maier gebruikt of ver
vaardigd. De eerste serie 
aanvullende stempels -
de nummers 324 tot en 
met 392, heb ik zelf ge-
tamponneerd met behulp 
van de door Maier ver
vaardigde, uitgesneden 
sjablonen. Niet van alle 

64 beschikbare celluloid-
sjablonen konden stem
pelafdrukken worden ge
maakt; sommige 'door-
prikmodellen' waren be
stemd voor een stempel 
of voor een krasmodel 
waarvan hij een speciale 
afdruk maakte, voor tan-
dingperforaties voor 
postzegels of voor zoge
noemde 'zegelperfora
ties', zoals O.S.,W.A., 
O.S. NSW en andere. 
Niet alleen de hiervoor 
genoemde sjabloonmo-
dellen heb ik beschreven 
en van een volgordenum-
mer voorzien; dat ge
beurde ook met het 
grootste deel van de 
stempeltekeningen, met 
de clichéafdrukken van 
deze tekeningen en met 
die tekeningen waarvan 
geen clichéafdruk werd 
gevonden. Helaas zijn 
deze laatste gegevens 
nog niet in de computer 
opgeslagen. 
Tot op dit moment zijn 
genoteerd de nummers 
beginnend bij 500 en lo
pend tot 1200. Zoals u 
ziet gaat het hier om een 
zeer uitgebreid werk. 

De stuivers-stempels 
van Raoul Maier 
Van zes 3 stuivers-stem
pels, één 2 stuivers-stem
pel en één 6 stuivers-
stempel die door Raoul 
Maier werden gesneden 
is het sjabloon bewaard 
gebleven. Vermoedelijk 
heeft hij er nog meer ge
maakt, maar dat is helaas 
niet bewijsbaar. Een 
voorbeeld van een door 
Maier vervalst 3 stuivers-
stempel is afgebeeld in 
het tiende artikel in deze 
rubriek (aflevering 3, 
zelflDedachte stempels). 
Door combinaties te ma
ken van schilden, leeu
wen, hoorns en waarde-
aanduidingen wist Maier 
een aantal verschillende 
stempels te creëren. 
Bij het onderzoeken en 
keuren van deze stempels 
heb ik het bewijs van zul
ke combinaties gevon
den. Verzamelaars zullen 
heel goed naar de ver
schillende onderdelen 
van de stempeltekening 
moeten kijken om deze 
combinaties te herken
nen. Hieronder geef ik 
een overzicht van die 
stuivers-stempels waar

van de sjablonen bewaard 
zijn gebleven. Voor de 
volledigheid geef ik er 
ook de database-gege-
vens bij: R = Recordnum
mer, P = Plaatsnummer, 
T = stempeltekst, V = 
vorm/maten en O = op
merkingen. 

3 stuivers-stempels 

3 S (Rotterdam - brieuen uit 
Amsterdam) 
R 338 P80 
T 3S 
V ovaal 20 X 23.5 mm 
O sjabloon bestaat uit 

drie delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie, ajbeeldin^ 1). 

3 S A (Rotterdam - brieuen 
uit Amsterdam) 
R 339 P81 
T 3 S A en leeuwen 
V ovaal 17.5 X 21.5 mm 
O sjabloon bestaat uit 

negen delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie, ajbeeldintj 2). 

Door deze leeuwen in an
dere stempels aan te 
brengen zijn verschillen
de typen stempels ont
staan! 

3 S D (Amsterdam - brieuen 
uit/uia Delft) 
R 341 P83 
T 3 S D en kruisjes 
V ovaal 16 X 17 mm 
O sjabloon bestaat uit 

twee delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie; let vooral op 
het bovenste kruisje! 
ajbeeldinfl 3). 

3 S H (Amsterdam - brieuen 
uit 's Hage) 
R 342 P84 
T 3 S H en kruisjes 
V rond 20 mm, dubbel-

ring 
O sjabloon is een door-

prikmodel, was niette 
sjabloneren, model 
K2.11? (zie afdruk sja
bloon, ajbeeldinfl 4). 

Door alle doorgeprikte 
elementen met elkaar te 
verbinden werd een com
pleet stempel vervaar
digd. 

3 S (A) (Rotterdam -
brieven van Amsterdam); 
R 348 P88 
T 3 S en leeuwen 
V ovaal 17 X 20 mm 
O sjabloon bestaat uit 

twee delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie, ajbeeldin^ 5). 

Duidelijk is op de sja

bloon te zien dat er een 
'A' in de hoorn is inge-
krast. Als we de bijge
voegde ingekraste teke
ningen van dit stempel 
bekijken (datum 1718 en 
1706-1734) dan zien we 
de overeenkomsten. 
Combinaties van andere 
leeuwenvormen zijn weer 
mogelijk. 

3 S (Rotterdam - brieuen 
uit Amsterdam) 
R 349 P89 
T 3 S en leeuwen 
V ovaal 20 X 23 mm 
O sjabloon bestaat uit 

vier delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie, afbeelding 6). 

Als we de bijgevoegde in-
gekraste tekening van dit 
stempel bekijken (datum 
1738-1773) dan zijn de 
overeenkomsten zicht
baar. Opvallend is dat er 
maar één leeuw is gesne
den; door viermaal te 
tamponneren zijn de 
leeuwen op hun plaats 
gebracht. Ook hier was 
het weer mogelijk om an
dere leeuwen te tam
ponneren. 
Door verschuiving van de 
rand ten opzichte van het 
wapenschild kunnen ver
schillende typen stem
pels ontstaan: met de 
hoorn tegen het wapen
schild aan of er verderaf 
van verwijderd! 

2 stuivers schuit-stempel 

Volgens Korteweg zou 
het 2 stuivers schuit
stempel zijn gebruikt op 
brieven die per trekschuit 
werden vervoerd van Den 
Haag naar Amsterdam. 
Het opvallende is echter 
dat tot nu toe alleen brie
ven bekend zijn met dit 
stempel die werden ver
voerd van Amsterdam 
naar Den Haag. Dit stem
pel komt exact overeen 
met het door Maier in 
celluloid gesneden stem
pel, inclusief ingeteken
de ontbrekende delen! 

2 S SCHUTT 
R 340 P82 
T SCHUYT2S 
V rond 16 mm; 
O sjabloon bestaat uit 

twee delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie [K 213], ajbeel-
ding 7). 

Door ze in te tekenen 
werden de kruisjes ver
kregen. 

6 stuivers-stempel 
'Texelse Post' 

Behalve stuivers-stem
pels heeft Maier ook sja
blonen van VOC-stem-
pels gemaakt, zowel Ne
derlandse als Nederlands 
Oost-Indische en één 
West-Indisch WGC-
stempel. Daarover wil ik 
u later informeren. Ik 
geef nu alleen de gege
vens van het 6 stuivers-
stempel 'Texelse Post': 

& S T (Amsterdam - brieuen 
uia Texelse Post) 
R 362 Pioi 
T 6ST 
V rond 21 mm 
O sjabloon bestaat uit 

twee delen (zie sja
bloon, afdruk en com
binatie, ajbeelding 8). 

Als we het ingekraste 
deel in het sjabloon be
kijken dan is duidelijk de 
plaats van de Amster
damse kruisen te zien. 
Wat Maier er verder bij 
heeft getekend is alleen 
in het stempel op een 
briefte zien. 

Tot zover mijn beschrij
vingvan getamponneer-
de afdrukken die werden 
gemaakt van uitgesneden 
sjablonen. In het archief 
van het Museum voor 
Communicatie zijn nog 
vele afdrukken van stui
versstempels te vinden, 
die ofwel compleet gete
kend zijn, ofwel aflcom-
stig zijn van tekeningen 
en daarvan vervaardigde 
clichés. 
Tot slot toon ik u een af
druk van op transparant 
tekenmateriaal geteken
de 3 stuivers-stempels 
met aangegeven data {af
beelding g, pagina 314). Of 
de geschreven data alle 
afkomstig zijn van origi
nele brieven of van door 
Maier 'versierde' brieven, 
is helaas niet bekend. 
Maier heeft een deel van 
deze tekeningen gebruikt 
voor zijn in de filatelisti-
sche pers gepubliceerde 
artikelen^. 

Noten: 
': Recente stcmpelucrualsm ên 

door J. Giphart; Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie van mei 1967, 
pagina's 250 t/m 265. 

': De oudste poststempels van Ne
derland (Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, 
1936) en een artikel in 
SAVO (1936) over 3 stui
vers stempels. 
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314 DIALEZINGEN OVER VERVALSINGEN 
Verenigingen die belangstelling hebben voor een dialezing over 
vervalsingen kunnen dat de redactie schriftehjk laten weten. De 
schrijver van deze rubriek neemt daarna rechtstreeks contact met 
uop. 

ONBEKENDE VERVALSINGEN GEZOCHT 
Bezit u vervalsingen bezit die niet eerder zijn afgebeeld, onder
zocht of besproken (met uitzondering van OudItaliaanse Staten 
en ZuidAmerika)? Neem dan contact met de auteur; die kan het 
materiaal onderzoeken en eventueel in deze rubriek bespreken. 
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Telefoon/Fax 024 - 3224636 

P.W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l 
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Y v e r t W e s t - E u r o p a d e e l 2 2 0 0 1 

Yvert catalogus West-Europa deel 1 A-G 2001 In kleur 69,50 
Yvert catalogus West-Europa deel 2 H-Y 2001 In kleur (mei) 69,50 
Yvert catalogus Frankrijk 2001 in kleur 38,00 
Yvert cat. Monaco/Andorra/Europa CEPT & UNO 2001 in kleur 22,00 

Yvert West-Europa 2 delen 2001 in kleur 
waardering in Euro (leverbaar mei) 125,OO 

Y v e r t J a a r o v e r z i c h t 2 0 0 0 

Yvert Jaaroverzicht zegels gehele wereld 2000 In kleur 32,50 
Aanbieding: Yvert Jaaroverzicht 1998,1999 & 2000 samen 75,00 
Yvert referentielijst voor Yvert-v/ereldcatalogus, met o.a. beschrijving 
landsnamen en herkomstidentificatie postzegels, editie 2001 32,50 

Yang speciale catalogus Hong Kong 2001 39,50 

'Ceres catalogus Franse Gebieden 2 delen 2001 in kleur 94,10' 
Ceres speciale catalogus Frankrijk 2001 In kleur 42,50 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2001 in kleur 47,50 
Fischer speciale catalogus Polen 2001 In kleur 42,50 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2001 125,00 

Michel Duitsland speciaal 2 0 0 1 
Alle Michei-catalogi zijn voortaan met Euro-w/aarderingen 
Michel Duitsland speciaal deel 1 1849-1945 editie 2001 65,35 
Michel Duitsland speciaal deel 2 na 1945 editie 2001 76,60 
Aanbieding: Michel Duitsland speciaal 2001 2 delen samen 130,00 

Seven Seas Australië 2 0 0 1 in kleur 2 3 , 5 0 

D o m f i l - c a t a l o g i V A a n b i e d i n g e n 
MotiefcatalogI in Euros, kleur 
TVelnen 2001 (mei) ca. 90,00 
Auto's 2000 79,50 
Honden 2001 72,85 
Katten 2000 49,00 
Vogels 2000 z/w 64,00 
Paddestoelen 2000 39,50 
Basketbal 2001 49,65 
Schaken 1999 29,50 
Padvinders 2000 85,95 
Europa CEPT 2001 88,15 
Disney 2000 82,65 

NVPH Nederiand spec. 2001 25,00 
OFK Noorvi(egen spec. 2000 59,00 
CEI Italië spec. 2000 3 delen 49.50 
ANK Oostenrijk Junior 2000 14,00 
CP Voiksrep. China 2000 19,00 
SST Thailand 2000 29,50 
VST Australië/AAT 2000 14,00 
Michel Oost-Europa 2000 45,00 
SG Stamps of the World 2000, 
vi/ereldcatalogus in 3 delen 149,50 
Inpeg Honden 1997 9,90 
Broekman Disney 1998 25,00 
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In onze winkel ook catalogi andere verzamelgebieden zoals speelgoed, Ip's, auto's, antiek enz. 
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VRIJWILLIGERS: HET CEMENT 
VAN ONZE SAMENLEVING 

Nederland gastland van Internationaal jaar van de Vrijwilliger 
DOOR D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Onder het motto 'Vrijwilligers: 
kapitaal van het millennium' 
ging op 5 december 2000, in 
het gebouw van de Verenigde 
Naties in New York, het Inter
nationaal Jaar van Vrijwilligers 
van start. Ons land was van 14 
tot en met 18 januari 2001 gast
land voor de zestiende Wereld
vrijwilligersconferentie, die in 
Amsterdam werd gehouden. 
Het centrale thema was de ver
jonging van het vrijwilligers
werK. Een begrijpelijke keus, 
want veel vrijwilligers zijn al wat 
ouder. De jonge generatie is 
ook de generatie van de twee
verdieners. De vertegenwoordi
gers daarvan komen zélf tijd te
kort, zodat de zo gewenste ver
jonging in het gedrang komt. 
Nu vergrijst onze samenleving 
tegelijkertijd heel snel, dus veel 
ouderen kunnen bij het vrijwilli
gerswerkworden ingeschakeld. 
Maar een al te eenzijdige sa
menstelling van dat corps  we 
zien het OOK bij de georgani
seerde filatelie  heeft zo zijn 
nadelen. Gelukkig krijgen vrij
willigers en het vrijwilligerswerk 
de laatste jaren meer aandacht 
en waardering. Een voorbeeld: 
op 15 september wordt een lan
delijke vrijwilligersactiedag 
worden gehouden. En op 7 de
cember, de Internationale Vrij
willigersdag, wordt in Amster
dam ArenA een slotmanifestatie 
gehouden, waar vijftigduizend 
vrijwilligers een pluim zullen 
ontvangen. 

FILATELISTISCHE AANDACHT 
Vrijwilligers kwamen m 1988 al 
in beeld dankzij een frankeer
stempel van het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur: Vrijwilligerswerk moet 
óók verzekerd zijn. De bananen
schil in dat stempel geeft ken

 nelijk aan dat het zonder verze
c= kering mis kan gaan. 
°~' Het velletje dat op 3 april werd 
 uitgebracht is niet de enige fila
Z telistische aandacht die de vrij
2 willigers dit jaar krijgen. De Ver

Dat op 3 april 66n vell6tj6 m6t twee postzegels gewijd aan 

het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is uitgegeven, 

zal wel komen omdat Nederland als gastland optreedt. 

Doorgaans staan onderwerpen als 'Europa' of 'Verenigde 

Naties' niet zo hoog op het lijstje van PTT Post. Een 

eerbetoon aan al die belangeloos werkende Nederlanders 

is overigens beslist op zijn plaats; vrijwilligers zijn 

namelijk het cement van onze samenleving. Thematisch 

medewerker D. Veenstra belicht daarom het werk van 

deze belongeloos werkende enthousiastelingen. 

. '■^r> /  .  .^ \ . / v 

2.60 

S m » ' Israel jAjljuil voJunteenng niaiinn j 

to the voKjnteeis ot the people 

'.■wsm"iw:i?WMrtK ' 1 0 3 
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enigde Naties kwamen op 29 
maart al met zes zegels. En ook 
andere landen gingen ons voor. 
Italië gaf op 18 oktober 2000 
een zegel van 800 I. uit die ge
wijd IS aan het vrijwilligerswerk. 
Echt leuk is de zegel die Israël 
in 1977 uitbracht. Op de tab 
staat de tekst to the volunteers of 
the people. Canada gaf in 1987 
ter gelegenheid van de Nationa
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Ie Vrijwilligersweek een zegel 
van 36 c. uit die de brede inzet 
van vrijwilligers belicht. De Ver
enigde Staten zochten het in 
1983 letterlijk in 'de helpende 
hand'. Op de zegel van 20 c. le
zen we Volunteer lend a hand en 
zien we een afbeelding van twee 
handen. Andere zegels en se
ries brengen meer specifieke 
vormen van vrijwilligerswerk in 
beeld, zoals hierna zal blijken. 

SAMEN KUNNEN WE VEEL 
In een toelichting op het emis
sieprogramma 2001 zegt PTT 
Post: 'Onze maatschappij zou 

er heel wat onvriendelijker uit
zien als er geen vrijwilligerswerk 
zou worden verricht.' Maar al te 
waar, maar toch heeft het iets 
van een understatement. Niet 
voor niets worden de vrijwilli
gers in de titel van dit artikel 
omschreven als 'het cement 
van de samenleving'. Ruim een 
kwart van de Nederlanders is 
namelijk vrijwilliger. Als die 
mensen er van de ene op de an
dere dag mee stoppen, dan val
len er op veel plekken in onze 
samenleving gaten die niet 
door 'gewone' (lees: professio
nele) krachten kunnen worden 
opgevuld. Op die professionele 
markt is immers sprake van een 
tekort aan mensen. 
Gelukkig kunnen professionals 
en vrijwilligers samen veel. Een 
treffend voorbeeld daarvan wa
ren de jongste Olympische Spe
len in Sydney, Australië: daar 
waren 46.000 vrijwilligers be
trokken bij het realiseren van dit 
megaevenement. En hebben 
we Juan Samaranch, voorzitter 
van het IOC, niet horen zeggen 
dat het de best georganiseerde 
spelen tot nu toe waren? 

ZORG 
Misschien wordt de zorgsector 
in ons land wel het meest bekri
tiseerd, niet in de laatste plaats 
vanwege de al jarenlange be
staande wachtlijsten in zieken
huizen en andere zorginstellin
gen. Het tekort aan verpleeg
kundigen speelt in de discussie 
daarover een belangrijke rol. 
Toch zou het probleem nog 
groter zijn als taken die de talrij
ke vrijwilligers vervullen door 
verpleegkundigen zouden moe
ten worden gedaan. Bij een zie
kenhuisopname zijn het vrijwil
ligers die als 'ontvangstcomité' 
fungeren. In verzorgings en 
verpleeghuizen verrichten vrij
willigers allerlei hand en span
diensten, zodat de verpleegkun
digen zich zoveel mogelijk kun
nen bezighouden met de echte 
zorgtaken. 
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deren liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig laten wonen. Daar
voor moet je over een goede 
maaltijdenvoorziening beschik
ken ('Tafeltje-dekje'). Maar dat 
betekent wel dat vrijwilligers 
365 dagen per jaar paraat moet 
zijn. En dat zijn ze! 

SOCIAAL WERK 
Het motto Help 's 'n ander'in 
een frankeerstempel uit het 

Limburgse Gulpen wordt veel
vuldig en breed door vrijwilli
gers in de praktijk gebracht. Het 
kan daarbij gaan om initiatieven 
in het kader van sociale vernieu
wing in stadswijken, maar bij
voorbeeld ook om het huis aan 
huis collecteren voor charitatie
ve doelen. Vrijwilligers zetten 
zich ook in voor allerlei instel
lingen en organisaties die goe
deren inzamelen, spullen die 

Ook buiten de muren van de 
zorginstellingen spelen vrij
willigers een belangrijke rol. 
De wachtlijsten leggen soms 
een heel zware druk op hen, 
bijvoorbeeld in de zogenoem 
de mantelzorg. Men wil ou-
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wij hebben afgedankt maar 
waarmee ze in andere landen 
uitstekend geholpen zijn. Filate-
listisch al langer in beeld zijn or
ganisaties als Rotary, Lions, K\-
wanis en dergelijke. Ook telefo
nische hulporganisaties maken 
veel en dankbaar gebruik van 
vrijwilligers. En een heel actueel 
onderdeel van het vrijwilligers
werk is de hulp aan asielzoe
kers. 

NATUUR EN MILIEU 
Het milieu lijkt op het eerste ge
zicht de jongste sector waarin 
vrijwilligerswerk een belangrijke 
rol is gaan spelen. Aanvankelijk 
lag het accent vooral op 
natuurbeleid!ng, nu gaat het bij 
veel verenigingen en organisa
ties vooral om natuurbescher
ming. Dat bleek bijvoorbeeld uit 
een artikel in het januarinum
mer van Filatelie, gewijd aan 
het eeuwfeest van de Koninklij
ke Nederlandse Natuurhistori

sche Vereniging (KNNV). 
Veel milieuorganisaties zijn 
echter van recentere datum en 
ook die drijven op het werk van 
vrijwilligers, zij het soms onder
steund door professionals. De 
tienduizenden waarnemingen 
die de Vlinderstichting in de af
gelopen jaren heeft vastgelegd 
werden gedaan door vrijwilli
gers. Dierenbeschermingsorga
nisaties zetten zich belangeloos 
in voor dieren, die vaak het 
slachtoffer zijn van menselijk 
handelen. 

OVERHEID 
Hoezo overheid? Daar werken 
toch uitsluitend bestuurders en 
ambtenaren? Een begrijpelijke 
reactie, maar wat dacht u dan 

van de vrijwillige brandweer? In 
veel gemeenten drijft de brand
bestrijding nog altijd op man
nen - en gelukkig ook steeds 
meer vrouwen - die op ieder 
moment van de dag of de nacht 
uitrukken om in actie te komen. 
En al zijn ze vrijwilliger, ze moe
ten toch allerlei cursussen in 
hun vrije tijd volgen. Aan de 
brandbestrijding worden name
lijk steeds hogere eisen worden 
gesteld. 
Ook de politiekorpsen maken 
dankbaar gebruik van reserve
politiemannen en -vrouwen; die 
helpen bijvoorbeeld bij de be
waking en begeleiding van gro
te evenementen. 
En wat dacht u van de vele ba
sisscholen in ons land? Ouders 
van leerlingen springen in veel 
gevallen bij, en desondanks is 
er nog steeds sprake van een 
nijpend lerarentekort. 

SPORT 
De Olympische Spelen worden 
in de meeste landen nooit of 
slechts een enkele keer gehou
den. Alleen de heel grote landen 
komen kennelijk voor deze eer 
in aanmerking. Die kunnen dan 
ook uit een groot arsenaal aan 
vrijwilligers putten. 
Voor ons land is de Elfsteden
tocht een nationale sportge
beurtenis van de eerste orde. 
Ook voor het welslagen van dat 
evenement staan talloze vrijwil
ligers garant. Hetzelfde geldt 
voor sportverenigingen, die 
door vrijwilligers draaiend wor
den gehouden, en voor allerlei 
sportieve evenementen zoals 



wielerrondes en marathons, die 
het maar moeilijk zonder vrij
willigers zouden kunnen stel
len. 

CULTUUR 
Culturele verenigingen spelen 
in dorp en stad een belangrijke 
rol: muziekverenigingen, zang
clubs en toneelverenigingen 
zijn er een paar. Ze bieden hun 
leden niet alleen de mogelijk
heid van een leuke en bevredi
gende vrijetijdsbesteding, maar 
vervullen ook een belangrijke 
maatschappelijke rol. Hoe zou 
de viering van Koninginnedag 
er uitzien als die verenigingen 
er niet waren? En als Hare Ma
jesteit besluit in een stad of 
dorp haar verjaardag te vieren, 
dan wordt prompt het complete 
verenigingsleven ingeschakeld. 
Zo kan een vrijwel eindeloze rij 
van voorbeelden worden ge
noemd. 
En we kunnen het natuurlijk 

Op 3 april jl. verscheen dit Nederlandse blokje ter gelegenheid van het Internatio

naaljaar van Vrijwilligers 2001 

niet maken geen speciale aan
dacht te schenken aan de filate
lie, die terloops al ter sprake 
kwam. Postzegelverenigingen 
worden doorgaans gerund door 
vrijetijdsbestuurders. Door de 
vergrijzing moeten sommige 
verenigingen afzien van de or
ganisatie van een 'eigen' ten
toonstelling, voor een vereni
ging toch een hoogtepunt in 
haar bestaan. Zo'n expositie is 
voor een vereniging hèt middel 
om een jubileum extra glans te 
geven, maar als er niet voldoen
de vrijwilligers zijn lukt dat ge
woonweg niet. 
En misschien realiseert u zich 
dat niet  dat is trouwens ook 
helemaal niet nodig  maar ook 
'Filatelie' wordt in hoofdzaak 
door vrijwilligers gevuld. 

WISSELWERKING 
Deze 'lofzang' op de Neder
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landse vrijwilliger is tot dusver 
vrij eenzijdig. Met alle respect 
voor de betrokkenheid en jaren
lange inzet van vrijwilligers, 
moeten we toch ook in alle eer
lijkheid constateren dat vrijwilli
gerswerk voor velen ook een 
welkome tijdsbesteding is. Hele 
generaties zijn in de afgelopen 
decennia op relatief jonge leef
tijd in de gelegenheid gesteld in 
de VUT te gaan (in veel gevallen 
was er zelfs sprake van zachte 
aandrang). 
Dat gegeven, gekoppeld aan 
het feit dat de gemiddelde le
vensverwachting vooral in de 
westerse wereld nog steeds 
stijgt, maakt dat een grote be
volkingsgroep ook na de ar
beidsperiode nog tientallen ja
ren actief bezig kan zijn. Het 
contingent actieve 'senioren' 
mag dan de ruggengraat zijn 
van het vrijwilligerswerk, maar 
deelname aan het maatschap
pelijk proces is voor deze groep 
zelf ook uiterst zinvol en wel
kom. 'Wisselwerking' is dus een 
belangrijk begrip in de wereld 
van het vrijwilligerswerk! 

PROFESSIONALISERING? 
Het aantal ouderen dat beschik
baar is om actief aan het vrijwil
ligerswerk deel te nemen mag 
dan nog steeds groeien, toch 
wordt het steeds moeilijker om 
met die groep de vacatures in 
het vrijwilligerswerk op te vul
len. Die situatie leidt er zelfs toe 
dat hier en daar de suggestie 
wordt gedaan vrijwilligers een 
vergoeding voor hun werk te ge

ven. Of dat nu echt de oplos
sing is mag worden betwijfeld. 
De voorzitter van een belangrij
kevrijwilligersorganisatie, het 
Organisatiecomité Thialf in 
Heerenveen, liet onlangs in de 
Leeuwarder Courant weten er 
niet veel voor te voelen: Frijwilli

f ers Thialf binne net meijila te 
eap ('Vrijwilligers Thialf zijn 

niet met geld te koop'). Een 
ploeg van honderddertig belan
geloze helpers zorgde er in het 
weekend van 3 en 4 februari 
voor dat de World Cup in goede 
banen verliep. En die vrijwilli
gers maakten maar liefst dagen 
van tien, elf uur! Zouden we 
echt een paar ton voor de vrij
willigers in de toegangsprijs 
moeten verdisconteren? Dat 
zou meteen ook een eind ma
ken aan de onafhankelijkheid 
en die staat nu juist bij vrijwilli
gers hoog in het vaandel! 

JAPAN CLAIMT VOORTOUW 
'INTERNATIONAAL JAAR' 

Het Internationaal Jaar van Vrijwil
ligers is een Japans initiatief, zo 
claimt Nippon Post. Volgens de 
PTT drong Japan in het verleden 
aan tot het instellen van een vrij
willigersjaar en gingen de Verenig
de Naties daar uiteindelijk mee ak
koord. Geen wonder dat er een 
mooie Japanse zegel vol symbo
liek werd uitgegeven. In de lauwer
krans (beeldmerkonderdeel van 
de VN) is een aantal V's (van het 
Engelse Volunteers) aangebracht. 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFARÖER 

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ÄL^ND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313419041 
D7U DOM UCDCrUCIT Faxnr. 0313413295 
rLn nUlM nCnOUnCI I Emall: pzhrünh@bart.nl 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michelnummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA A'DAM, tel. en fax 020  6974978 
email: wien@chello.nl www.wien.nl 
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P o s t z e g e 1 V e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus is verl<ri|gbaar op aanvraag, liefst schriftelyk of per fax. 
Inleveringen voorden gaarne geaccepteerd. 
De 127e veiling wordt gehouden op 26 mei 2001. 

Postzegelveiling j . | . de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.; 0334632342. Telefax: 0334635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

Op Zaterdag 5 mei a.s. 

Grote Verzamclbeups In Nunspeet. 
Sportcomplex "De Brake" 

aan de Oosteinderweg 19 te Nunspeet, 
van 10.0016.30 uur. ^ 

» gratis buspendeldienst van/naar NS Station 
entree Inlichtingen: 03 

http://27.VII.83
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:nh@bart.nl
mailto:wien@chello.nl
http://www.wien.nl


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel. 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

H M 
CENTEHAKIO Dl 
LEOPARDI POSTZEGELVEILING 

'LEOPARDI' 
VEILING 113 

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

12 mei 2001. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 11 mei van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 114 te houden op 7 juli 2001. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
1/1/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



li^HUfite 
SOMS ZIEN ZEGELS ER ANDERS UIT DAN JE VERWACHT. DAN RIJST 
DE VRAAG: GING ER ECHT IETS FOUT OF IS HET MAAKWERK? 
ANDERS GEZEGD: GAAT HET OM EEN VARIËTEIT OF OM VARIÉTÉ? 
INZENDINGEN: UITSLUITEND MET KLEURENKOPIE; LOSSE ZEGELS 
S.V.P. KOPIEREN TEGEN EEN ZWARTE ACHTERGROND. 

Om met een spectaculai
re tandingafwijking in 
huis te vallen: de heer B. 
Wauhen uit Rotterdam 
stuurde al weer geruime 
tijd geleden deze prachti
ge fotokopie in. We zien 
een gedeelte van een vel 
met de zegel ter gelegen
heid van het 150-jarig be
staan van de Schippers-
vereniging Schuttevaer 
(NVPH-nummeri823). 
De bovenste rij zegels 
bleef voor het grootste 
gedeelte ongetand, ter
wijl in rij twee een soort 
tabjes zijn gecreëerd 
waarin de waarde, de 
landsnaam en de naam 
van de jubilerende vereni
ging zijn samengebald. 
Een verkeerd uitgevallen 
slag van de tandingkam 
is hiervan ongetwijfeld de 
oorzaak. 

Wij verzamelaars houden 
toch nog het meest van 
zegels met echte tanden. 
Waarschijnlijk vanwege 
dat feit wordt bij zelfkle
vende zegels (zij het niet 
in alle gevallen) een tan
ding gesimuleerd. Zo'n 
pseudo-tanding wordt 
gecreëerd met behulp van 
- wat de drukker noemt -
een slitvorm. Die slit-
vorm wordt gemaakt met 
behulp van een stansmes 
dat wel door het postze
gelpapier heensnijdt, 
maar het daaronder gele
gen 'dragerpapier' onver
let laat. We hebben in Fi
latelie al eens eerder een 
spectaculair verminkte 
slitvorm afgebeeld. De 
heer W. Gobbeis uit Kerk-

rade stuurt ons kopieën 
van twee kortmgzegels 
uit 1995 (NVPH-num-
mers 1662 en 1663) die 
beide een soort verspron
gen horizontale 'tanding' 
laten zien. 

In het decembernummer 
2000 toonden we onder 
het kopje 'Een vreemde 
afwijking' een Europa
zegel uit 1987 (NVPH-
nummer 883). De witte 
vlek op die zegel deed 
vermoeden dat er papier
resten van een andere ze
gel op het drukvel terecht 
waren gekomen. 
Een lezer die niet met 

zo'n Europazegel van 45 
cent, met ook daarop een 
wit vlekje dat lijkt te zijn 
veroorzaakt door een 
stukje papier met daarin 
drie perforatiegaatjes. 
Wat zou er toch bij En
schedé gebeurd zijn? 

Over witte vlekken ge
sproken: de heer A. Bak-

stuurde ons ook een 
groot aantal voorbeelden 
van zakenpostzegels 
(NVPH-nummers 1707 
en 1708) met drukver-
schuivingen en kleurva-
riaties. De kopieën die hij 
leverde waren jammer 
genoeg niet geschikt om 
hier af te drukken, maar 
aan de hand ervan kon
den we toch zien dat er 
bij een aantal exemplaren 
van de 80 cent sprake was 
van overmatig aange
brachte inkt in het rech-
terdeel van de zegel, met 
soms uitvloeiers naar 
rechts. 

Veel van de brieven die de 
redactie van Filatelie ont
vangt beginnen met 'Ik 
ben in het bezit van...' of 
'Bij het uitzoeken van een 
partijtje zegels...' In me
nig filatelist zit kennelijk 
een schatzoeker: iemand 
die blij is dat hij (of zij) 
iets gevonden heeft dat 
anders is, bijzonder of 
ureemd. Die instelling be
hoort te worden toege
juicht, want zo kan de 
ene verzamelaar de ande
re er op wijzen datje met 
wat speuren - 'snuffelen' 

naam en toenaam in 'Fi
latelie' wil worden ver
meld stuurt ons nu een 
(helaas niet zo erg duide
lijke) fotokopie van nóg 

ker uit Doesburg stuurt 
ons naar aanleiding van 
hetzelfde berichtje uit 
ons decembernummer 
een fotokopie van een ze
gel van Monaco uit 1996 
('Accord Ramoge', Mi-
chelnummer 2299). Die 
vertoont in de wolken
partij diverse witte vlek
ken. Hier is waarschijn
lijk geen sprake van 'pa
pier op het drulcvel'; bij 
zegels in plaatdruk (zoals 
deze) komt het wel vaker 
voor dat de inkt (die als 
het ware op het papier 
ligt) beschadigt raakt. 

Dezelfde heer Bakker 

- soms 'leuke dingen' 
kunt tegenkomen. 
Ook de heer G. Teikamp 
uit Tiel is kennelijk een 
oplettend man: hij door
zocht een partijtje zegels 
en kwam een ongetande 
zegel uit het velletje Ver
rassingszegels van iggS 
('Creatief met zegels') te
gen. Het gaat om de ze-



gel met NVPH-nummer 
1775. DeheerTelkamp 
heeft de zegel aan een 
aantal leden van zijn 
postzegelvereniging la
ten zien en allen zijn er 
van overtuigd dat het om 
een echt, ongetand exem
plaar gaat. 

Hoewel het overgrote 
deel van de meldingen in 
deze rubriek betrekking 
heeft op Nederlandse 
postzegels, valt er aan 
buitenlandse zegels na
tuurlijk ook het nodige te 
beleven. Een merkwaar
dige drukafwijking wordt 
ons voorgelegd door de 
heerD.J. Osm â uitNun-
speet. Hij is in het bezit 

pie voorlegt. Het gaat om 
de helft van een vel van 
tweehonderd zegels van 
80 cent, waarvan twee rij
en zijn voorzien van een 
bruine strook plakband. 
Waarschijnlijk was er 
sprake van papierbreuk 
tijdens het drukken. Dat 
het vel er bij de controle 
in Haarlem doorheen is 
gerold mag opmerkelijk 
heten. 

Helemaal uit Zuid-Afrika 
kwam een varièteiten-
melding die betrekking 
heeft op de Inhuldigings
zegel van 60 cent uit igSo 
(NVPH-nummer 1200). 
De heer G.D. Bresser uit Sa-
solburg stuurt een foto

van een flink veldeel met 
zegels van 20 rupee van 
Sri Lanka uit 1996 (Mi-
chel-nummeriioi). Eén 
van de zegels uit dat vel
deel vertoont een vreem
de, op zijn kant gelegde 
'kerstklok' in de blauwe 
kleur. Hier ging duidelijk 
iets mis... 

Ook 'gewone' Beatrixjes 
leveren soms spectaculai
re beelden op. Neem het 
vel dat meurouui Davelaar 
uit Barneveld ons in ko-

kopie van een zegel die in 
slechts twee basiskleuren 
- cyaan en geel - lijkt te 
zijn gedrukt. 'Volgens de 
opinie van een drukkerij 
hier in Sasolburg is de 
kleur magenta tijdens het 
drukproces overgesla
gen,' schrijft de heer 
Bresser. Zo op afstand 
(en zeker als het om de 
afstand tussen Nederland 
en Zuid-Afrika gaat) kan 
dat niet worden gecon
troleerd. Het is heel goed 
mogelijk dat er een druk-

Spelregels 
Vanèteitenmeldingen 
moeten bij voorkeur 
worden gedocumen
teerd met goede kleu-
renkopieen. Kopieer 
losse zegels altijd tegen 
een zwarte achter
grond. Meld per brief 
maar één variëteit. De 
redactie meldt de varië
teiten sec; Filatelie 
keurt niet en kent aan 
uw variëteit ook geen 
waarde toe. 

gang is weggevallen, 
maar dan zou je meer 
meldingen van deze af
wijking mogen verwach
ten. Zijn er lezers van Fi
latelie die deze variëteit 
ook kennen? 

De heer F. Peeters uit 
Landgraaf wil graag we
ten of er meer verzame
laars zijn die - net zoals 
hij - over een variëteit be
schikken die afkomstig is 
uit het velletje kinder
postzegels van 1997 

(NVPH-nummer 1739). 
De tanding van de zegel 
van de heer Peeters is zo
danig verschoven dat de 
gele drukkleur van de bo-
venvelrand deel is gaan 
uitmaken van het zegel
beeld. 
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Nogmaals een melding 
van de heer A. Bakker uit 
Doesburg, die ons een 
hele lijst met (mogelijke) 
afwijkingen voorlegt. 
We moeten een keuze 
maken (voor lezers die 
ons een variëteit willen 
voorleggen: beperk u 
alstublieft tot één afwij

king per keer) en laten 
ons oog vallen op een 
paartje (NVPH-nummer 
379a) waarvan de linker
zegel een ongetande lin
kerzijde heeft. Uit de af
metingen van het paartje 
(51 mm breed, net als het 

'normale' paartje) kan 
niet worden afgeleid dat 
de tanden er zijn afge
knipt. De heer Bakker 
spreekt het vermoeden 
uit dat het wel eens om 
het begin of het eind van 
de zegelrol zou kunnen 
gaan. Wie weet meer? 

Al geruime tijd ligt op het 
redactiebureau een foto
kopie van een blokje dat 
het eigendom is van de 
heer JVl .A. Wiegman uit Al
phen aan den Rijn. Het 
betreft de zegel ter gele
genheid van het zilveren 
regeringsjubileum van 
koningin Juliana uit 1973 
(NVPH-nummer 1036). 

De 
rechter-
zegel 
heeft 
geen 
oranje 
balk, 
maar 
eenhele. 
Heel 

vreemd, want als het zou 
gaan om een (gedeelte
lijk) weggevallen magen
ta drukgang zou je mo
gen verwachten dat ook 
de rode baan van de Ne
derlandse vlag in diezelf
de zegel zou zijn aange
tast. Hetzelfde geldt voor 
verkleuring door de in
werking van (zon)licht: 
die zou dan toch ook in
vloed moeten hebben ge
had op andere delen van 
de zegel. Kortom, we ge
ven toe dat we hier voor 
een klein raadsel staan... 

1973 
NEDERIAND 40 t T 

1973 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

VERPAKKINGEN 

Van de heer Koops ontvin
gen wij de volgende infor
matie over nieuwe verpak
kingen voor briefkaarten 
enverhuiskaarten: 
- Het hangzakje met vijf 

verhuiskaarten heeft 
artikelnummer 
20541g; de kaarten 
hebben een fosforbalk 
van 5 X 25 mm rechts 
van het zegelbeeld en 
achter de kaarten be
vindt zich een grijs kar
tonnetje; 

- Er zijn nu ook cello-

322 

kaarten is, dat ze altijd op 
dezelfde wijze voorge
frankeerd worden. Boven 
een afbeelding van de 
globe met daarnaast een 
driestreeps-code staat de 
tekst 'Port vooruitbetaald 
Australië', eronder de 
tekst 'Voor terpostbezor-
ging in Australië en be
zorging over de gehele 
wereld'. Verder zien we 
op de adreszijde van deze 
kaarten: het logo van de 
posterijen, het logo 'ge
maakt in Australië' en 
een gedrukt blauw lucht
postetiket. 

faanverpakkingen van 
vijf briefl<:aarten met de 
bredere fosforbalk (5 
mm) aangetroffen. 

- Waarschijnlijk worden 
binnenkort ook de ver
huiskaarten in cello
faan verkocht. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Bij Australische postze
gels wordt meestal een 
bijpassende maximum-
kaart uitgegeven. Op 
zichzelf behoren maxi-
mumkaarten niet tot de 
postwaardestukken, 
maar de Australische 
kaarten zijn altijd voorge
frankeerd. Daarmee val
len ze - net zoals recente 
uitgiften van bijvoorbeeld 
Frankrijk - wel binnen 
ons belangstellingsge
bied. Het nadeel van de 
Australische maximum-

De kaarten die we deze 
maand tonen, werden op 
24 juli 2000 uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
loo-jarig bestaan van het 
Victoria Cross, de Engelse 
militaire onderscheiding 
voor uitzonderlijke 
moed. Deze onderschei
ding, die aan slechts zes
ennegentig personen is 
toegekend, is enigszins 
vergelijkbaar met de Mili
taire Willemsorde. De set 
van vijf kaarten kost 
$5-75-

Denemarken 
De leukste postwaarde
stukken zijn lang niet al
tijd de duurste. De Deen
se posterijen verspreid
den bijvoorbeeld in de 
zomer van 2000 een gra
tis briefkaart. Deze kaart 
was onderdeel van een 
campagne om kinderen 
aan het briefschrijven te 
krijgen, en had als titel 

'Mijn eerste brief. 
Op de beeldzijde van de 
kaart staat een afbeel
ding van allerlei honden 
op het strand, De adres-
zijde (vier adresregels) is 

kaart was voor verzame
laars niet te koop, voor 
zover wij weten, dus wie 
hem wil hebben moet 
zijn ruilcontacten aan
spreken. 

zijn nog steeds briefkaar
ten te koop uit de serie 
'Stadsgezichten'. De eer
ste kaarten in deze serie 
verschenen al in 1973; 
sindsdien zijn er elk jaar 

voorzien van een inge- Spanje 
drukte postzegel (beuk, Aan de filatelistische lo-
4 k.) uit de reeks 'Deense ketten van sommige 
loofbomen' uit 1999. De Spaanse postkantoren 

wel enkele bijgekomen. 
In het zegelbeeld van 
deze kaarten ziet men 
steeds een bouwwerk dat 
typerend is voor een be
paalde stad en aan de lin
kerzijde een stadsge
zicht. Vaak zijn de illus
traties op een wat im
pressionistische manier 
geschilderd, We tonen u 
een aantal exemplaren 
die we ter inzage kregen 
van de heer Uitenbo-
gaart: Barcelona (1973), 
Valencia (1974) en Mala
ga (1987). 

Tsjechië 
Zoals vaak op postzegel
tentoonstellingen het ge
val is was op Espana 2000 
(in oktober 2000 gehou
den te Madrid) ook de 
Tsjechische postadmini-
stratie vertegenwoor
digd. 
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Bij deze gelegenheid 
bracht zij een buiten
landbriefkaart (cijfer, 
7 k.) uit met links op de 
adreszijde een afbeelding 
van het schilderij Guernica 
van Picasso. Deze (gegra
veerde) afbeelding werd 
in iggó al gebruikt op 
een Tsjechische postze
gel. 

Turkije 
Ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen van 
2000 in Sydney bracht de 
Turkse post een serie van 
negen briefkaarten uit. 
De kaarten hebben geen 
waardeaanduiding, maar 
zijn voorzien van de letter 
'A' op de vier binnen
landkaarten en de letters 
'PC' op de vijf buiten
landkaarten. 

Het zegelbeeld en de illu
stratie links op de adres
zijde tonen telkens twee 
verschillende afbeeldin
gen van een bepaalde 

sport. De onderwerpen 
zijn respectievelijk zei
len, judo, turnen, zwem
men, karate, worstelen, 
basketbal, voetbal en 
boksen. Uitgegeven in 
september 2000, prijs 
destijds 200.000 1. per 
stuk voor de binnenland
kaarten en 275.0001. voor 
de buitenlandkaarten. 

Verenigde Staten 
Vanwege een tariefwijzi
ging verscheen op 22 fe
bruari 2001 een nieuwe 
briefkaart, bestemd voor 
verzending naar het bui
tenland (met uitzonde

ring van de buurlanden 
Canada en Mexico). De 
kaart van 70 c. verscheen 
in een oplage van 6 mil
joen exemplaren, met in 
het zegelbeeld een land

schap in de Badlands. De 
Badlands is de naam van 
een Nationaal Park in 
South Dakota, met soms 
extreme weersomstan
digheden. 
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POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Nummer ing volgens Yvert e l Tell ier 

Frankrijk Postfris 
ƒ 17,50 
ƒ 3150 
ƒ 190,-
ƒ 52,50 
ƒ 165,-
ƒ 67,50 
ƒ 20,-
ƒ 13,50 
ƒ 7,25 
ƒ 130,-

17 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
129 
130 
132 
135 
138 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
152 
156 
161 
162/69 
170/81 
183/86 
189/96 
197/05 
206 
207 
210/15 
216 
229/32 
238 
239 
240 
243 
244/45 
248/48 
249/51 
252 
253/55 
256 
260 
284/65 
266/68 
269 
270/74 
275/77 

15,-
2,25 
4,75 
3,50 

11,50 
47,50 

1,25 
80,-
5 75 

5650 
ƒ 240-
ƒ 240-
ƒ 4150 
ƒ 310-
ƒ 120,-
ƒ 90-
ƒ 54 50 
ƒ 115,-
ƒ 35 
ƒ 210 
ƒ 40 
ƒ 130, 
ƒ 310 

16,50 
18,50 
90,-
2,25 
7,75 

33 50 
ƒ 120,-
ƒ 156 50 
ƒ 140,-
ƒ 100,-
/ 30,-
ƒ 35,-
ƒ 175,-
ƒ 200,-
ƒ 95,-
ƒ 340,-
; 195,-
ƒ 4,75 

291/93 
295 
296/97 
298 
301/02 
303 
304 
306 
307/08 
309 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
320/21 
322/27 
328 
330/33 
334 
335 
336 
338 
339/40 
341/42 
345/47 
348/51 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
377/77*^ 
379 
386/87 
394 
395 
396 
398 
401 
402 
403 
417 
419 
420 
421 
422 
424 
426 
429 
430 

f 
f 
f 
f 

76,50 
4,25 

155,-
6,25 

ƒ 105,-
31,50 
6,50 

16,25 
95-
14,50 
6,25 

30,-
14 50 
41,50 
25-

535-
77,50 
21,50 
45,-
10,-
3,25 
3,25 
8,75 

11,50 
11,50 
7,25 

265,-
4,75 
4 75 

ƒ 260-
4 25 
3 75 
3,25 

20,-
30-
11,50 
65,-
16,50 
23,50 

115-
6.25 

15.50 
4 75 

11.50 
3.25 

1.350 
5,75 

10,-
27,50 
11,50 
11,50 
17,50 

436/39 
440/41 
443 
444 
445 
446 
447 
451/52 
453 
454/57 
459/60 
461 
462/64 
465 
466/69 
470/73 
496 
497/98 
526/37 
540 
541 
542 
544 
533/64 
565/66 
in paar 
580* 
612/17 
618 
649/56 
663/67 
702/11 
744/47 
763/64 
765/70 
772/76 
777/78 
779 
780/83 
792 
795/02 
822 
823/26 
833* 
834/38 

^\ 841'>/43 
844/47 
853758 
859/62 
863 
867/72 

ƒ 35,-
ƒ 11,50 
ƒ 1,25 
ƒ 3,25 
ƒ 1,-
ƒ 3,50 
ƒ 20,-
ƒ 6,25 
ƒ 2,25 
ƒ 30,-
ƒ 15,50 
ƒ 13 50 
ƒ 19 50 
ƒ 125 
ƒ 1150 
ƒ 2,25 
ƒ 1,50 
ƒ 10,-
' 30,-

ƒ 2,25 
ƒ 1,50 
' 1,25 
' 1,25 
' 37 50 
' 18,50 

ƒ 21,50 
ƒ 105,-
■ 9,25 

ƒ 2,25 
ƒ 150 
ƒ 3,50 
ƒ 1,25 
^ 1,75 

f 5,25 
/ 10,-
ƒ 9 50 
ƒ 550 
ƒ 1.50 
ƒ 3.25 
■ 425 

1 17.50 
^ 10-

ƒ 3,50 
ƒ 15,-
^ 1,50 

ƒ 50,-
i 16,50 
^ 9,50 
■ 23,50 
■ 9,50 
■ 3,50 

f 69,50 

876/77 
879 
883/87 
888 
890 
891/96 
901/03 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
939 
940 
945/50 
951/54 
955 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
982 
983 
984 
985 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 
1009 
1012/17 
1018 
1026 
1027/32 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1054 
1055/58 
1064 
1066ff1 
1072/75 

4,75 
3,50 

22,50 
4,75 
1,75 

45,-

2,-

3,25 
6,25 
6,50 

10,-

4,25 
3 25 
7 25 
3 25 
7 75 

45,-

9,50 
2,50 
3,25 

52,50 
1,50 
2,25 

69,50 
17,50 
4,25 

32,50 
7,25 
1,75 
1,75 
2,75 
150 
4 75 
8,50 

120-

4 25 
4 75 

22.50 
2.25 

10.-

4 75 
650 

115.-

5 25 
4 75 
6.25 

11.50 
2,50 
7,25 
2,25 

35,-

18 50 

1076/77 ƒ 6,50 
1078/80 ƒ 15,-
1082/87 ƒ 13,25 
1089/90 ƒ 
1095/98 ƒ 
1100/04 ƒ 
1108/13 ƒ 17,50 
1117/19 ƒ 20, 
1125/31 ƒ 
1132/38 ƒ 
1140/41 ƒ 
Vanat liier indien 
voorradig 
11 ctpsryvfrs. 
LP 1/2 ƒ 460 
5/6 
8 
9 
10 
11 
13 
21/22 
23 
24/27 
28 
29 
33 
34 
35/37 
38/41 
44 
46 
47 
48 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
BlolAen 

5.50 
4.25 
6,25 

2,25 
7,75 

10,-

ƒ 60-
ƒ 3 50 
ƒ 13,50 
ƒ 28,50 
ƒ 39,50 
ƒ 91,50 

6,50 
1,50 

ƒ 
ƒ 
ƒ 90-
ƒ 7,25 
ƒ 100,-
ƒ 100-
ƒ 6,25 
ƒ 80,-

8 25 
2.25 
4.75 
7 25 
4.75 
6 50 
7 75 

10 50 
17.50 
6 50 

10-

ƒ 7.25 
ƒ 11,50 
ƒ 4 25 
ƒ 17,50 

4,25 
; 4,75 
ƒ 15,50 
ƒ 15,50 
ƒ 14.50 

Gouden Munten NL 
ƒ5.- 1912 ƒ150,-
ƒ 10,-1875 ƒ150,-
ƒ 10,-1876 ƒ150,-
ƒ 10,-1877 ƒ150,-
ƒ 10,-1879 ƒ150.-
ƒ 10.-1897 ƒ175-
ƒlO,-1911 ƒ150-
ƒ 10,-1912 ƒ150,-
ƒ 10,-1917 ƒ150,-
ƒ 10,-1925 ƒ150,-
UnieDaaider 
1979 ƒ 175,-
Dukaat 
1974 ƒ 110,-
1985 ƒ 115,-
Ned, Aniillsn 
ƒ 100-1978 ƒ175,-
Zuid Afrika 
1 Rand 1964 ƒ 125.-
1 Pond 1928 ƒ125-
Krugerrand 
1982 ƒ 950-
Amerika 
20 Dollar 1904 ƒ975-
20 Dollar 1907 ƒ 950 
Frankrijk 
10 Frank 1859 ƒ 95-
10 Frank 1866 ƒ100-
10 Frank 1868 ƒ100-
20 Napoleon ƒ175-
20 Frank 1854 ƒ175-
20 Frank 1856 ƒ175-
20 Frank 1863 ƒ 175 
20 Frank 1865 ƒ175-
20 Frank 1869 ƒ175-
20 Frank 1906ƒl7S-
20 Frank 1909/175-

Duitsland 
Pruisen 
10 DM 1873 ƒ150-
10 DM 1903 ƒ 125-
Engeland 
Pond 1931 ƒ200-
Mexicu 
2 pesos 1945/75 
2 ' / ! pesos 1945 ƒ75-
Ooslenrjjk 
10 Corona 1911/95 
Zwitserland 
20 Frank 1947 / 185 -
Ned. Nieuw Guinea 
PosHriscompl /175.-
Uniea Posdrls ƒ 50,-

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
O I r > J ^% _1 Tel./Fax 030-2618720 
S . J . C , d e n O u d s t e n Bank39.47.69.112 

Giro 2162775 
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Voor informatie: 

Jeanine de Troye 

Tel. 035-5488771 

Fax 035-5432777 

Brouwer Media 

Aan alle opa's en oma's van Nederland 

OPA- EN OMADAG 
Alle opa's en oma's van Nederland zijn van harte uitgenodigd om 

samen met de kleinkinderen een bezoek te brengen aan een 
filatelie-evenement voor de jeugd en daar de kleinkinderen iets te 

laten zien over postzegels verzamelen: 

ZATERDAG 19 MEI IN ALPHEN AAN DEN RIJN 

Daar wordt in tenniscentrum 'Nieuwe Sloot' aan de Oranje-
Nassausingel de Dag van de jeugdfilatelie gehouden. Als u zich 
meldt bij de informatiebalie ontvangt u voor elk kleinkind een 

activiteiten kaart en een tegoedbon om enkele postzegels te kopen 
in de Postzegelhoek van jeugdFilatelie Nederland. 

Maak er een gezellig dagje uit van. Met de auto of met het openbaar 
vervoer. In Alphen aan den Rijn nog even binnenlopen bij Avifóuna 

en op de terugweg langs McDonalds. Een onvergetelijit dagje. 

Steunt de Vrienden van jeugdFilatelie Nederland: giro 7862118. 
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AEROFILATELIE: POSTGESCHIEDENIS 
VAN DE TWINTIGSTE EEUW 

Internationale contacten kunnen resultaat opleveren 

Een van de belangrijkste defini
ties van luchtpostfilatelie - de 
bekende luchtpostverzamelaar 
jan Boesman muntte ooit de 
term aerofilatelie - is dat deze 
tak van filatelie alle geheel of ge
deeltelijk door de lucht vervoer
de poststukken omvat. Dat dus 
in tegenstelling tot post die ge
heel over land is vervoerd. Als 
tiener al begreep Boesman -
misschien onbewust - dat het 
postverkeer bij de aanvang van 
de twintigste eeuw enorme wij
zigingen nad ondergaan. Hij 
begon onmiddellijk met het 
aanleggen van een collectie, be
staande uit stukken die met Bal
lons Montés werden vervoerd 
ten tijde van het Duitse beleg 
van Parijs in 1870/1871. Als 
veertienjarige verzamelde Boes
man al stuklten die met Zeppe
lins waren vervoerd, geïmpo
neerd als hij was door de enor
me actieradius van deze lucht
schepen, ver voor de tijd dat het 
vliegtuig een belangrijke rol 
ging spelen. Zijn verzameldrift 
groeide uit tot een ware passie, 
die wedijverde met zijn grote 
belangstelling 
voorde ballon-
sport. Boesmans 
betrokkenheid bij 
de luchtpostfilate
lie resulteerde on
der meer in de 
door hem ge
stichte Federation 
Internationale des 
Sociétés Aérophi-
latéliques (FISA^. 
Hij stond ookcle 
aan de wieg van 
Nederlandsche 
Vereeniging voor 
Aero-Philatelisten 
'De Vliegende 
Hollander' en be-

D O O R F J . V A N B E V E R E N , HEEZE 

Publicaties in een postzegelblad kunnen ook na vele jaren 

nog reacties opleveren. Frans van Beveren, auteur van de 

nu volgende bijdrage, kan daarover meepraten. Hij 

onderstreept het belang van de aerofilatelie, daarbij de 

de luchtpostpionier Jan Boesman aanhalend, en laat zien 

dat een publicatie van zeven jaar geleden de aanleiding 

kan zijn voor een opzienbarende nieuwjaarswens. 

wees de aerofilatelie in Neder
land een grote dienst door de 
instelling van een 'Dag van de 
Aerofilatelie', ook in de FISA-
landen. 
jan Boesman hield al in 1940 -
hij was pas 25 - lezingen over 
een aantal aspecten van de 
(luchtpost)filatelie. Hij wees on
der meer op het belang van het 
onderhouden van internationa
le contacten en het opbouwen 
van vriendschappen 'over de 
grens'. Hij omschreef de komst 
van luchtpost als 'een uitbrei
ding van de filatelie in de derde 

dimensie': het ging immers om 
post die door het luchtruim 
snel werd vervoerd, daarbij 
grenzen passerend in staat om 
fanden en gebieden figuurlijk 
zowel als letterlijk te verenigen, 
jan Boesman overleed op 12 de
cember 1976 - op 62-jarige leef
ti jd, veel te vroeg - tijdens een 
hartoperatie. Door zijn ver
scheiden kon zijn werk niet wor
den voltooid, en dan met name 
zijn arbeid voorde FISA, waar
van hij voorzitter was. Zijn op
volgers waren daarvoor te wei
nig doortastend en hielden zich 

teveel bezig met ondergeschik
te, nationale belangen van hun 
FISA-leden. 
Verreweg de belangrijkste me
dewerker voor 'De Vliegende 
Hollander' - en dat vrijwel vanaf 
het bestaan van de vereniging -
werd het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. Het be
stuur van 'het maandblad' en 
de opeenvolgende redacteuren 
waren zich volledig bewust van 
de posthistorische waarde van 
het vervoer van stukken door de 
lucht. Dit resulteerde onder 
meer in de publicatie van mijn 
artikel over Combimail (zie 'Phi
latelie' van februari, maart en 
april 1994). Overdrukken van 
dat artikel werden verspreid 
over de gehele wereld, hetgeen 
destijds al een aantal enthou
siaste reacties uit luchtpostkrin
gen opleverde. Zelfs nu, zo'n 
zeven jaar later, werpt dat arti
kel nog zijn vruchten af, zoals 
blijkt uit een bijzonder interes
sante reactie uit Japan. Het aar
dige is dat die reactie als een 
soort afterthought, als post
scriptum aan een nieuwjaars
wens werd toegevoegd. De be
geleidende brief- afkomstig van 
de luchtpostverzamelaar dr. Ya-
soichi Nakajima uit Tokio - is 
heel kort; 'Mr. Beveren, A Hap
py N ew Yea r 2001! With best re
gards, Y. Nakajima'. En dan 
volgt het postscriptum, ge
plaatst bij een kleurenkopie van 
een luchtpoststuk van Siam 
naar China: 'Airmail label killed 
twice. I can't understand.' 
Hoe kort ook het briefje mag 
zijn, het gaat hier om een ui
terst zeldzaam stuk, dat kan 
worden ondergebracht in Com-

& \ '.. \ r , » e. ^--'i •V'---^.---^^, ' 

Middenboven: de kaart waar het allemaal om draait. Het rode luchtpostetiket is 
rechts uitvergroot; de zwarte streep (zie het groene pijltje) en de rode strepen (zie de 

blauwe pijltjes) zijn goed zichtbaar De 'dubbele ontwaarding' van het luchtpost
strookje wordt in het artikel verklaard. Dat aan zo'n zeldzaam poststuk een 'ruilwaar

de' van vijftig pfennig wordt toegekend (zie de potloodnotitie linksboven op het post
stuk en de - leesbaar geplaatste - uitvergroting hierboven) is natuurlijk een lachertje... 



bimailklasse2 ('Doorhalingen 
van luchtpostaanduidingen'). 
In die klasse worden die stuk
ken bijeengebracht waarvan de 
luchtpoststroken of andere 
luchtpostaanduidingen door 
middel van stempels ongeldig 
werden gemaakt, een handeling 
waarmee het einde van het 
luchtposttraject van zo'n stuk 
werd gemarkeerd. 
Op het bewuste stuk is het rode 
luchtpoststrookje tweemaal af
gestempeld. Hetzwarte stem
pel werd aangebracht m Kara
chi, door het onafhankelijke 
hoofdpostkantoor van India op 
de belangrijkste halte van de 
verbinding EuropaVerre Oos
ten v.v. Door de voorkeursbe
handeling van de Indiase auto
riteiten voor het KLMverkeer 
kon een voorbeeldige samen
werking met Air France en Air 
Orient (verkeer van en naar 
IndoChina), alsmede met de 
Siamese autoriteiten tot stand 
worden gebracht (een situatie 
die voortduurde tot de Japanse 
aanval op NederlandsIndië). 
Door deze 'horde' kon Imperial 
Airways pas in oktoben933 
toen vrije doortocht werd ver
leend  zijn verbinding doortrek
ken naar Rangoon en verder. 
Het rode stempel is aange
bracht te Londen. 
Wat IS nu de betekenis van deze 
'dubbele ontwaarding'.? Het 
houdt in dat de met een Siame

se postzegel van 25 satang ge
frankeerde postkaart, bestemd 
voor Woosung (China), door de 
KLM werd vervoerd (209de 
vlucht uit Batavia, PHAIR F12 
'Havik', gezagvoerder Both) tot 
Karachi. Vandaar ging het met 
Imperial Airways naar Engeland. 
Hoewel ik over alle documenta
tie beschik die voor het trekken 
van deze conclusies nodig wa
ren heb ik de kleurenkopie ook 
nog doorgezonden aan Hong
kongexpert en aerocollega dr. 
D.C. Crewe in Liverpool, die de 
informatie over het rode stem
pel zou kunnen bevestigen. 

De bewuste postkaart werd van
uit het Verenigd Koninkrijk door 
een snelle packet steamer naar 
New York gebracht, waar het 
stuk per TransAmerikaans 
treinvervoer naar San Francisco 
werd vervoerd. Een schip van 
Pacific Packet bracht de kaart 
daarna naar Shanghai, waarvan 
Woosung een satellietstad is. Al 
met al werd er een wereldreis 
gemaakt, terwijl het ook moge
lijk was geweest het stuk per 
luchtpost naar Saigon te vervoe
ren en vandaar per schip naar 
Woosung. Het poststempel van 
laatstgenoemde plaats geeft in

formatie over de duur van de 
'wereldreis': de op 25 november 
1934 verzonden kaart kwam op 
12 decemben934 in China aan. 
Van belang is het Thaise tarief 
voor de gedeeltelijk gevlogen 
postverbinding van de kaart en 
de duur van de scheepspostver
bindingen. 
Zoals gezegd: het gaat om een 
uiterst zeldzaam stuk. Wie zich 
dat realiseert zal de met pot
lood aangebrachte notitie links
boven op de kaart slechts met 
een meewarige glimlach kun
nen lezen: Tauschwert.50 ('ruil
waarde 50 pfennig')... 

De route van de postkaart (rood=door de lucht, groen=per hoot, blauw=per trein);je zou zeggen dat het korter moet kunnen. 

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

een 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 meer betaalt u 
vijf gulden. Vermel
ding van naam en 
adres (of naam en te
lefoonnummer) in 
de advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
acht gulden extra. 

ATTENTIE! 

' J M M I I I I I I I I I I M M M I 
^ I M M I I I n M I I J L r M I M 
3 I M M M I M M M I M l_±] I 
4 I M M'M'Ï r i M M I I I l _ L M i : X 
5 I M M TM I M M I J M M M M 
' I M M M M M M I ' r M l M l I 
7 I II II II r r i r i i M i i ri ii i i 
8 I 

fio 

f20 

fjo 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'en vakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

a GEVRAAGD 

U DIVERSEN 

PC HPlaats: (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'. 

W Smw 



ACTIE 'FILATELISTEN HELPEN 
FILATELISTEN' SLOEG AAN 

Slachtoffers vuurwerkramp bijzonder dankbaar 
D O O R E G B E R T S T O K K E N T R E E F F, H E K G E L O ( O V . ) 

De actie van Karel Tonn werd 
van meet af aan gesteund door 
het bestuur van zijn vereniging 
en door de Enschedese postze
gelhandel Den Riet. Vereniging
bestuurders zowel als Den Riet 
waren diep getroffen en bijzon
der begaan met het lot van de 
leden, respectievelijk klanten. 
Er kwam een oproep in het ver
enigingsorgaan, EPV Nieuws en 
er werd een stand ingericht op 
het jaarlijkse postzegelevene
ment in Apeldoorn, Postex. 

Hartverwarmend 
De reacties die de Apeldoomse 
activiteit opleverde waren hart
verwarmend en ook wel een 
beetje onverwacht. Drie dagen 
lang waren de mensen uit En
schede de gast van de organisa
tie van Postex 2000, waarbij het 
woordje 'gast' in de meest let
terlijke zin van het woord moet 
worden opgevat. Na afloop van 
het evenement konden auto's 
vol materiaal naar Enschede 
worden overgebracht. En toen 
initiatiefnemer Tonn (zelf een 
fervent verzamelaar van het the
ma 'Spoorwegen') in een Duits 
spoorwegmotiefblad een op
roep plaatste opende dat de 
weg voor een groot aantal bui
tenlandse zendingen; er kwa
men 'hulpgoederen' tot uit Aus
tralië en Canada toe binnen. 
Maar ook Europa was goed ver
tegenwoordigd. Vooral onze 
Oosterburen lieten zich niet on
betuigd, zoals trouwens ook al 
was gebleken op de dag van de 
ramp. Zowel uit het westelijk 
deel als uit de oostelijke contrei
en van Duitsland kwamen post
zegels, postwaardestukken, al
bums, stockboeken en andere 
accessoires binnen. Ook uit 

 Spanje, Oostenrijk en België 
=. kwamen hulppakketten naar 
■̂  Enschede gezonden. 

Z Anderhalve kubieke meter 
"2 Na gewag te hebben gemaakt 
^ van zoveel medeleven uit het 
5 buitenland zou jede stortvloed 
i aan filatelistisch materiaal uit 

"■ eigen land bijna vergeten. Aan 
M i het stand op de Postex kwamen 
WAV vele verzamelaars hun steentje 

bijdragen aan de sympathieke 
actie. Niet alleen volwassenen 
meldden zich  ook kleine kin
deren leverden doosjes met 

In tegenstelling tot menig overheidsorgaan nom de 

filatelie wel degelijk zijn verantwoordelijkheid bij de 

vuurwerkramp van Enschede. Op initiatief van Karel Tonn, 

redacteur van het clubblad van Enschedese Philatelisten 

Vereniging (EPV), werd een landelijke actie gestart om 

getroffen verzamelaars te hulp te komen. 

doubletten in. Kortom: vrijwel 
niemand liet zich onbetuigd. 
Op een gegeven moment werd 
ruim anderhalve kubieke meter 
van het magazijn van postze
gelhandel Den Riet in beslag 
genomen met allerlei filatelis
tisch materiaal, waaronder vele 
zakjes plakkers. Maar ook zulke 
primaire fllatelistische behoef
ten waren hard nodig, want als 
je alles kwijt bent  zoals op z'n 
minst drie verzamelaars over

kwam  kun je ook letterlijk alles 
gebruiken. 

Kerstpakketjes 
De getroffen filatelisten konden 
in ieder geval met het geschon
ken materiaal weer volledig op 
gang geholpen worden. Verder 
werden kerstpakketjes samen
gesteld met een geschatte 
waarde van ruim duizend gul
den; deze hulpdozen waren be
stemd voor alle verzamelaars 

die niet alles kwijt waren ge
raakt, maar waarvan de collec
ties door de vuurwerkramp wel 
beschadigd waren geraakt. Een 
van de verzamelaars die zo'n 
pakketje ontving toonde zich 
ook maanden later nog steeds 
buitengewoon dankbaar voor 
het initiatief van zijn medever
zamelaar Karel Tonn. 

Starre schoolleiding 
Tot vele Nederlandse helpers 
(het waren er in totaal zo'n hon
derdtachtig!) behoorden ook de 
leden van de jeugdclub 'De Cir
kel' uit Alkmaar. Om er zeker 
van te zijn dat hun ingezamelde 
materialen meteen op de be
stemde plaats zou aankomen 
besloten de jeugdige verzame
laars om hun gift persoonlijk af 
te leveren bij postzegelhandel 
Den Riet in Enschede. Er werd 
een datum afgesproken en alles 
werd in gereedheid gebracht 
om de kinderen in Enschede 
feestelijk te ontvangen. Dat 
hadden ze zeker verdiend, ge
zien hun belangeloze inzet. Al
leen de schoolleiding van de 
kinderen dacht daar anders 
over: ook al wordt de school
jeugd tegenwoordig voor menig 
wissewasje naar huis gestuurd, 
voor deze gebeurtenis kon nog 
geen middagje worden vrijge
maakt. Namens de teleurgestel
de kinderen overhandigde nu 
het echtpaar Benke de met veel 
enthousiasme bijeen gebrachte 
spullen aan de organisatoren. 

Draad opgepakt 
Nog steeds komt er bij de initia
tiefnemers materiaal binnen. 
Nog niet zo lang geleden arri
veerden er spullen uit Oosten
rijk. Niet alleen particuliere ver
zamelaars voelden zich betrok
ken bij de slachtoffers van de 
vuurwerkramp; ook de handel 
liet zich niet onbetuigd. Zo 
overstroomden de albumleve
ranciers Davo en Importa de in
zamelaars met diverse materia
len. Dankzij al die activiteiten 
hebben veel slachtoffers van de 
ramp de draad weer kunnen op
pakken. Ze hebben hun vertrou
wen in de medemens terugge
vonden en ze zijn  soms van de 
grond af weer aan de slag ge
gaan met hun favoriete vrije
tijdsbesteding: de filatelie! 



NVPV ORGANISEERT 
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 
'De Nieuwe Sloot' twee dagen vol jonge verzamelaars 
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4 ̂  DAG VAN DE JEUGDFIIATELIE 
AlPHEN AAN DEN RIJN 18 EN 19 MEI 2001 

Hierbouen een plattegrond uan squash en tenniscentrum 'De Nieuu;e Sloot' m Alphen aan den Rijn Hier 
organiseert de NVPV de Dag uan dejeugdjilatelie 2001 Deongeueer 250 kaders met dejeugdcollecties 
staan letterlijk centraal m de hal Tijdens de Dog zal de hal bol staan van de activiteiten Jongeren  maar 
ook volivosscnen  zijn van harte uitgenodigd om aan ditjilatelistischefeest deel te nemen' 

Op n8 en 19 mei organiseert de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars (NVPV) 
de Dag van de Jeugdfilatelie 
2001. De NVPV doet dat ter ge
legenheid van het 55jarig be
staan van de vereniging. Het 
gaat om een tentoonstelling 
met ca. 250 kaders, die zal wor
den gehouden in Squash en 
Tenniscentrum 'De Nieuwe 
Sloot' in Alphen aan den Rijn. 
Het thema voor de tentoonstel
ling is dit jaar 'hulpverlening'; 
een aantal instellingen op dit 
gebied zal in 'De Nieuwe Sloot' 
aanwezig zijn. 
Verder wordt in Alphen aan den 
Rijn de Filaquiz gehouden, een 
evenement dat door jeugdFila
telie Nederland wordt georgani
seerd. Veel verenigingen heb
ben zich met hun jeugdleden 
hiervoor aangemeld. 
De kaders zullen voornamelijk 
worden gevuld door de vele 
jeugdleden die Nederland rijk 
is. Een aantal hebben zich ge
richt op het thema van de dag, 
'Hulpverlening'. 
De stichting JeugdFilatelie Ne
derland is uiteraard ook aanwe
zig, onder andere met de dub
beltjesboeken, voor jeugdige 
verzamelaars een populaire 
vindplaats van zegels waarmee 
hun collecties kunnen worden 
aangevuld. Voor het in de wacht 
slepen van postzegels bestaan 
overigens nog meer mogelijk
heden. Zo worden er opdrach
ten verstrekt die de deelnemers 
over de gehele tentoonstelling 
zullen voeren en waarvoor als 

beloning postzegels zullen wor
den uitgedeeld. 
Verder zal er een tombola wor
den gehouden met vele prijzen; 
elke deelnemer gaat met een 
prijs(je) naar huis. 
Er zijn sinds enige tijd filatelisti
sche spellen ontwikkeld en ver
vaardigd; een aantal hiervan is 
in gebruik tijdens de Dag van 
de jeugdfilatelie in Alphen aan 
den Rijn. 
Er is tijdens de Dagen een spe
ciale envelop verkrijgbaar. Op 
de tentoonstelling kost die en
velop f2.50 per stuk. Als u niet 
in staat bent naar Alphen aan 
den Rijn te komen kunt u de en
velop ook schriftelijk bestellen 
(prijs: f3.50 per stuk). U kunt 
het verschuldigde bedrag over
maken op Postbankrekening 
1942686 ten name van de pen
ningmeester van de NVPV in 
Alphen aan den Rijn. 
Er zijn tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie nog meer activitei
ten, maar die verklapt de orga
nisatie nog niet. En terecht: net 
is immers veel leuker die zelf in 
'De Nieuwe Sloot' te ontdek
ken. 
Het Squash en Tenniscentrum 
ligt aan de OranjeNassausin
gel in Alphen aan den Rijn. De 
locatie is ook bereikbaar per 
openbaar vervoer. De Dag van 
de Jeugdfilatelie is op 18 en 19 
mei geopend van l o tot 17 uur. 
De toegang is gratis. 
Wilt u (nog) meer weten? 
Neem dan contact op met de 
heer P. van der Poel. Zijn tele
foonnummer is 0172421332. 

HET LIJKT ZO LEUK... 
DE SOM DER DELEN 

Op l o oktober 1918 werd de Re
publiek Tsjechoslowakije uitge
roepen, samengesteld uit stuk
ken van Oostenrijk en Honga
rije. Op de postkantoren waren 
natuurlijk nog veel zegels van 
die landen aanwezig; die moch
ten nog tot 28 februari 1919 
worden gebruikt. Een envelop 
met dergelijke 'doorgebruikte' 
zegels is dus een aanwinst voor 
een Tsjechoslowakijeverzame
ling. Maar de hier afgebeelde 
briefis dat toch niet, want het 
deugt niet. Als eerste viel op dat 
er geen aankomststempel op 
de brief aanwezig bleek. En 

toen gingen we eens in de Mi
chelcatalogus kijken welke 
Hongaarse zegels als 'doorge
bruikt' bekend zijn. Helaas, de 
zegels op deze brief zijn daar 
niet bij. 
We zeggen wel eens dat het 'ge
heel meer is dan de delen af
zonderlijk'. Hier lijkt het omge
keerde het geval: de zegels en 
het aantekenstrookje Poszony 
(de Hongaarse naam voor wat 
de Duitsers Presihurgen de Slo
waken Bratislava noemen) zijn 
weliswaar echt  al zijn ze niet 
veel waard  maar het geheel is 
volkomen waardeloos. Fl. 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
5/352 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 352. 

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  zi|n aangesloten bi] de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALDERNEY 
i2'oi. Vijfenzeventigste ver
jaardag koningin Elizabeth. 
Blok£ 1.75. Portret. 

ANDORRA FRANS 
22i'oi. Frankeerzegel, 
Saint Julia de Loria. 
Zonder waardeaanduiding 
(3.F.), zelfklevend. 
i22'oi. Bergstation 'Canillo 
Aliga'. 
4.50 F. (€0.69). Gondellift. 

i92'oi. Museum 'Maison 
Cristo'. 

_ 6.70 F. (€1.02). Hekwerk. 

32S 

PRINCIIAT IMNIXWRA 
1.02€ 
^7I1F 

263'oi. Legende van het 
'Lac d'Engolasters' en de 
stichting van Andorra. 
Driemaal 3. F. (€0.91). iWeer 
met twee mannen, vrouwen 

op berg met kruis, koning op 
troon met hovelingen. 

304'oi. Europa: water, een 
natuurlijke rijkdom. 
3. F. (€0.46). Waterdruppel. 

 ^wl»ÄWV*ft*V^^^rv»irs 

ANDORRA SPAANS 
22ii'oo. Kerst. 
35 P. Heilige en vagevuur, 
schilderij van J. Casanovas 
(iSdeeeuw). 

BOSNIË HERZEGOVINA 
23g'oo. Schaken. 
Tweemaal o.8o[M). Inktvis 
met paard, beeldmerken Eu
ropabokaal, Bosnische en 
Europese schaakbond; 
schaakbord, pion en scha
duw koningin, beeldmerken 
Bosnische en Internationale 
schaakbond (FIDE*). 
26g'oo. Frankeerzegel, sa
crale monumenten. 
i.5o(M). Klooster Tomislav
grad. 
27g'oo. Frankeerzegel, et
nologisch erfgoed. 
o.4o(M). Vrouwenkleding uit 
Kraljeva Sutjeska. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
3iio'oo. Natuurbescher
ming. 
I., 2.(M). Resp. Leontopo
dium alpinum, Proteus an
guineus. 

BULGARIJE 
8i'oi. Nieuw millennium. 
0.22 L. De mens van Vitruvi
us, Leonardo da Vinci. 
i2i'oi. Honderd jaar elek
trisch stadsvervoer in Bulga
rije. 
Velletje met 0.22, 0.22, 0.65, 
0.65 L. Tramwagons. 

CYPRUS 
i23'oi. vijftigste verjaardag 
UNHCR*. (zie kolom 2). 
30 c. Prikkeldraad, man, 
wegvliegende vogel. 
i23'oi. Vijfentwintig jaar 
'dag van het Gemenebest' 
(Cyprus werd in 1961 lid Ge
menebest). 
30 c. Beeldmerk, getal '25'. 

i23'oi. Honderdste geboorte
dag Pavlos Liasides (19011985). 
13c. Portret dichter. 

DUITSLAND 
83'oi. Serie 'voor de postze
gel'; honderd jaar zweef
spoor in Wuppertal (toeslag 
voor stichting ter bevorde
ring filatelie en postgeschie
denis). 
iioi5oPf. (€0.56+0.26). 
Zweefspoor aan een ijzeren 
constructie boven de Wup
per. 
83'oi. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 
landdag Saksen. 

■■■■■■■■■■■■■■■i 
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83'oi. Honderdste geboor
tedag Erich Ollenhauer (1901
1963). 
no Pf (€0.56). Portret politi
cus, m 1952 voorzitter 'So
zialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)' en frac
tievoorzitter in de Duitse 
Bondsdag. 

83'oi. Vijftig jaar 'Bundes
grenzschutz', 
no Pf (€0.56). Uniform 
waarop embleem 'Bundes
grenzschutz'. 

E 1 
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ESTLAND 
62'oi. Valentijnsdag. 
4.40 kr. Twee figuurtjes met 
rode hartjes. 

no Pf. (€0.56). Parlements
gebouw uit 1994 van architect 
Peter Kulka aan de Elbe in de 
binnenstad van Dresden. 

2o2'oi. Stenbockhuis uit 
1792. 
6.50 kr. Sinds 8 augustus 
2000 zetel van Estlandse re
gering en kanselarij. 
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MmiM 
83'oi. Honderdste geboor
tedag Karl Arnold (1901
1958). 
no Pf (€0.56). Portret politi
cus en medeoprichter 
'ChristlichDemokratischen 
Union (CDU)'. 

Andreas, Bartolomeüs, onbe
kend, onbekend. 
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i22'oi. Vijfenzeventig jaar 
Rode Kruis van Faeröer 
(19262001). 
4.50, 6.kr. Symbolen voor 
resp. 'visiting service' (vrou
wengezicht), eerstehulpver
lening (twee mannen met 
brancard). 

Romram 

FINLAND 
i33'oi. Vijftig jaar Donald 
Duck in Finland. 
Velletje met vijfmaal iklass 
(3.50 Fm.). Scènes met Do
nald Duck, waarbij omslag 
eerste uitgave in Finland (5 
december 1951), scène met 
Finse vlag en scène met ka
thedraal van Helsinki. 

FAERÖER 
i22'oi. Bewerkte delen van 
banken uit de St. Olafskerk in 
Kirkjubour, III (I; 1980, II: 
1984)
4.50, 6.50, 8., 18. kr. Afbeel
dingen van apostelen, resp. 

24'oi. Santa Claus, 
iklass (3.60 Fm.). Santa 
Claus in slee met rendieren in 
de lucht boven hoofdpost
kantoor van Santa Claus. 

FRANKRIJK 
i93'oi. Serie de eeuw op 
postzegels  communicatie. 
Vijfmaal 3. F. (€0.46). Tele
visie: kinderprogramma 
'Bonne nuit les petits' (twee 
poppen en twee beren); pu
bliciteit: reclamefiguur 'klei
ne mijnwerker'; telefoon: 
peuter met draagbare tele
foon; radio: transistorradio, 
paar danst de rock 'n roll. 



Salut les copains' (radiopro
gramma uit 1959); multime
dia: hand met compactdisc. 

263'oi. Zegels met bood
schap. 

, 3 .  , 3., 4.5P. (€0.46, 
3.6g). Resp. beertje 'C 'estun 
jargon', beertje 'C 'estune fil
e', zon 'Merci', twee harten 
n e t pijl 'Ouii ' . 

234'oi. Dieren uit het bos. 
2.70, 3., 3., 4.50 F. (€0.41, 
0.46, 0.46, 0.69); velletje met 
de vier zegels. Resp. eekhoorn, 
egel, ree, hermelijn; bosomge
i'ing met de vier dieren. 

GEORGIË 
i i i2'oo. Internationale sa
menwerking in de ruimte; 
Georgische ruimtetelescoop. 
20, 80T. 

i2i2'oo. Vijftigste verjaar
dag Europese conventie tot 
bescherming van de rechten 
van de mens. 
50, 80 T. Teksten. 
i4i2 'oo. Paddestoelen. 
10, 20, 30, 50, 80T. Resp. 
Cantharellus cibarius, Agari
cus campestris, Armillariella 
mella. Russuia adusta, Cor
tianarus violaceus. 
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i4i2 'oo. vijftig jaar 
UNHCR*. 
50 T. Vluchtelingen op 
weg in de bergen. 

24i2 'oo. Honderdvijfenze
ventig jaar brandweer. 
50 T. Wagen met brandweer
mannen getrokken door 
paard, beeldmerk brandweer, 
achtergrond Georgisch stadje. 

i*^ 
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GIBRALTAR 
22i'oi. Honderd jaar gele
den overleed koningin Victo
ria (18191901). 
30, 42, 54, 66 p. Resp. konin
gin Victoria en prins Albert 
op hun huwelijksdag, portret 
koningin, koningin in rijtuig, 
koningin. Op de vellen met 
80 zegels komen zegels zon
der waarde voor met resp. af
beelding 'two pence blue' 
(Yvert nr. 2), koningin aan 
haar spinnewiel, rijtuig van 
een afstand, afbeelding 'one 
penny black' (Yvert nr. i). 
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i2'oi. Slangen uit Gibraltar**. 
Driemaal 5, driemaal 30, 66 
p.; velletje met deze zeven ze
gels. Resp. Natrix natrix, 
Elaphe scalaris, Malpolon 
monspessulanus, Natrix 
maura, Coronella austriaca, 
Macroprotodon cucullatus, 

Coluber hippocrepis. 

234'oi. Logement Johanni
terorde in Toulouse. 
5.70 F. (€1.02). Muurschilde
ring uit 13de eeuw met o.a. 
5t. Jacques de Compostelle. 

}o4'oi. Kasteel Nogentle 
^oytrou in departement 
3ureetLoir. 
3. F. (€0.46). Kasteel gesticht 
lissen i ide en 14de eeuw. 

«oOKrÉMÓniOu f»™"«iioir 

i9i2 'oo. Schrijvers. 
30, 40, 50, 70, 80 T. Resp. 
Alexander Kazbegi (1848
1893), Jakob Gogebashvili 
(18401912), Vadja Pshavela 
(18611915), AkakiTseriteli 
(18401915), Ilia Chavchavad
ze(i837i907). 
20i2'oo. Vliegtuigen ontwor
pen door Alexander Kartveli. 
10, 20, 80, blok 100 T. Resp. 
P47D 'Thunderbolt ' , F84, F
lOsDThunderscief, portret 
A. Kartveh (18961977). 

i2 'oi . Europa 2001, waarde 
en belang van water voor de 
natuur. 
30 ,40 ,42 , 54 p. Hippocam
pus ramulosus. Antirrhinum 
majus, Larus cachinnaus, Ca
rassiusauratus. 

GROOTBRITTANNIË 
io4 'oi . Onderzeeërs. 
2nd, ist, 45, 65 p. Resp Van
guard Class 1992, Swiftsure 
Class 1973, Unity Class 1939, 
Holland Class igoi . 

GUERNSEY 
22i 'oi . Koningin Victoria. 
21, 26, 36 ,40 ,45 , 65 p. Por
tretten koningin op verschil
lende leeftijden met daarach
ter resp. standbeeld Victoria, 
bedankbriefVictoria, stand
beelden Albert en Victoria, 
herdenkingssteen bij de ha
ven (hier l<wamen koningin 
en prins aan land bij hun be
zoek in 1846), standbeeld Al
bert, Victoria Tower (ge
bouwd in 1848 om bezoek 
van 1846 te gedenken). 
Velletje met de zes zegels, op 
rand tijdbalk met belangrijke 
gebeurtenissen ('Penny 
Black' in 1840, eerste brie
venbus op de eilanden 
(1853), opening hoofdpost
kantoor (1883)). 
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i2'oi. Europa: water, een 
natuurlijke rijkdom. 
21, 26, 36, 65 p. Waar water 
is, zijn vogels; resp. Alcedo 
atthis, Anas querquedula, Eg
retta garzetta, Charadrius du

bius. 

Crescent Moon': 'Here every
one is defending his home
land, if blood is needed let 
there be blood. If life then 
life... I swear for my home
land and my king to sacrifice 
my blood and life in the pro
tection of the casde of Eger! 
May God help me!' 
Zonder datum. Frankeerze
gels, antieke stoelen IV. 
I, 7, 8, 40, 60, 200 Ft. Resp. 
kruk (1910), bewerkte houten 
stoel (1853), 19de eeuwse eet
tafelstoel, bewerkte houten 
stoel met armleuningen 
(1896), stoel {1840), bankje 
(1810). 
Zonder datum. Wereldkam
pioenschap allround schaat
sen 2001 in Boedapest. 
140 Ft. Schaatser. 
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IERLAND 
272'oi. De omroep in Ierland. 
30, 32,45 , 50 p. (€0.38, 0.41, 
0.57, 0.63). Resp. man 
spreekt voor camera met zaal 
vol mensen, gezin voor antie
ke radio, twee heren voor ra
diomicrofoon, zwartwit tele

HONGARIJE 
22ii 'oo. Datum melding 
2/149, resultaten Olympische 
Spelen. 
i j  i  ' o i . Europees jaar van ta
len 2001. 
100 Ft. Twee profielen die 
naar elkaar kijken. 

i5 i  'o i . Voor de jeugd (om 
postzegels verzamelen bij de 
jeugd te ondersteunen); hon
derd jaar geleden werd 'Eclip
se of the Crescent Moon' van 
Geza Gardonyi (18631922) 
gepubliceerd. 
60+30 Ft. Kasteel van Eger, in 
handschrift uit 'Eclipse of the 
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LETLAND 
i3  i  'o i . Tiende verjaardag 
onafhankelijkheid. 
0.40 Lvl. Verdedigers onaf
hankelijkheid bij kampvuur, 
achtergrond kathedraal. 

i 2 'oi . Schilderij 
0.40 Lvl. Werk van Letse 
schilder V.Purvifis. 

LATVI,JA.4<) 

i72'oi. Presidenten van Let
land. 
0.15 Lvl. Portret Karlis Ulmanis. 



LITOUWEN 
i62'oi. Onafhankelijk
heidsdag. 
I., 2. Lt. Portretten van resp. 
Saliamonas Banaitis (1866
1933, stichtte scholen, zat in 
de Raad van Litouwen, was 
zakenman en gaf een krant 
uit), Justinas Staugaitis 
(18631943, geestelijke, zat in 
onderwijs, was vicevoorzit
ter Raad van Litouwen, werd 
bisschop van Telsiai, schreef 
onder het pseudoniem 1. Gin
tautas). 
»^WWW^W PW ■'■'»<>■■»<■■■■■■■ »1 

LUXEMBURG 
2o3'oi. Serie toerisme. 
Tweemaal 18 F. (€0.45). 
'Bestgensmillen' in Schif
flange, molen uit 1803 aange
dreven door water van Alzet
te, gerestaureerd voor bewo
ning door jongeren; op ver
schillende plaatsen in ge
meente Wormeldinge: wijn
gaard, kapel van St. Donat, 
firuitpletraolen. 

203'oi. Grote schrijvers. 
18, 24, 30 F.(€o.45, 0.5g, 
0.74). Portretten van resp. 
Nik Welter (18711951) 
Luxemburgse schrijver en 
dichter in Duitse taal, André 
Gide {18691951) Frans 
schrijver won Nobelprijs in 
1947, Michel Rodange (1827
876) dichter uit Luxemburg. 

203'oi. Vijftig jaar geleden 
werd verdrag van Parijs ge
sloten waarmee de EGKS* 
werd opgericht door Belgié, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, 

_ Luxemburg, en Nederland. 
= 21 F. {€0.52). Lakzegel en 
S acht handtekeningen. 

MONACO 
52'oi. Eenenveertigste tele
visiefestival van MonteCarlo. 
3.50 F. (€0.53). Reproductie 
van het affiche. 

OEKRAÏNE 
26i'oi. Valentijnsdag. 
30 k. Mand rozen met twee 
duiven, 'Feestdag voor ver
liefden!'. 

i2'oi. Prins Daniel Ro
manovitsj, vorst van Halich 
(12011264). 
Blok 3. G. Prins te paard met 
leger, op achtergrond kas
teel. 

■ ■»■»»■■■■■■n 

303'oi. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden'; drij
vende molen in Mureck, 
Stiermarken. 
8. S. Naar oud voorbeeld ge
bouwde, drijvende molen 
waar biologisch verbouwde 
tarwe en rogge gemalen wor
den. 
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SAN MARINO 
loi'oi. Wereldkampioen
schap Formule i gewonnen 
door Ferrari (oktober 2000 in 
Maleisië). 
Velletje met tweemaal 1500 L. 
(€0.77). Raceauto, raceauto 
met tribune, rand mensen
massa met Ferrariviag. 

OOSTENRIJK 
jog'oi. Honderd jaar 'Zil
lertalbahn', 760 mm smal
spoor van Jenbach naar May
erhofen. 
7. S. Stoomlocomotief met 
rijtuigen. 

k * * * « * * * ^ M A ^ i A * * * A * 

303'oi. Voetbalclub 'SV 
Wüstenrot Salzburg'. 
7. S. Voetballers in actie, 
beeldmerk voetbalclub. 

i92'oi. Honderdste sterf
dag Giuseppe Verdi (1813
1901). 
Vel met twaalfmaal 800 L. 
(€0.41). Afbeeldingen van 
Nabucco, Ernani, Rigoletto, 
Il Trovatore, La Traviata, 
I Vespri Siciliani, Un Ballo in 
maschera, La forza del 
destino, Don Carlos, Aida, 
Otello, Falstaff; rand portret 
componist. 

i92'oi. Zeilregatta '24 uur 
van San Marino'. 
Viermaal 1200 L. (€0.62). 
lacht dat resp. scherp aan de 
wind, met dwarse wind, met 
ruime wind en voor de wind 
zeilt. 

i92'oi. Herdenking Mala
testa (geslacht Italiaanse vor
sten uit Rimini, bittere vijan
den San Marino). 
800,1200 L. (€0.41, 0.62). 
Resp. 'Tempel der Mala
testa's' ontworpen door Leon 
Battista Alberti (14041472), 
'Cristo in Piëta' door Giovan
ni Bellini (ca 14301516). 
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SPANJE 
i7ii'oo. Spaanse literatuur: 
dichters. 
35, 70,100 P. (€0.21, 0.42, 
0.60). Resp. man en vrouw 
bij sinaasappelboerderij 
('Tussen sinaasappelbomen' 
van V. Blasco Ibanez (1867
1928)), zanger met banjo ('De 
wraak van don Mendo' van P. 
Munoz Seca (18811936)), 
mannen met zwaarden ('De 
burgemeester van Zalamea' 
van P. Calderon de la Barca 
(16001681)). 
20ii'oo. Frankeerzegel, ko
ning Juan Carlos I (1938). 
20 P. Portret. 

TSJECHIË 
i43'oi. Serie belangrijke 
Tsjechen voor Europa. 
9. Kc. Portret JohanAmos 
Comenius (15921670), theo
loog, filosoof en opvoedkun
dige. 

CESKA REPUBUKA 

WITRUSLAND 
222'oi. Olympische Spelen, 
Sydney: medailles voor Wit
rusland. 
1000 r. Hoogspringen, ver
springen, hardlopen, opera
gebouw Sydney, '17 medail
les: 3 goud, 3 zilver, 11 brons'. 
232'oi. Vliegtuigen ontwor
den door Pavel Sukhoy. 
Tweemaal 250 r. RD (ANT
25) uit 1933, 'Rodina' (ANT
37) uit 1936. 

ZWEDEN 
223'oi. Pasen. 
Driemaal 'Brev'. Geel ei, 
paars ei, kuikentje. 

223'oi. Vier vogels in vier 
jaargetijden. 
'Brev', 'Föreningsbrev' (bin
nenlands verenigingsdruk
werk), 6., 7. kr. Resp. ek
ster (Pica pica) op sneeuwtak, 
kieviet (Vanellus vanellus) in 
de lente, zilvermeeuw (Larus 
argentatus) in de herfst aan 
donker water, staartmees 
(Aegithalos caudatus) in zo
mers groen. 

223'oi. Europa 2001, het 
water als natuurlijke rijkdom. 
Viermaal 7. kr. Waterlopen 
in ZuidZweden, waterlopen 
in NoordZweden, twee door
lopende zegels: drie sluizen 
in Trollhattekanaal met 
vrachtschip en kanaalschip 
Juno. 

223'oi. Honder jaar Nobel
prijs voor natuurkunde, 
scheikunde, fysiologie of ge
neeskunde, literatuur en vre
de. 
Viermaal 8. kr. Portret Alf
red Bernhard Nobel (1833
1896) met voorzijde medaille 
van Noorse vredesprijs en 
voorzijde Zweedse erepen
ningen (zie ook Verenigde 
Staten), keerzijde medaille 
voor fysiologie of genees
kunde, natuurkunde, litera



iUITEN EUROPA 

VLGERJJE 
5-4-'oo. Een jaar sinds Ab-
lelaziz Bouteflika president 
verd: civiele eenheid. 
;.-, 10.-, 20.-, 24.- Dh. Resp. 
nensenmenigte, handdruk, 
luiven; handen, duiven, 
iloemen; hartvormige hand-
iruk, duiven, bloemen; bloe
nen, handdruk, duiven. 
6-4-'oo. Inwijding gebouw 
lieuwe nationale biblio-
heek. 
j . - Dh. Bibliotheekgebouw in 
Ugiers. 
:-5-'oo. Bloeddonoren. 

Dh. Gestileerd harten 
land met bloeddruppel. 

VNGOLA 
[Q-g-'oo. Lokale postkanto
en. 
1,5,5,8,8, 8 KZr. Resp. mi-
listerie Communicatie, Tele-
bon en Telegraaf in Luanda, 
•TP in Mbanza Congo, CTT 
n Namibe, ECP in Luanda, 
;TP in Lobito, ECP in Luan-
ia. 
'-i2-'oo. Vijfentwintig jaar 
lationale radio- en televisie-
)mroep. 
Twee velletjes met driemaal 
1.50 KZr; tweemaal blok 20 
Czr. Resp. televisieappara-
uur, cameraman bij militair 
onflict, vastleggen vluchten-
le mensen voor overstro-
ning; radioapparatuur, ra-
lioverslaggever bij militair 
lonflict, radioverslaggever bij 
lachtofFers vliegtuigramp; 
:ameraman, radioverslagge-
er bi| militair conflict. 

VNTIGUA EN BARBUDA 
'onder datum. Pokémon. 
'el met zesmaal $ 1.75, blok 
6.-. Pokémonfiguren. 

VSCENSION 
-2-'oi. Jaar van de slang**, 
-longkong 2001. 
'elletje met 25, 40 p. Resp. 
green turtle', 'loggerhead 
urtle'; op rand kaart eiland, 
;ee metvogels, vissersboten, 
)eeldmerk Hongkong 2001 
n 'jaar van de slang'. 

,5-2-'oi. Datum en afbeel-
ling melding 2/151, Roe-
luck. 

15, 65, 70, 80 c. Resp. Mea
dow St. Inagua, Rain town, 
Hope town Abaco, Blue hills. 

;AHAMA'S 
2-'oi. Vroege nederzettin-

BAHREIN 
30-i2-'oo. 2iste Supreme 
Council Session van de 
G.C.C. (Gulf Co-operation 
Council) in Bahrein. 
100, 200 fils. 

i8-2-'oi. Beit al Qur'an, inter
nationaal islamitisch insti
tuutvoor godsdienst, cultuur 
en kennis in Manama. 
100, 200, 250, blok 500 fils. 
Resp. glas in loodraam, ge
bouw, andere zijde gebouw, 
de drie afbeelingen. 

BARBADOS 
i-2-'oi. Hongkong 2001, slang. 
Blok $ 3.-. Leptotyphlops bi-
lineata; rand blik over I4ong-
kong, beeldmerk tentoon
stelling. 

BERMUDA 
i-2-'oi. WWF* vogelbescher
ming. 
15,15, 20, 20 c ; vel metacht-
maal 15 en achtmaal 20 c. 
Beeldmerk panda WWF* en 
resp. Phaeton lepmrus, Pte-
rodroma cahow. Phaeton lep-
turus met jong, Pterodroma 
cahow met jong; zelfde ze
gels, op rand beeldmerk 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2001. 
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BERMUDA 

BOTSWANA 
i-2-'oi. Diamanten (belangrijk
ste inkomensbron Botswana). 
35 t., 1.75, 2.-, 2.50 P. Resp. 
losse diamanten, laadschop 
in open mijn, vrouw bekijkt 
diamant met loep, ring en 
hanger met diamant. 

BRAZILIË 
2-i2-'oo. Project 'Licht en ge
luid' (in drie steden: geeft fei
ten Braziliaanse geschiedenis 
en boodschap nuttig gebruik 
elektriciteit). 
R$ 1.30. Hand metdirigeer-
stolcje, geprojecteerd, muziek-
noten, publiek. 

!•••••••••« 
i2-i2-'oo. Honderd jaar gele
den werd grensgeschil met 
Guyana in voordeel Brazilië 
beshst. 
R$ 0.40. Portret Baron of Rio 
Branco (verzamelde docu
menten voor de rechtszaak), 
oude landkaart, huidige 
kaart, vogel uit het gebied 
(Egrettaalba). 

23-2-'oi. Honderd jaar Bu-
tantaninstimut (onderzoeks
centrum, produceert vac
cins), giftige dieren. 
Vel met achtmaal R$ 0.40. 
Dirphya sp. Megalopyge sp., 
Phoneutria sp. Tytyus ba-
hiensis, Crotalus terrificus, 
Micrurus corallis, Lachesis 
muta, Bothrops jararaca. 

BURKINA FASO 
i2-ii-'oo. Honderdvijfenze
ventig jaar spoorwegen. 
Velletje met tweemaal 550 F; 
velletje met viermaal 800 F. 
Resp. locomotief no. i van 
George Stephenson, Stour
bridge Lion loc uit 182g; por
tret George Stephenson 
(1781-1845), Robert Step
henson (1801-1859), locomo-
tiefno. I, 'experiment'rijtuig 
van Robert Stephenson. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
8-2-'99! Scouting en de na
tuur. 
Velletjes met driemaal 400, 
475, 500, 600, 700, 800 F. 
Padvinder met resp. Vanilla 
planifolia, Delonix regia, 
Angraecum sesquipedale; 
Hesperia sp., Nectarinia 
souimanga, Dryopus sp.; 'Ba-
senji', Egyptische 'mau', 'Co-
ton de tuléar'; toermalijn, jas
pis, korund; oogdruppel, 
borstomslag, verband; tafel
tennis, schaak, rijsport. 
io-2-'9g! Micky Mouse van 
Walt Disney zeventig jaar. 
Velletjes met vijfmaal 280, 
365, 390, 440 F.; blokken 

met tweemaal 1500, 2000 
F. Tekeningen uit de ge

schiedenis van Micky Mou
se en portret van Floyd Gott-
fredson (igo6), Amerikaans 
striptekenaar. 

23-2-'9g! Mohammed AU 
(1942)-
Vel metnegenmaal 250 F., 
blok 2000 F. Foto's van de 
Amerikaanse bokser in actie. 
23-2-'9g! Zevenentachtig jaar 
geleden verging de Titanic. 
Velletje met negenmaal 350 
F. De Titanic op de werf, 
drijfas, loopt van stapel, red
dingsboot, met sleepboten, 
anker op wagen, romp, kapi
tein Smith (aandeelhouder), 
op de werf 
23-2-'9g! Stripfiguur Betty 
Boop. 
Vel met negenmaal 400 F., 
blok 1500, 2000 F. Tekenin
gen van Betty Boop door Jack 
Kirby (1917-1994), Ameri
kaans striptekenaar. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
8-3-'oi. Serie bergen in Tai
wan, berg Jade. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
hoofdpiek, westpiek, noord-
piek en oostpiek van de berg 
jade. 

COSTARICA 
i4-9-'oo. Honderdste ge
boortedag Rafael Angel Cal-
deron Guardia (1900-1970). 
100 Cs. Portret. 

DOMINICA 
27-2-'oi. Schoonheid van ko
raal. 
$ 0.15, 0.25, 0.55, o.90; twee 
vel met zesmaal $ 1.65; twee
maal blok $ 5.-. Resp. Lati-
cauda colubrina, Myripristis 
morian, Heniochus diphreu-
tes, Acanthasterplanci; Clio-
na vastifica en Pseudoanthias 
spp, Balitapus undulatus, 
Cephalophous miniata en 
Denoronephthya scarus, 
Themodice carungulata en 
Subergorgia hicksonii, 
Pemphirididae genus en Gor-
gonian ventalina en Diploas-
trea heliopora, Tidacna gigas 
en Tubastrea aurea; Traen
don obesus en Pterois voli-
tans en Abudefduf saxatilis, 
Lutjanus kasmira, Sphyma 
mokarran en Ap-
lysinia archeri en 
Niphates oigita-
lis, Monachus 
schauinslandi en 
Aplysina, Hippo
campus fiiscus en 
Himerometra ro-
bustipinna en 
Amphiprion ocel-
laris, Porania pul-
villis en Eityopla-
sia erox; Pygopli-
tes diaganthus, 
Amphiprion pe-
rioeraion. 
27-2-'oi. Duiken 
in de Caribische Zee. 
$ 0.15, 0.65, 0.90, 3.-, vel met 
zesmaal $ 2.-, blok $ 5.-. Niet 
geïdentificeerde zeedieren. 
Zonder datum. Pokémon. 
Vel met zesmaal $ 1.65, blok 
$ 6.-. Pokémonfiguren. 

EGYPTE 
2g-ii-'oo. Solidariteit met het 
Palestijnse volk. 
20,125,125 P. Resp. El-Aqsa-

moskee met vredesduiven en 
Palestijnse vlag, kind Moha-
med Eldorra zoekt bescher
ming bij zijn vader onder 
koepel en Palestijnse vlag, El-
Aqsamoskee met Palestijnse 
vlag. 
g-i2-'oo. Dag van de gehan
dicapten. 
20 P. Pictogram rolstoelrij
der, gouden medaille gewon
nen bij Paralympics, Sydney 
2000. 
io-i2-'oo. In gebruik nemen 
nieuw gebouw Al Azhar voor 
hoogleraren. 
20 P. Foto gebouw. 
December. Feesten. 
Tweemaal 20 P. Tweemaal 
bos bloemen. 
2-i-'oi. Dag van de post 2001, 
2oste dynastie. 
20,125, blok 125 P. Resp. af
beelding rechtszaak tegen de 
zangeres van god Amon, scè
ne in graftombe (Dal der Ko
ninginnen), Ramses III op 
jacht in de bossen (Medinet 
Haboe). 

FALKLANDEILANDEN 
i-2-'oi. Hongkong 2001, Jaar 
van de slang**, vogels. 
Velletje met tweemaal 37 p. 
'Mountain hawk eagle', 
'striated caracara'; rand ei
land, zeilschuit, wolkenkrab
bers, beeldmerk postzegel-
tentoonstelhng, 'Jaar van de 
slang'. 
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FIJI 
i2-2-'oi. Regenwoud op ei
land Taveuni, flora en fauna. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Chrysoenas victor en Bulbo-
gaster ctenostomoides, 
Xixuthrus heyrovskyi; op 
rand Candoia bibroni, Proso-
peia tabuensis, Pteralopex 
acrodonta, Xois sesera, 
Grammatophyllum sp. Eup-
loea boisduvalii herrichi, 
Lamproliavictoriae, Ceram-
byrrhynchus schoenherri, 
Hemiptera, Medinilla water-
housei, orchidee uit taveuni. 

FILIPIJNEN 
30-ii-'oo. Nationale maand 
'postzegels verzamelen'; 
schilderijen. 
5.-, II.-, 13.-, 15.-, blok 15.- P. 
Naakten van Filipijnse schil
ders, resp. Juan Novicio Luna 
(1857-1899), Jose Joya (1931-
1995), Rodolfo Paras-Perez 
(1934), Fernando C. Amorso-
lo (1892-1972), Cesar Legaspi 
(1917-1994). (ziepag. 332). 

331 
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30i 'o i . Honderdvijftigiaar 
'Bank of Philippine Islands 
{BPD' 
5  P 'Pesos Fuertes' (eerste 
bankbiljet Filipijnen) 

♦ 

n 

■ ( X 

C 

f c 
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i 2 'oi . Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001, flo
ra en fauna 
Vijfmaal 5 , vijfmaal blok 
II  P Resp Pithecophaga 
fefferyi, Tarsius synchta, Re
nanthopsis shalimar, Eret
mochelys imbricata, Bubalus 
mindorensis (alle zegels 
beeldmerk Hongkong 2001), 
zelfde afbeeldingen, op ran
den natuurlijke omgeving en 
m plaats van op zegels beeld
merk tentoonstelling 

GABON 
io i2 'oo. Treinen 
260, 260, 500, 500 F, twee vel 
met driemaal 125 en driemaal 
500 F , tweemaal blok 1500 F 
Resp BB9004, 232U 482 
(1949), 241C 482 (1930), 
diesel TEE {1957), Stirling 8
Foot Single no 1422 
(1970), A3 462 'Flying 
Scotsman' (1928), Stanier4
62 (1937), Baldwin440 (ca 
1862), Il Hudson 484 
(1927), 'Super Chief (1950), 
P8 460 (1906), S3/6 462 
(1908), 01462(1939), 'Cro
codile (1923), Be 4/6 (1920), 
Ae 6/6 (1954), Gresley Pacific 
Class A4 462 'Silver Link' 
(1935), 'J' Class 484 (1941) 
io i2 'oo. Duitse treinen 
100, 225, 225, 260 F , vel met 
driemaal 125, driemaal 500 
F , vel met driemaal 225, 
driemaal 500 F , tweemaal 
blok 1500 F Resp 201 
(1966), 1121045 (1990), ICT 
(1997), ICE (1985), 4 i n o 
1185(1936), 39230 (1930), 
10001 (1931), Narrow Gauge 
99 7494 (1952), 58 261 
(1915), 44 3895 (1926), 229 
193 (1992), 152 0162 (1995), 
lo i 0057 (1997), 250 00015 
(1997), 2324069 (1973), 216 
048, 91(1914), 57 3297 

(1915) 
io i2 'oo. Treinen 
100,125, 500, 500 F , twee vel 
met zes zegels (waarde onbe
kend), zevenmaal blok 1500 
F. Resp lapanse 'Hikan', 
Hongaarse BoBo, Belgische 
exprestrein, Pakistaanse 
elektrische loc, Portugese 

elektrische loc, lapans mag
netisch zweef prototype, die
sel van Metropolitan & Long 
Island Railway, Duitse 103, 
Roemeens CoCo loc 7350, 
Britse 'HST', Koreaanse Bo
Bo met 'Thyristor Control', 
elektrische loc uit Marokko, 
Spaanse 'double current', 
loegoslavische I2441, Chi
nese loc, Noorse E115, Aus
tralische 'Transalpin', Franse 
TGV, Britse 'The advanced', 
Franse TGV (ca 1981), Britse 
stoomloc 'Puffing Billy' (ca 
i8i3),AcoBigBoy(VS, ca 
1944), Britse Stourbridge 
Lion (1928) 
20i2 'oo. Prehistorische die
ren 
100,100,100,125,125,125, 
125, 225, 225, 260, 500, 500 
F , vel met driemaal 100, 
driemaal 125, driemaal 500 
F , vel met driemaal 125, 
tweemaal 225, viermaal 260 
F , drie vel met steeds vier
maal 125, 225, 500 F , vel met 
twaalfmaal 225, vel met 
twaalfmaal 260 F , zesmaal 
blok 1500 F Resp Velocirap
tor, Archaeopteryx, Pterodac
tylus, Torosaurus, Struthio
mimus, Corythosaurus, Al
losaurus, Psittacosaurus, Pa
chycephalosaurus, Parasau
rolophus, Acanthostega, 
Parasaurolophus, Stegosaur
us, Veteranodon, Carno
taurus, Iguanodon, Pentace
ratos, Styracosaurus, Deino
nychos, Stegaceras, Struthio
nimus, Camarasurus, 
Rhamphorhynchus, Salta
saurus, Camptosaurus, Me
galosaurus, Allosaurus, Anchi
saurus, Dilophosaurus, Mas
sospondylus, Brachosaurus, 
Scaphognathus, ongeïdenti
ficeerd, Pteranodon, Tyra
nosaurus, Ichthosaurus, 
Macroplata, Dilophosaurus, 
Stegsaurus, Thecodonto
saurus, Saltosaurus, Pachrhi
nosaurus, vulkaan, Pterodac
tylus, Dimorphodon, Ala
mosaurus, Psittacosaurus, 
Deinonychus, Dromiceiomi
mus, Yangchuanosaurus, 
Protorosaurus, Triceratops, 
Daspletosaurus, Pentacera
tops. Tyrannosaurus, Crio
rhynchus, Pterodactylus, Al
bertosaurus, Dromiceiomi
mus, Opisthocoelicaudia, 
Brachiosaurus, Pachycepha
losaurus, Parasaurolophus, 
Edmontosaurus, Pentacera
tops, Corythosaurus, Petei
nosaurus, twee rokende vul
kanen, Acanthostega, Cere
siosaurus, Pliosaur, Stetha
canthus, Ichthyosaur, Pholido
gaster, Gerrothorax, Diplo
caulus, Mixosaurus, Echino
ceras raricostatum, Archae
opteryx, Saltasaurus, Cetio
saurus, Arrhinoceratops, Ty
rannosaurus rex, Argentmo
saurus 

GAMBIA 
i2 'oi . Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001 met 
orchideeën 
I 50, 2  , 3  , 4  , 5  , 1 5  D , 
vel met twaalfmaal 4  D , vel 
met zesmaal 7  D , driemaal 
blok 25  D Resp Encycha 
alata, Dendrobium lasianthe
ra, Cymbidiella pardalma, 
Cymbidium lowianum, Cy
pripedmm irapeanum. Don
tas pulchemma, Epidendrum 
pseudepidendrum, Eriopsis 
biloba, Masdevallia coccinea, 
Odontoglossum lindleya

num, Oerstedella walhsii, 
Paphiopedilum acmodon
tum, Laelia rubescens, Hunt
leya wallisu, Lycaste longis
capa, Maxillaria variabilis, 
Mexicoa ghiesbrechtiana, 
Miltoniopsis plalaenopsis, 
Sobraha Candida, Phragmi
pedium basseae, Phaius tan
kervilleae, Valda rothschil
diana, Telipogon pulcher, 
Rossioglossum insleayi, 
Cattleya dowiana en Morpho 
menelaus, Chaubardia hete
roclita, Cycnoches loddigesii 
en Cepheuptychia 
i2 'oi . Orchideeën uit Afri
ka 
Vellen met zesmaal 6 , zes
maal 7 , zesmaal 8 , vier
maal 10  D , driemaal blok 
25  D Resp Spathoglottis 
portus, Dendrobium 
macrophullum, Grammaneis 
ellisii, Stanhopea wardii, 
Dendrobium nindi, Dendro
bium wilhamsianum, Seutie
ama steen, Dendrobium in
aequale, Dendrobium lasia
thera. Calypso bulbosa, Vanda 
hindsu, Dendrobium vioiace
oflavens, Phaleonopsis ro
sentomii, Cypripedium gut 
tatum, Cypripedium reginae, 
Dendrobium engae, Diplo
caulobium hudrophilum, 
Dendrobium cuthbertsonii, 
Eriopsis sceptrum, Starcan 
thopsis, Dendrobium lineale, 
Telipogon klotzchianus, Me
nadenium labiosum, Den
drobium canahculatum, Den
drobium spectabile 
i2 'oi . Pokemon 
Vel met zesmaal 7  D , blok 
25  D Pokemonfiguren 

GRJENADA 
245'99! Internationale post
zegeltentoonstelling IBRA 
'99, Neurenberg 
75, 90c , $1 , 2 , blok6 
Resp stoomlocomotief 
(1893) en postzegel Pruisen 
(Yvertnr i) , schip 'Hum
boldt' en zegel Mecklenburg
Schwerin (Yvert nr i), 
stoomlocomotief (1893) en 
zegel Saksen (Yvert nr i), 
drukwerk en zegel Saksen 
(Yvert nr i) , schip 'Hum
boldt' en zegel Mecklenburg
Strelitz (Yvert nr i) , beeld
merk tentoonstelling 
245'99! Vijftigjaar 'Variety 
Club of Great Britain' 
Vel met achtmaal $ i , blok 
6  Scenes uit de film 'Carry 
on' 
245'99! Honderdvijftigste 
sterfdag Katsushika Hokusai 
(17601849) 
Twee velletjes met zesmaal 
$ I 50, tweemaal blok $ 6 
Schilderijen en kleurenhout
sneden van de lapanse schil
der 
245'9g! Dertig jaar geleden 
eerste bemande maanlan
ding 
Twee velletjes met zesmaal 
$ I 50, tweemaal blok $ 6 
Resp maan, Edward White 
(19301967), Edwin Aldrin 
(1930), aarde, Michael Col
lins (1930), Neil Armstrong 
(1930), schoenafdruk, V2 ra
ket, Columbia, maanvoer
tuig, maansloep 'Eagle', 
commandomodule, astro
naut, SaturnV raket 
245'99! Tien jaar geleden is 
de Convention on the Rights 
of the Child aangenomen 
door de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties 
Driemaal $ 3 , blok $ 6 

Resp jongen en meisje met 
bontmutsen, jongetje en flat
gebouw, jongen en meisje 
met sluier, jongen 
245'99! Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Johann 
Wolfgang von Goethe (1749
1832) 
Driemaal $ 3 , blok $ 6 
Resp Faust in gedachten, 
Goethe met Friedrich von 
Schiller (17591805), Faust in 
gesprek met Wagner, Marga 
rete 
245'99! Internationale post 
zegeltentoonstelling Philex
france'99 in Parijs 
Tweemaal blok $ 6  Stoom
locomotieven van resp 
SNCF, PLM (Frankrijk) 
iSó'gg! Huwelijk prins Ed
ward en Sophie RhysIones 
Driemaal $ 3 , blok $ 6 
Resp prins Edward (1964), 
Edward en Sophie kussend, 
Sophie RhysJones (1965), 
bruidspaar met bloemen 
207'99! Televisieserie over 
ruimtevaartuig 'Enterprise' 
Velletje met negenmaal 
$ I 50 Ruimteschepen 
löS'gg! Negenennegentig
ste verjaardag koninginmoe
der 
Viermaal $ 2  , blok $ 6 
Portretten 

iSS'gg! Vroege Amerikaan
se geluidsfilms 
Twee velletjes met achtmaal 
$ I , tweemaal blok $ 6 
Resp George Gershwin 
(18981937, componist), Flo
rence Mills (18961927, zan
geres), Sam Beckett (jazzmu
zikant), Bessie Smith (1894
1937, blueszangeres), Billie 
Holiday (19151959, jazzzan
geres), Bert Williams (1874
1922, zanger en toneelspe
ler). Cole Porter (18911964, 
componist), Sophie Tucker 
(zangeres en toneelspeel
ster), Lon Chaney (1883
1930, actrice). Buster Keaton 
(18951966, acteur en regis
seur). Norma Shearer (igoo
1983 actrice), James Cagney 
(i89gig86, acteur), Hedda 
Hopper (18901966, journa
list en actrice), lean Harlow 
(19111937, actrice), Marlene 
Dietrich (19011992, actrice 
en zangeres), Ramon Novar
ro (19001971, acteur), Clark 
Gable (19011960, acteur), 
Louis Armstrong (19001971, 
jazztrompettist) 
ig'gg! Prehistorische die
ren 

3 5 . 4 5 > 7 5 C . $ 2  . 3  . 4  . 
twee velletjes met negenmaal 
$1 , tweemaal blok $ 6 
Resp Ouranosaurus, Stru
thiomimus, Parasaurolophus, 
Triceratops, Stegaceras, 
Stegosaurus, Agathaumus, Ca
marosaurus, Quetzaicoatius, 
Ahoramus, Camptosaurus, 

Albertosaurus, Anatosaurus, 
Spinosaurus, Centrosaurus, 
Archäopteryx, Apatosaurus, 
Dilophosaurus, Dimetrodon, 
Psittacosaurus, Acrocantho
saurus, Stenonychosaurus, 
Dryosaurus, Campsogna
thus. Tyrannosaurus, Veloci
raptor 

7i2'g9! Kerst, planten en 
schilderijen 
20,75, 90c , $1  4  ,blok 
$ 6  Resp roos, tulp, peer, 
hibiscus, lehe, geboorte 
Christus (schilderij van Sand
ro Boticelli, ca 14451510) 
i2 'oi. Pokemon 
Vel met zesmaal $ i 50, blok 
$ 6  Pokemonfiguren 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i2'oi. Pokemon 
Vel met zesmaal $ i 50, blok 
$ 6  Pokemonfiguren 

GUYANA 
i32 'oi. Tachtigste verjaar
dag paus Johannes Paulus II 
Vel met achtmaal $ 100  die 
samen een fotomozaiek vor
men 
i32 'oi. Pokemon 
Vel met zesmaal 50 c , blok 
$ 2 Pokemonfiguren 

HONDURAS 
i7'oo. Vijftig jaar Centrale 
Bank van Honduras 
Vel met vijfmaal i 40, vijf
maal 2  achtmaal 2 60, 
tweemaal 10  Cs Schilderij
en van Pablo Zelaya Sierra 

HONGKONG 
i83 'oi. Honderdvijftig jaar 
watervoorziening m Hong
kong 
$ I 30, 2 50, 3 10, 5  Door 
waterdruppel gezien resp 
Tai Tam Tuk spaarbekken. 
Plover Cove reservoir (in de 
zee gebouwd), pijpleidingen 
om water van Guangdong 
naar Hongkong te vervoeren, 
moderne technologie om wa
terl<waliteit te bewaken 

■■■■■■www 

INDISCHE OCEAANGEBIEE 
BRITS 
i2'oi. Hongkong 2001 en 
Jaar van de slang**, vlinders 
Velletje met 26, 34 p Resp 
Precis orithya, Junonia villida 
chagoensis, rand palmen
strand, stadsbeeld Hong
kong, beeldmerk Postzegel
tentoonstelhng, 'Jaar van de 
slang** 



INDONESIË 
20I2'00. 'P0S2l ' . 
800, 900,1000,4000 Rp. 
Resp. filatelie (hand met 
postzegel), communicatie 
(wereldkaart, beeldscherm, 
brief), financiële diensten 
(beeldscherm, waaier bank
biljetten), logistiek (vliegtuig, 
computer, wereldbol). 

ii'oi. Zonnestelsel. 
Vel met tienmaal 900 Rp.; 
blok 5000 Rp. Resp. Zon, 
Mercurius, Venus, Aarde, 
Mars, Jupiter, Saturnus, Ura
nus, Neptunus, Pluto; Zon, 
op rand planeten. (Ook vel 
met 20 zegels en tussenvel
den waarop persoonlijke af
beelding mogelijk.) 

oogst, dorpsmuur, uitzicht op 
Kefar Tavor en berg Tavor. 

■tlilÉMmtiiflliiiiitii I 
ISRAËL 
62'oi. Hebreeuwse alfabet. 
NIS. 1.; tweeentwintigraaal 
NIS. o.10 in velletje; vijfmaal 
NIS. o.10 in velletje van tien. 
Resp. alfabetzegel metalefen 
bet; tweeëntwintig zegels 
voor elke letter van het He
breeuwse alfabet; vijf zegels 
voor elk van de vijf slotletters 
(vijf letters met afwijkende 
vorm als zij aan eind van 
woord staan). 

62'oi. Historische gebou
wen en plaatsen, Ilaniyya (Se
gera). 
NIS. 3.40. Segerabron in 
verschillende periodes door 
nederzetting gebruikt. 

52'oi. Dorpen Yavne'el, Ke
far Tavor en Menahamiya 
londerdjaar. 
MIS. 2.50,4.70, 5.90. Resp. 
;erste dorpsschool in Yavne'el 
Tiet leerlingen en boeren, hül
sen en berg Gilad en Golan
loogte; kar met muilezel, 
dorpshuizen Menahamiya 
net rivier de Jordaan en de 
3erg Gilad; houten kar met 

JAPAN 
i5i i 'oo. Nieuwjaarszegels 
2 0 0 1 . 
5043, 80+3 (beiden met lote
rijnummer), 50, 80 yen. In de 
vormvan slang** resp. 'Jin
daijiDorei' klok van klei ge
maakt sinds 1955, 'Sasano
bori' speelgoed voor het eerst 
twaalfhonderd jaar geleden 
gemaakt, 'JindaijiDorei', 
'Sasanobori'. 

22ii'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XVI; the
ma's uit de jaren 19861993. 
Tweemaal 50 (samenhan
gend); achtmaal 80 yen. 
Resp. Anpanman, vrienden 
Anpanman (tekenfilm voor tv 
uit 1988); komeet Halley 
(1986, vijfhoekige zegel), 
trein 'Kail<yo' en testtrein (bij 
opening Seikanmnnel onder 
Tsugarukanaal in ig88), ruï
ne 'Yoshinogari' (waarschijn
lijk uit 4de eeuw v.C.) in 198g 
geopend voor publiek, por
tret zangeres Hibari Misora 
(kreeg in 1989 nationale ere
medaille), figuurtje 'Jboy' en 
voetbal (samenhangend, sa
men in vorm ellips; in 1993 
begon voetbal in Japan met 
tien elftallen), detail van 
schilderij met 'Tonko' (op 
lijst werelderfgoed Unesco* 
sinds 1987), detail van schil
derij met 'Horyujitempel 
(sinds 1993 op lijst werelderf
goed Unesco*) (beide schil
derijen van Hirayama Ikuo). 

29ii 'oo. Honderdtiende 
verjaardag parlement. 
80 yen. Centrale toren parle
mentsgebouw en marmeren 
mozaïek uit de hal. 

22i2'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XVII; 
thema's uit de jaren 1993
1998. 
Tweemaal 50, achtmaal 80 
yen. Resp. (Olympische Spe
len in Nagano 1998:) officiële 
beeldmerk, olympische mas
cotte 'Snowlets', affiche van 
de spelen, kroonprins en 
echtgenote in open auto bij 
hun huwelijk op 9 juni 1993, 
kaart HanshinAwaji met een 
ingestorte snelweg en teke
ning feniks als symbool voor 
het herstel na de aardbeving 
in 1995, mobiele telefoon en 
computer (worden steeds 
populairder), start 'Endeaver' 
(in 1992 vloog Mamoru Mou
ri als eerste Japanner mee), 
ruimteonderzoek (Takao Dol 
in 1997), detail postzegel van 
ii2 '97 over klimaatconfe
rentie in Kioto, ellipsvormige 
zegel met voetballer in actie 
tijdens Aziatische voorronde 
wereldkampioenschap 1998. 

5i'oi. Virtuele internetten
toonstelling 2001 in Japan 
(wwTv.inpaku.go.jp). 
Twee samenhangende zegels 
80 yen. Golven en kraanvo
gel. 

i7i 'oi . Internationaal jaar 
van vrijwilligers. 
80 yen. Heliotroop en vlas 
met beeldmerk internatio
naal jaar van vrijwilligers. 

!■»■■■■■■■■■■■■■■! 

KAAPVERDIË 
ló j  'gg! Inheemse vlinders. 
5,10, 20, 30, 50,100 e. Resp. 
Byblia ilithyia, Aganais spe
ciosa, Utetheisia pulchella, 
Vanessa cardui, Trichoplusia 
ni. Grammodes congenita. 

KIRGIZIË 
i22'oo. Drieduizendjarig 
bestaan Osh. 
Viermaal 6 S.+25 t. Beeld
merk drieduizendste verjaar
dag, moskee Ravat Abdulla
han, moskee TahtiSuleiman, 
toren Asaf ibn Burhia. 

i83'oo. Aziatische honden. 
3, 6, 6,10,15,15, 20, 25 s. 
Resp. ' taigan', 'tasy', Af
ghaanse windhond, saluki, 
MiddenAziatische schaaps
hond, 'Akbash', chowchow, 
akita inu. 

  f f t T 

224'oo. Zestigste geboorte

dag Bulat Minzhilkiev (1940

1998). 
5 s. Portret en vergaderzaal. 
2i5'oo. Overwinning Twee
de Wereldoorlog (19411945) 
vijfenvijftig jaar geleden. 
Driemaal 6 s. Helden van de 
Sovjemnie: I.V. Panfilov 
(18931941), CholponbayTu
leberdiev (19221942), Duis
henkul Shopokov (19151941). 

229'oo. Overdruk bloemen 
uit hooggebergte TyanShan 
(1994). 
361. op 11. Gagea salis. 

KUPrWJCTAH 
KYRaY7.'n'AN 

239'oo. Olympische Spelen 
Sydney2000. 
I, 3, 6,10 s. Resp. worstelen, 
hardlopen, boksen, gewicht
heffen. 

28io'oo. Honderdste ge
boortedag Atai Ogonbaev. 
6 s. Portreten tokkelinstru
ment. 
i8 i i  'oo. Vlinders. 
Zesmaal 3 s. Parnassus apol
lo, Aglais utricae, Papilio 
machaon, Colias thisoa, Ar
gynnis aglaja, Inachis io. 
23i2'oo. Internationaal jaar 
van bergen. 
Driemaal 10 s. Berg Lenin 
(7134 m), berg Victorie (7439 m), 
berg KhanTengri (7010 ra). 

KIRIBATI 
22i'oi. Eenden. 
Zesmaal 25 c ; blok $ i.. 
Resp. Anas platyrhynchos, 
Hymenolaimus malacorhyn
chus, Anas clypeata, Anas 
crecca carolinensis, Anas su
percilliosa, Dendrocygna ar
cuata; Anas gracilis, op rand 
Anas platyrhynchos met jon
gen. 

KOREA ZUID 
i  i i  'oo. Millennium, VIII; 
belangrijke historische over
blijfselen van late Joseondy
nastie tot heden. 
Velletje met zesmaal 170 w. 
'Voorjaarsuitje' schilderij van 
Sin Yubbok, kalligrafie in 

ï i t fu l ï ! Mas. <olsJ ?'«3 »a> 
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Chusa stijl door Kim Jeong-
hui en zijn geboortehuis, 
vuurtoren op fort Hwaseong 
en boek met beschrijving 
hijswerktuigen met katrollen, 
Myeongdong kathedraal, 
facade Wongaksa theater en 
toneelscène, satelliet KITSat-I. 
i6-ii-'oo. Serie 'Koreaanse 
schoonheden', X; thema 'tra
ditionele sieraden voor vrou
wen'. 
Viermaal 170 w. Schildpad
den kam met bloemmotief 
van goud en jade, 'jokduri' 
ceremoniële hoofdbedekking 
van zwarte stof met gouden 
karakters en juwelen, 'tteol-
jam' haarpin van jade met 
goudemail en parels, haarpin 
met drakenontwerp en jade 
haarpin met Chinese feniks 
(alleen voor koninginnen en 
prinsessen). 

24-ii-'oo. Wereldkampioen
schap voetbal 2002 in Korea 
en Japan. 
Tienmaal 170 w., vijfvelletjes 
met tweemaal 170 w. Afbeel
dingen van de tien Koreaanse 
World Cup-stadions en de 
drie mascottes. 

i-i2-'oo. Nieuwjaarsgroet, 
Jaar van de slang**. 
170 w., ook in velletje met 
tweemaal 170 w. Slang. 
9-i2-'oo. Registratie Kore-
aans cultureel erfgoed door 
Unesco*. 
Tweemaal 340 w. 'Hunminje-
ongeum' Koreaans schrift uit 
1443 ontworpen door koning 
Sejong (portret), 'Joseon-
wangjosillok' 2077 boeken 
met annalen Joseondynastie 
(1392-1863). 

rJlR |«in 
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— 9-i2-'oo. Nobelprijs Vrede 
o- 2000 voor president Kim 
"̂  Dae-jung. 
^ Blok 170 w. President met 
^ kinderen. 
< 2-i-'oi. Millennium, IX; blik 
:Z op toekomst. 

Velletje met zesmaal 170 w. 
M / [ Rijdende fiets (symbool voor 
WWT samenvoeging Noord-en 

Zuid-Korea), regenboog (be
lang namurbescherming), 
menselijk genenproject (uit
roeien ongeneeslijke ziek
ten), satellieten en IMT 2000 

(communicatietechnologie), 
auto's en molens op zonne-
energie (alternatieve energie
bronnen), ruimtevoertuig. 
lo-i-'oi. 2001: 'Jaar van be
zoek Korea!' 
170 w. 'Oksun Peaks' gete
kend door Kim Hong-do, 
beeldmerk 'Jaar van bezoek 
Korea!' (rood en blauwe zij
den lantaarn). 

20-i-'oi. Frankeerzegels, tra
ditioneel landbouwgereed-
schap. 
Tienmaal 170 w. Ploeg, eg, 
zaaimand en 'Namtae' (ver
zwaring om zaad in aarde te 
drukken), handschoffel, 
mestvat en asemmer, 'yong-
durei' (waterlepel), wanmand 
en dorser, stromat en rieten 
blad, vijzel en mortier en 
maalstenen, tweepootkruk 
en rijstkist. 

LESOTHO 
i6-8-'gg! Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-
1832). 
Velletje met driemaal 6.- M, 
blok 12.- M. Resp. Mephis-
topheles komt als poedel in 
studeerkamer Faust, Goethe 
met Friedrich von Schiller 
(1759-1805), Mephistopheles 
laat vuurspoor achter, Me
phistopheles in duivelsvoor-
komen. 
i6-8-'99! Internationale post
zegeltentoonstelling Ibra '99, 
Neurenberg. 
7.-, 8.- M. Resp. goederen
trein met stoomlocomotief 
en congresgebouw in Frank
furt am Main, stoomlocomo
tief Adler (1835) en Branden
burger Tor in Berlijn. 
3i-i2-'99! Eeuwwisseling, 
belangrijke gebeurtenissen 
1150-1200. 
Vel met zeventienmaal 1.50 
M. experiment met raket in 
China (1150), standbeeld 
tempelwaker Burma (1150), 
bloei troubadourgedichten in 
oud-Provengaalse taal (ca. 
1150), abt Suger van Saint-
Denis (1081-1151), paus Had-
rianus IV (1115-1159), koning 
Hendrik II van Engeland 
(1133-1189), FrederikI (Bar
barossa) (1122-1190), Mina
moto no Yoritomo (1147-
1199), monument kruisvaar
der graaf van Vaudemont en 
echtgenote Anna van Lotha
ringen (1165), Ibn Ruschd 
(1126-1198) Arabisch filo
soof, jurist en arts, moord 
Thomas Becket (1118-1170) 
aartsbisschop van Canterbu
ry, begin bouw scheve toren 
van Pisa (1173), eerste stan-
derdmolen (1180), Saladin 
(1138-1193) sultan van Syrië 
en Egypte, Richard Leeuwen

hart (1157-1199) koningvan 
Engeland, moais (voorouder-
beelden) op Paaseiland (12de 
eeuw), begin derde kruis
tocht (1189). 

3i-i2-'99! Eeuwwisseling, 
schepen van 1700 tot 2000. 
Vier velletjes met zesmaal 
4.- M.; viermaal blok 15.- M. 
Resp. schoener Armistad, 
brik van de Amerikaanse ma
rine, s.S. Great Britain, s.s. 
Sirius, France, Queen Eliza
beth II; Michelangelo, Mau-
retania, slagschip New Jer
sey, vliegtuigmoederschip 
Aquila, kruiser De Zeven Pro
vinciën, vliegtuigmoeder
schip Formidable; kruiser 
Vittorio Veneto, kruiser 
Hampshire, draagvleugel
boot Shearwater, Britse on
derzeeboot M-klasse, lucht-
kussenvoertuigSRN.3, duik
bootvan J. Cousteau; schoe
ner E.W. Morrison, vliegtuig
moederschip Enterprise, 
Titanic, Duitse onderzeeboot. 
22-i-'oi. Waarschuwing te
gen aids, mededogen met 
aids-slachtoffers. 
0.70,1.-, 1.50, 2.10 M. Resp. 
19de eeuwse krijger valt 
woord 'Aids' aan en 'Fight 
aids, not people living with 
it', 'Speed kills, so does 
aids/Go slow!', twee jonge 
vrouwen omarmen elkaar 
'People with aids need 
friends, not rejection', mih-
taire helm en geweer en 'Even 
when you're off duty, protect 
the nations'. 

LIBERIA 
22-ii-'99! Katachtigen. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 20.-; blok $ 100.-. Resp. Neo-
felis nebulosa. Fells nigripes, 
Profelis aurata, FeHs wiedii. 
Puma concolor, Prionailurus 
bengalensis; Herpailurus ya-
gouaroundi, Lynx lynx pardi-
nus, Panthera leo, Acinonyx 
jubaws. Caracal caracal, Lep-
tailurus serval; Lynx lynx. 
22-ii-'99! Hondenrassen. 
$ 25.-, 30.-; velletje met zes
maal $ 25.-; blok $ 100.-. 
Resp. Hongaarse staander, 
chihuahua; Pyreneese berg-
hond, dwergteckel, Ierse ter
riër, spinone, Amerikaanse 
toyterriër, West-Siberische 
laika; patrijshond. 

22-ii-'99! Bekende personen 
uit geschiedenis Amerikaan
se Westen. 
Drie velletjes met viermaal 
$ 35.-. Resp. John C. Fremont 
(1813-1890), Davy Crockett 
(1786-1836), Kit Carson 
(1809-1868), Sam Houston 
(1793-1863); Wild Bill 
Hickok (1837-1876), Annie 
Oakley (1860-1926), BatMas-
terson (1853-1921), Buffalo Bill 
Cody (1846-1917); John Doc 
Holliday (1842-1887), Wyatt 
Earp (1848-1929), Virgil Earp 
(1843-1905), Morgan Earp 
(1851-1882). 
20-i2-'99! Dertig jaar geleden 
eerste bemande maanlan
ding. 
Velletje met zesmaal 50 c. Af
beeldingen van Neil Arm
strong (1930), Amerikaans 
astronaut. 

mmmmmmmmmmmmmmm 
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20-i2-'99! Zeedieren. 
$ 10.-, 20.-, 25.-, 30.-; vel met 
tienmaal $ 15.-; tweemaal 
blok $ 100.-. Resp. Hippo
campus erectus, Isüophorus 
platypterus, Acanthurus coe-
ruleus, Chaetodon striams; 
Phaethon lepturus, Fregata 
minor, Pagurus poUinaris, 
Actitis macularia, Eretmo-
chelys imbricata, Holacan-
thus tricolor, Anisotremus 
virginicus, Pornacentrus leu-
costictus, Holacanthus cilia-
ris, Carcharodon carcharias; 
Istiophorus platypterus, Ba-
listes vetula. 
20-i2-'9g! Amerikaanse na
tionale team vrouwenvoetbal. 
Vel met negenmaal $ 15.-. Ac
tiefoto's. 
20-i2-'99! Amerikaanse pre
sidenten. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 35.-. Viermaal George 
Washington (1732-1799); 
viermaal John F. Kennedy 
(1917-1963). 

i2-ii-'oo. Millenniumconfe-
renüe staatshoofden Verenig
de Naties. 
Vel n t honderdnegentig-
maal $ 10.-; blok $ 1000.-. 
Portretten 188 staatshoofden 
onder wie koningin Beatrix, 
ook secretaris generaal VN 
Kofi Annan, voorzitter Europe
se Commissie Romano Prodi; 
artistieke beeld van gezellige 
bijeenkomst staatshoofden. 

MAAGDENEILANDEN 
i-2-'oi. Hongkong 2001, Jaar 
van de slang**, vogels. 
Velletje met tweemaal 50 c. 
Columba leucocephala. 

Macropygia unchall; rand ei
landen en zee, wolkenkrab
bers, beeldmerk postzegel
tentoonstelling, 'Jaar van de 
slang'. 

MACAU 
i-2-'oi. Spreekwoorden. 
Viermaal 2.- ptcs., blok8.- ptcs. 

RRT 
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iMIUlttUUIllU 
MADAGASCAR 
7-4-'99! Chinees nieuwjaar, 
jaar van het konijn**. 
Velletje metviermaal 1500 F., 
blok loooo F. Tekeningen 
van konijnen. 
29-4-'99! Stripfiguur 'The in
credible Hulk'. 
Vel met negenmaal 1800 F., 
blok 12500 F. Hulk van Stan 
Lee (1922), getekend door 
Jack Kirby (1917-1994), Ame
rikaans striptekenaar. 
2g-4-'g9! Stripfiguur 'Siver 
Surfer'. 
Vel met negenmaal 1800 F., 
blok 12500 F. Silver Surfer 
van Stan Lee (1922), getekend 
door Jack Kirby (1917-1994), 
Amerikaans striptekenaar. 
29-4-'99! Stripfiguur Betty 
Boop. 
Vel met negenmaal 2500 F., 
tweemaal blok 12500 F. Teke
ningen van Betty Boop door 
Jack Kirby (1917-1994), Ame
rikaans striptekenaar. 

MALAWI 
i2-i2-'oo. Kerst 2000. 
5,18,20 K. 

MAROKKO 
3i-i-'oo. Begin jaar 2000. 
6.- Dh. Wereldbol met vallen
de kalenderblaadjes. 
2000. Frankeerzegels, ko
ning Hassan II (1929-1999). 
0.20, 0.50, 0.80, 2.50, 6.50 
Dh. Portret koning. 

MARSHALLEILANDEN 
22-i-'oi. Frankeerzegels, be
langrijke Marshalleilanders. 
34, 55, 80 c , $ I.-. Resp. 
Amata Kabua (president en 
staatsman), Robert Reimers 
(ondernemer), Leonard Hac
ker (sociale projecten), 
Dwight Heine (onderwijsdes
kundige). 
i-2-'oi. Bloem van de maand. 
34 c.Viola, aanhangsel met 
beschrijving bloem. 



MAURITIUS 
i2'oi. Einde slavernij en 
contractarbeid. 
7 Rs. Twee mannen lopen 
zonnige kant op. 

2i3'oi. Bomen. 
I, 3,5,15 Rs. Boom en detail 
van resp. Foetidia mauritia
na, Diospyros tessellaria, Si
deroxylon puberulum, Gasto

nia mauritiana. 

MftAAAAAAAAASA 

MAYOTTE 
i23'oi. Vervoer in het oer
woud. 
3. F. (€0.46). Taxi met veel 
mensen. 

'Ayr TïPnns'ïr M»=0.46€ 

i23'oi. Terugkomst van 
pelgrims uit Mekka. 
2.70 F. (€0.41). 

I,,,.,.l 
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MICRONESIË 
272'oi. Ecologische toe
komstvan de wereld. 
Vel met zesmaal 33 c; vel 
met viermaal 60 c ; tweemaal 
blok $ 2.. Resp. koraalrif in 
Peril, Teswdo elephantopus, 
Thylacinus cynocephalus, 
Yanomami, 'Florida keys', 
lijst van bedreigde diersoor
ten; vervuiling, ontbossing, 
zure regen, broeikaseffect; 
aap en beeldmerk Jane 
Goodall Instituut (op rand 
portret Jane Goodall), onder
wateronderzoeker Jacques 
Yves Cousteau (19101997). 
272'oi. Walvissen. 
Vel met zesmaal 50 c; vel 
met zesmaal 60 c; tweemaal 
blok $ 2.. Resp. Balaenopte
ra physalus, Balaena gala
cials. Caperea marginata, 
Megaptera novaengliae, Ba
laenoptera musculus, Balaena 

mysticelus; Mesoplodon mi
rus, Ziphius cavirostris, Tas
macetus shepherdi, Berardi
us bairdii, Hyperoodon am
pullatus, Kogia breviceps; 
Physetermacrocephalus, Or

NEPAL 
io4'oo. Vijftigste verjaardag 
koningin Aishwarya Rajya 
Laxmi Devi in 1999. 
15 R. Portret. 

NICARAGUA 
iiii'gg! Veertig jaar Inter
Amerikaanse ontwikkelings
bank (BID). 
7.50 Cd. BIDgebouwin 
Washington. 
i2ii'gg! JapansNicaragu
aanse vriendschap: Japanse 
projecten in Nicaragua. 
3.50, 5., 6., 7.50, 8., 9.
Cd. Resp. viskotter in Puerto 
Cabezas, ziekenhuis, kraan
veld met machine, school, 
Sebacobrug, aquaduct in 
Mangua. 

NIEUWCALEDONIË 
i62'oi. Jaar van de slang**. 
100 F., velletje met tweemaal 
70 F. Resp. strand met mooi 
aangeklede slang en gewone 
slang, slangen met op rand 
tekens Chinese dierenriem. 

i2ii'99! Eerste nonstop
ballonvaart om de aarde. 
Vier velletjes met driemaal 
12. Cd.; viermaal blok 
25.Cd. Resp. 'Breiding Orbiter 
3' boven Zwitserse Alpen, Le
onardo da Vinci (14521519), 
Brian Jones en Bertrand Pic
card (BritsFrans ballonvaar
dersteam); Tiberius Cavallo 
(Italiaans ballonvaarder), be
gin van de tocht in Zwitser
land, Jones en Piccard; 'Solo 
Sprint 3' (1998), beeldmerk 
Orbiter3programma, 'Ico 
Global Die' (1998); Jones, 
'Breiding Orbiter 3' in de 
lucht, Piccard; Elisabeth Thi
ble (Franse ballonvaarder), 
JeanPierre Blanchard (1750
1809, Franse ballonvaarder), 
Jacques Charles (17461823, 
Franse fysicus), Jean Francois 
Pilatre de Rozier (17561785, 
Franse fysicus). 
i8ii'gg! Amerika: een 
nieuw millennium zonder 
wapens. 
7.50 Cd. Vredesduif, wereld
bol, beeldmerk Upaep*. 

NEDEREANDSE ANTILLEN 
i2'oi. Hongkong 2001. 
25, 40,110 c. Resp. bos met 
vogels: Tyto alba, Colinus 
virginianus en Archilochus 
colubris en bloemen: Streht
zia reginea, Heliconia wagne
riana, Heliconia collingiana, 
Stephonotis floribunda, 
zonsondergang met waterval 
en palm, drie dolfijnen (Ste
nella longirostris) in oceaan; 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001. 

NIEUWZEELAND 
73'oi. Tuinbloemen. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
liesp. camelia 'Volunteer', Si
berische iris 'Emma Ripeka', 
narcis 'Demand', chrysant 
'Edith Mechen', lathyrus 
'North Shore', petunia 
'Moonlight'. Velletje met de 
zes zegels vormen boeket. 

i63'oi. Nationale postze
geltentoonstelling 2001. 
Velletje met de frankeerze
gels 90 c., $ I., i.io, 1.30 uit 
de serie landschappen, op 
rand wegwijzer en planeten. 

PAKISTAN 
i23'oo. Vijfentwintig jaar 
SOSkinderdorpen. 
2 R. Moeder met jongetje, 
beeldmerk. 
i44'oo. Honderd jaar Inter
national Cycling Union (UCI). 
2 R. Wielrenners, 'UCI'. 

2i4'oo. Pakistaanse con
ventie mensenrechten en 
menselijke waardigheid. 
2 R. Duiven. 
244'oo. Honderd jaar Ed
wardes College in Peshawar. 
2 R. Schoolgebouw. 
i55'oo. Tachtigste verjaar
dag Mohamed Ali Habib. 
2 R. Portret stichter Habib 
Bank Ltd. (1941). 
236'oo. Vijftigjaar Manage
mentschool. 
2,15 R. Symbolische afbeel
dingen. 
gS'oo. Geboortedag Ahmed 
E.H. Jaffer (19091990). 
10 R. Portret zakenman, par
lementslid en filatelist. 
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i48'oo. 'Sarfaroshaane 
Tehreeke Pakistan'. 
Viermaal 5 R. (doorlopend 
beeld). Mars geleid door Mu
hammad Ali Jinnah, voor het 
ontstaan van Pakistan (148

1947)
óg'oo. Dag van de verdedi
ging
Tweemaal 5 R. Portretten van 
resp. kapitein Muhammad 
Sarwar en majoor Tufail Mu
hammad, beide met ordete
ken 'NishaneHaider'. 

PAKISTAN.

2og'oo. Olympische Spelen 
2000. 
Viermaal4 R. (blok). Hardlo
pen, hockey, gewichtheffen, 
wielrennen. 
28io'oo. Honderdvijfen
twintig jaar nationale school 
voor kunst in Lahore. 
5 R. Silhouet gebouw, beeld
merk. 
4ii'oo. Conferentie over 
toekomst. 
5R. 

i4ii'oo. Internationale de
fensietentoonstelling. 

7 R. 'Ideas 2000'. 
28ii'oo. Medicinale plan
ten. 
2 R. Glycyrrhiza glabra Linn 
(zoethoutplant) uit de vlin
derbloemenfamilie. 

i3i2'oo. Een wereld zonder 
polio. 
2 R. Jongetje gehandicapt 
door polio, beeldmerk Rotary 
International. 

i4i2'oo. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
2 R. Symbolische afbeelding, 
beeldmerk UNHCR*. 
i4i'oi. Abul Asar Hafeez 
Jalandhri (19001982). 
2 R. Portret schrijver, dichter 
en componist nationale 
volkslied. 

Rs.2 
POETS OF PAKISTAN 

H A F E E Z J A L A N D H R I 

PALAU 
ig.'oo. Frankeerzegels, be
kende personen. 
$ I., 2., 3., 5., 11.75. Resp. 
Bill Clinton (1946) 42ste pre
sident VS, Ronald Reagan 
(igii) 40ste president VS, 
Gerald Ford (1913) 38ste pre
sident VS, George Bush 
(1924) 41ste president VS, 
John F. Kennedy (igi7ig63) 
35ste president VS. 
ijj'oo. Ontdekkingen in 
20ste eeuw, paleoantropolo
gie. 
Vel met twintigmaal 20 c. 
Australopithecus, schedel 
Australopithecus, Homo ha
bilis, vuistwig, schedel Homo 
habilis, skelet Australopithe
cus (vrouw 'Lucy'), schedel 
Homo sapiens, schedel Dia
pithecus. Homo erectus, 
houten hut, Australopithecus 
ethopis, Homo sapiens, 
schedel en skelet Homo sa
piens, kinderschedel Taung, 
schedel Homo erectus, Louis 
Leaky (19031972) Keniaans 
paleontoloog en prehistori
cus, schedel Neanderthaler, 
Neanderthaler, evolutie men
selijke voet, Raymond Dart 
(i8g3ig88) ZuidAfrikaans 
anatoom en antropoloog. 

33! 



3i3'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Velletje met viermaal 33 c. 
Charlotte Cooper (Brits ten
nisspeelster), kogelstoten, 
olympische stadion in Hels
inki (1952), antieke Griekse 
vaasbeschildering. 
io4'oo. Ruimteonderzoek 
in toekomst, II; onbemande 
ruimtevoertuigen. 
Vel met zesmaal 33 c , vier
maal blok $ 2.. Ideeën voor 
aandrijving raketten en ruim
testations. 

i44'oo. Inheemse vogels. 
Velletjes met zesmaal 20, 
33 c, tweemaal blok$ 2.. Resp. 
Ralina eurozonoides, Halcy
on cinnamomina, Phalacro
corax melanoleucos, Egretta 
sacra, Caloenas nicobarica, 
Nycticorax caledonicus; Gal
licolumba canifrons, Otus 
podarginus, Gerygone laevi
gaster, Cettia annae, Rhipi
dura lepida, Pitohui tenebro
sus; Ptilinopus pelewensis, 
Rukia palauensis. 

284'oo. Mensen met visie in 
20ste eeuw. 
Vel met twintigmaal 33 c. 
Booker T. Washington (1856
1915) Amerikaans politicus 
en sociaal hervormer, Ri
chard Buckminster Fuller 
(18951983) Amerikaans in
genieur en architect. J/larie 
Curie (18671934) Frans 
schei en natuurkundige (No
belprijs 1903), Walt Disney 
(igoi1966) Amerikaans 
striptekenaar en filmprodu
cent, Franklin D. Roosevelt 
(18821945) 32ste president 
VS, Henry Ford (19171987) 
autofabrikant, Betty Friedan 
(1921) Amerikaans schrijfster 
en strijdster vrouwenrechten, 
Sigmund Freud (18561939) 
Oostenrijks zenuwarts, Ma

_ hatma Gandhi (18691948) 
=■ strijder Indiase onafhanke
° lijkheid, Michail Gorbatsjov 
_, (1931) voormalig president 
— SovjetUnie (Nobelprijs Vre
o de 1990), Stephen Hawking 
^ (1942) Brits natuurkundige, 
^ Martin Luther King (1929
1̂  1968) Amerikaans strijder 
2 burgerrechten en dominee 
Z: (Nobelprijs Vrede 1964), Toni 

Morrison (1931) Amerikaans 
Wk schrijver (Nobelprijs 1993), 
VtfW Georgia O'Keeffe (1887

1986) Amerikaans schilder. 
Rosa Parks (1913) Ameri
kaans strijdster burgerrech
ten, Carl Sagan (19341996) 
Amerikaans sterrenkundige, 

Jonas Salk (19141995) Ame
rikaans bioloog, Sally Ride 
(1951) Amerikaans astronaut 
en sterrenkundige, Nikola 
Tesla (18561943) Ameri
kaans namurkundige, Wilbur 
(18671912) en Orville Wright 
(18711958) Amerikaanse 
vliegpioniers. 

io5'oo. Wetenschappelijke 
en medische vooruitgang in 
20ste eeuw, genetisch onder
zoek. 
Vier vel met vijfmaal 33 c., 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
James D. Watson (1928) 
biochemicus (Nobelprijs 
1962), Har Gobind Khorana 
(1922) en Robert W. Holley 
(19221993) biochemici 
(Nobelprijs 1968), Hamilton 
O. Smith (1931) en Werner 
Arber (1929) microbiologen 
(Nobelprijs 1978), dubbele 
helix DNA en ultracentrifiige, 
Richard J. Roberts (1943) 
biochemicus (Nobelprijs 
1993); Maurice H.F. Wilkins 
(1916) biofysicus (Nobelprijs 
1962), dubbele helix DNA en 
chromosomen, Frederick 
Sanger (1918) biochemicus 
en Walter Gilbert (1932) 
moleculair bioloog (Nobel
prijs 1980), Kary B. Mullis 
(1944) chemicus (Nobelprijs 
1993), dubbele helix DNA en 
kikkers; Francis Crick (1916) 
biochemicus (Nobelprijs 
1962), Marshall W. Nirenberg 
(1927) biochemicus (Nobel
prijs 1968), Daniel Nathans 
(1928) microbioloog (Nobel
prijs 1978), Harold E. Varmus 
(1939) microbioloog en 
immunoloog, Phillip 
A. Sharp (1944) moleculair 
bioloog (Nobelprijs 1993); 
schema tot stand brengen 
schaapkloon Dolly, appara
tuur elektrophorese, 
Paul Berg (1926) Bio
chemicus en moleculair 
bioloog (Nobelprijs 1980), 
Michael Smith (1932) schei
kundige (Nobelprijs 1993), 
ree en dubbele helix DNA; ree 
en dubbele helix DNA, 
schaapkloon Dolly. 

PARAGUAY 
i95'oo. Honderd jaar zus
ters van de Congregatie 'Ma
ria van goede raad' in Paragu
ay. 
600, 2000 G. Resp. zusters en 
leerlingen, schoolgebouw uit 
1908 in Asuncion; op beide 
zegels paus Johannes Paulus 
II en Mariabeeld. 
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POLYNESIÉ 
262'oi. Natuur. 
35, 50, 90 F. Resp. waterval, 
meertje, bergen. 

SALOMONSEILANDEN 
i3ii'oo. Jaar van de 
draak**. 
$ I., 3.90; velletje met deze 
twee zegels. Drakenkoppen. 

30ii'oo. Eiland Rennell op 
lijst werelderfgoed. 
50 c , $ 3.40,4., 4.90. Kaart 
eiland en resp. wolkenlucht 
boven Rennell, houten huis 
aan Teganomeer met vissers
boot, Clytorynchus hamlinii, 
Dendrobium rennellii. 

i2'oi. Frankeerzegels, vo
gels. 
5, 20, 50, 80, 
90, c , $ I.,2., 
3., 4., 10., 
20., 50.. 
Resp. 'yellow
throated white 
eye', 'purple 
swamphen', 
Aceros plicatus, 
'yellowfaced 
myna', Ery
thrura trichroa, 
Thallasseus 
bergii, Tricho
glossus haema
todus, Eclectus 
roratus, 'dwarf 
kingfisher', 
'beach thick
knee', Haliastur 
Indus, Ptilino
pus superbus. 

lltel. A tJ D s 
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SIERRA LEONE 
222'g9! Internationaal jaar 
van de oceaan. 
150, 250, 600, 800 Le.; vel 
met twaalfmaal 400 Le.; twee 
vel met negenmaal 500 Le.; 
driemaal blok 3000 Le. Resp. 
Avanthurus leucosternon, 
Metridium senile, Microclo
na prolifera, Platax pinnatus; 
Ardea scara, Delphinus del
phis, Megaptera novaeangliae. 
Ara chloroptera, Acanthurus 
caeruleus, Rhynchobatus 
djiddensis en Doryrhamphus 
excisus, Trichechus manatus, 
Sphyrna mokarran, Prionace 
glauca, Gobiodon citrinus en 
Zanclus canescens, Rhino
muraena quaesita, Caretta ca
retta; Prionace glauca, Galeo
cerdo cuvieri, Carcharhinus 
leucas, Carcharodon carcha
rias, Sphyrna lewini, Car
charhinus longimanus, Ste
gostoma fasciatus, Triakis 
semifasciata, Heterodontus 
francisci; Cephalorhynchus 
hectori, Sotalia fluviatilis, La
genorhynchus cruciger, Tur
siops truncatus, Mesoplodon 
grayi, Balaena mysticetus, 
Balaenoptera physalus, 
Eschrichtius gibbosus, Ba
laenoptera musculus; Nemate
leotris decora, Aetobatus na
rinari, Dermochelys coriacea. 
223'99! Vliegtuigen. 
200, 300,400, 600, 800, 
1500 Le.; drie vel met achtmaal 
600 Le.; tweemaal blok 3000 
Ie. Resp. Grumnan X29, Bell 
Xi, Mig2i, Blerioteendek
ker. Fokker F.VII, Spitfire 
S.6B; Gumnan F3F1, F86A 
Sabre, Cessna 377, F16 Fight
ing Falcon, experimenteel 
vhegmig (1986), Fairchild 
AioA Thunderbolt II, Lock
heed Vega (1933), Lockheed 
Vega (1930); Nieuport 
iiC.Bébé, D.H. Vampire N.F. 
10, ATR72, FiatCR.32, Cur
tiss P6E Hawk, Saab JA 37 
Viggen, Piper PA46 Malibu, 
F14 Tomcat; Sopwith dub
beldekker, Vickers F.B.5 
GunBus, SavoiaMarchetti 
S.M. 7911 Sparviero, Mitsu
bishi A6M3 Zero Sen, Morane
Saulnier L, Shorts 360, Tupo
lew TU160, MikojanGure
witsch Mig15; Canadair CL
215, Ryan eendekker 'Spirit 
of St. Louis'. 

i44'99! Internationale post
zegeltentoonstelling Austra
lia '99, flora. 
150, 200, 250, 500, 600, 800, 
1500, 2000 Le.; vier vel met 
zesmaal 600 Le.; viermaal 
blok 4000 Le. Resp. Gerani
um wallichianum, Osman
thus burkwoodi, Iris pallida 
dalmatica. Rhododendron 
sp., Rosa sp., Caulophyllum 
thalitroides, Viola labradori
ca, Rosa banksiae lutea; Cle
matis hybr., Cardiospermum 
halicacabum, Fritillaria im
peralis, Iris foetidissima, Py
racantha sp., Hepatica trans
silvanica; Aquilegia olympi
ca, Lilium sp.. Magnolia 
grandiflora, Polyganatum 
hybr.. Clematis montana, 
Vinca minor; Narcissus sp., 

Alstroemeria ligtu, Lilium 
sp., Impatiens walleriana. 
Anemone coronaria. Ranun
culus sp.; Colchicum specio
sum, Calystegia sepium, He
lianthus annuus. Dahlia 
hybr. 'Lady Kerkrade', Cle
matis durandii, Lilium rega
le; Clerodendrum trichoto
mum fargesii, Rubus frutico
sus. Crocus angustifolius, 
Holboellia latifolia. 
i85'gg! Vogels uit Afrika. 
Twee vel met achtmaal 600 
Le.; tweemaal blok 3000 Le. 
Resp. Bubulcus ibis, Merops 
bullockoides, Psittacus eri
thacus, Merops oreobates, Al 
cedo cristata, Merops albicol 
lis, Mycteria ibis, Spreo hil
debrandti; Pelecanus onocro
talus, Spreo superbus, Me
rops bullocki, Halcyon sene
galensis, Porphyrio porphi
rio, Ceryle rudis, Platalea 
alba, Pluvianus aegyptius; 
Haliaeetus vocifer, Ploceus 
baglafecht. 
3i5'99! Dieren uit Afrika. 
300, 800,1500 Le.; twee vel 
met zesmaal 900 Le.; twee
maal blok 3000 Le. Resp. 
Cercopithecus diana, Pota
mochoerus poreus, Panthera 
leo; Chamaeleo dilepis, Orio
lus oriolus, Merops apiaster, 
Panthera pardus, Panthera 
leo, Pan troglodytes; Galago 
senegalensis, Upupa epops, 
Uromanis tetradactyla. Hip
popotamus amphibius, 
Loxodonta africana, Tockus 
erythrorhynchus; Poiana ri
chardsoni, Psittacus erithacus 
48'99! Locomotieven. 
100,150, 200, 250, 300,400, 
500, 600,1500 Le.; twee vel 
met zesmaal 800 Le.; twee
maal blok 3000 Le. Resp. 
'Rocket' (182g), stooraloc 
Bengalen, stoomloc Sudan, 
stoomloc VS, stoomloc 
GrootBrittanniè, Dublin
Cork expres, stoomloc 'Geor 
ge Stephenson', stoomloc 
'Shay', motorwagen Florida; 
stoomloc 19D, trein op brug 
over Kaimaanrivier, dieselloc 
Egypte, stoomloc ZuidAfri
ka, trein Marokko, stoomloc 
Rhodesië; 'The American', 
'The Flying Scotsman', 'The 
Lord Nelson', 'The Mallard', 
'The Evening Star', 'The Brit
tannia'; "RoyalTrain' Rhode 
sie, tandradbaan Afrika. 
48'g9! Internationale post
zegeltentoonstelling China 
'99,1; schilderijen. 
Vel met tienmaal 400 Le.; 
blok 800,1500 Le. Schilderij
en van Chinese schilder Fu 
Baoshi (19041965). 
48'99! Honderdvijftigste 
sterfdag Katsushika Hokusai 
(17601849). 
Twee vel met zesmaal 1000 
Le.; tweemaal blok 3000 Le. 
Schilderijen en kleurenhout
sneden van Hokusai. 
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4-8-'g9! Internationale post
zegeltentoonstelling China 
'gg, II; teruggave van Macau 
aan China. 
1200 Le. In grote open letters 
'Macau' stadspanorama. 
4-8-'g9! Negenennegentigste 
verjaardag koningin-moeder. 
Velletje met viermaal 1300 Le.; 
blok 4000 Le. Foto's uit 1926, 
ig/g, igsg, iggi; in kro-
ningsornaat (1937). 
4-8-'99! Internationale post
zegeltentoonstelling Ibra 'gg, 
Neurenberg. 
1500, 2000 Le. Resp. stoom-
loc, stoomloc uit 1835. 
4-8-'9g! Tien jaar geleden is 
de Convention on the Rights 
of the Child aangenomen 
door de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties. 
Velletje met driemaal 1600 Le.; 
blok 3000 Le. lapanse 
kinderen. 
4-8-'99! Tweehonderdvijftig-
ste geboortedag Johann 
Wolfgang von Goethe (174g-
1832). 
Vijfmaal 1600 Le.; tvk'eemaal 
blok 3000 Le. Resp. Faust 
krijgt heksendrank, Goethe 
met Friedrich von Schiller 
(1759-1805), Gretchen plant 
bloemen, Helena met koor, 
Faust naast Helena; el^e, Ariel. 
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4-8-'9g! Huwelijk prins Ed
ward en Sophie Rhys-Jones. 
Velletje met viermaal 2000 Le.; 
blok 4000 Le. Portretten. 
30-i-'oi. Slag om Engeland 
zestig jaar geleden. 
Vier vel metachtmaal 1000 Le.; 
viermaal blok 6000 Le. 
Oorlogsbeelden. 
i3-2-'oi. Bijbelse taferelen 
van Rembrandt. 
Twee vel met zesmaal 1000 Le.; 
viermaal blok 5000 Le. Teke
ningen en schilderijen van 
Rembrandt Harmensz. 
van Rijn (Leiden 15 juli 1606-
Amsterdam 4 oktober i66g). 

SINGAPORE 
i2-3-'oi. vijfentwintig jaar 
'dag van het Gemenebest', 
feest van eenheid in verschei
denheid. 
Zonder waardeaanduiding, 
60 c , $ I.-, 2.-. Resp. samen
werking, onderwijs, sport, 
kunst en cultuur. 

ST. HELENA 
i-2-'oi. Hongkong 2001, Jaar 
van de slang**, dolfijnen. 
30,40 p. Resp. 'Chinese white 
dolphin', 'striped dolphin'; 
rand kaart, eiland, wolken
krabbers, beeldmerk postze
geltentoonstelling, 'Jaar van 
de slang'. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i9-2-'oi. Spoorwegen in 
Amerikaanse burgeroorlog. 
Twee vel met zesmaal $ 1.20; 
twee vel met zesmaal $ 1.60; 
viermaal blok $ 5.-. Resp. 
133-I0C, Quigleyloc, colonel 
Holobird loc, 150-loc, Dr. 
Thompson loc, 156-loc; gou
verneur NYE-loc, 31-loc, CA. 
Henry loc, 152-loc, 116-Ioc, 
Job Terry loc; Dover loc. 
Scout loc, loc van Baltimore 
en Ohio spoorwegen (1861), 
John Forbes loc, Edward Kid
der loc, William W, Wright 
loc; 83-loc, General loc, 38-
loc, Texas loc, 162-loc, Chris
topher Adams jr. loc; portret 
generaal Herman Haupt, ge
neraal George B. McClellan, 
generaal Ulysses S. Grant, 
Robert E. Lee. 
i2-3-'oi. Flora en Fauna Cari-
bisch gebied. 
Vijf vel met zesmaal $ 1.60; 
vijfmaal blok $ 5.-. Resp. 
Coereba flaveola, Anthurium 
andraeanum, Dolphinus 
delphis, Agaricus arvensis, 
Anolis carolinensis, Danaus 
plexippus; Heliconia humihs, 
Anthurium andraeanum, On-
cidium splendidum, Campsis 
radicans, Strelitzia reginae. 
Hibiscus rosa-sinensis; Ste-
gastes leucostictus, Chaeto-
don striatus, Centropyge 
argi, Holacanthus tricolor, 
Lutjanus sebae, Dermochelys 
coriacea; Callicore maimuna, 
Prepona meanderer, Theope 
eudocia, Cantonephele nu-
mili, Anteos clorinde, Acti-
note pellenea; Larus atricilla. 
Sterna fliscata, Phaethon lep-
turus, Passerina ciris, Mega-
ceryle alcyon, Sphyrapicus 
varius; Iguana iguana, Le-
ochilus carinatus, Sparisoma 
aurofrenatum, Archilochus 
colubris, Morpho peleides. 

ST. LUCIA 
i-2-'oi. Vogels. 
20, 20, 95, 95 c. Beeldmerk 
WWF* met panda en resp. 
Ramphocinclus brachyurus, 
Melanospiza richardsoni, 
Cichlherminia Iherminieri, 
Icterus laudabilis. 

ST. VINCENT 
i3-2-'oi. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001, 
roofvogels. 
$ o.io, o.go, I.-, 2.-; vel met 
zesmaal $ 0.90; vel met zes
maal $ i.io; tweemaal blok 
$ 5.-. Resp. Strix varia, Gypae-
tus barbatus, Gymnogyps ca-
hfornianus, Ictinia mississip-
piensis; Polyborus plancus, 
Aegolius fiinereus, Harpia 
harpia, Phodilus badius, Sur-
nia ulula, Herpetotheres ca-
chinnans; Terathopius ecau-
datus, Falco subuteo, Pan-
dion haliaetus, Accipiter gen-
tilis, Haliaeetus vocifer. Ne
ophron percnopterus; Falco 
sparverius, Strix nebulosa. 
i3-2-'oi. Uilen. 
$ o.10, 0.20, 0.50, 0.70, 0.90, 
I.-; vel met zesmaal $1.40; 
tweemaal blok $ 5.-. Resp. 
Bubu bubo, Tylo alba, Strix 
nebulosa, Asio otus, Strix 
aluco, Surnia ululu; Strix ura-
lensis, Aegolius funereus, 
Asio capensis, Ketupa zeyla-
nensis, Athene noctua, Asio 
flammeus; Nyctia scandiaca, 
Strix butleri. 

ST. VINCENT/GRENADI-
NEN 
Zonder datum. Pokémon. 
Vel met zesmaal 90 c , blok 
$ 3.-. Pokémonfiguren. 

SURINAME 
24-ii-'oo. International Phi
latelic Agencies vijfentwintig 
jaar agent voor Surinaamse 
postzegels en geld. 
Sf 125, 5goo. Resp. bankbil
jetten, postzegels op achter
grond en tekst 'Suriname 25 
jaar. Van Reijen International 
Agencies Ltd.'. 
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5-i2-'oo. Voor het kind. 
Sf iioo, 3goo. Resp. lopend 
kind, kind aan borst (werk 
van Erwin de Vries). 

3i-i-'oi. Vogels. 
Sf 50, 50,175,175, 200, 200, 
250, 250, 825, 825, 7500, 
7500. Resp. 'tyarman/titvan', 
'rood zwart vink tagara', 'sa-

ST. PIERRE ET MIQUELON 
29-i-'oi. Artistieke weerspie
gelingen. 
5.20 F. V M E •• 

baku', kolibri, 'aka', 'tim
merman', 'zwarte kraag don-
fowru', 'paarskeel cotinga', 
'kees', 'stonkuyake', 'butabu-
ta', 'guanese rood cotinga'. 

SWAZILAND 
i-2-'oi. Antilopes. 
65, go c , 1.50, 2.50 E. Beeld
merk WWF* panda, hoofd 
inlandse man en resp. Ouri-
bia ouribia met jong, Ouribia 
ouribia, Oreotragus oreotra-
ges, Oreotragus oreotragus. 

TOKELAU 
i-2-'oi. Jaar van de slang**. 
Blok $3.-. 
Zonder datum. Hagedissen. 
40 c., $ I.-, 1.25, 2.-. 

TONGA 
i-2-'oi. Jaar van de slang**. 
Velletje met 10, 55, 80s., 
$ I.-. Afbeeldingen van slan
gen, beeldmerk Postzegelten
toonstelling Hongkong 2001. 

TONGA NIUAFO'OU 
i-2-'oi. Jaar van de slang**. 
Velletje met 10, 55, 80 s., $ i.-
. Afbeeldingen van mythische 
slangen, rand beeldmerk 
Postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2001. 

TRISTAN DA CUNHA 
i-2-'oi. Hongkong 2001, Jaar 
van de slang**; vogels. 
Velletje met 30,45 p. Resp. 
Atlantisia rogersi, Platalea 
minor; op rand kaart, eiland, 
zeilboten, havenkranen, 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling, 'jaar van de slang'. 

UGANDA 
5-i-'oi. Jaar van de slang**. 
Vel met viermaal 600 Sh.; 
blok 2500 Sh. Slangen. 
5-2-'oi. Bedreigde diersoor
ten. 
Drie zegels (waarde onbe
kend); tweemaal blok 3000 
Sh. Resp. Tragelaphus eury-
ceros, Diceros bicornis, Pant-
hera pardus; paar Gorilla go
rilla beringei, papegaai. 

VENEZUELA 
26-9-'oo.Tweede topconfe
rentie OPEC*. 
300, 300,400; vel met tien
maal 550 Bs. Resp. waterval 
'Salto Angel', massief Auyan-
tepui en Carraorivier, gras
vlakten van Cojedes; beeld
merk Riyad - hoofdstad Saudi 
Arable, man te paard - Alge
rije, gebouwen en arabieren -
Verenigde Arabische Emira
ten, paradijsvogel - Indone
sië, reliëf van 'Assyrische krij
ger' - Irak, toren van Shahyad 

in Teheran op het Azadiplein 
- Iran, beeldmerk - Koeweit, 
pijpleidingen - Libië, bron
zen relièfplaat uit Benin - Ni
geria, AI Zabarah fort - Qatar. 

i4-ii-'oo. Een millennium 
zonder wapens. 
300, 650 Bs. Resp. hand, lier
speler op wolk; beeldmerk 
Upaep*. 

29-ii-'oo. Kerst 2000. 
Velletje (5x2) 300, 300,650, 
300, 300; 300, 550, 650, 550, 
300 Bs. Bovenste rij vijf en
geltjes met gedeelten tekst 
'Gloria a dios en los Tielos'; 
onder resp. herder met lam. 
Jozef, kindje Jezus, Maria, 
vrouw met kan. 

VERENIGDE STATEN 
g-ii-'oo. Zegel voor partijen-
post. 
Zonder waardeaanduiding. 
Leeuw voor openbare biblio
theek New York. 
i-a-'oi. Amerikaanse illustra
toren. 
Vel met twintigmaal 34 c. De
tails van illustraties, oor
spronkelijk voor andere doel
einden gemaakt van Edwin A. 
Abbey (1852-igii), Dean 
Cornwell (1892-1960), Her-
vey Dunn (1884-1952), Ro
bert Fawcett (igo3-ig67), Ja
mes M. Flagg (i877-ig6o), 
Arthur B. Frost (i85i-ig28), 
John Held jr. (1889-1958), 
Rockwell Kent (1882-1971), 
Joseph C. Leyendecker (1874-
ig5i), Neysa McMein (1888-
ig4g). Rose O'Neiü (1874-
ig44). Al Parker (igo6-ig85), 
Maxfield Parrish (i870-ig66), 
Coles Phillips (i88o-ig27), 
Howard Pyle (i853-ig22), 
Frederic Remington (i86i-
igog), Norman Rockwell 
(i8g4-ig78), Jessie W. Smith 
(i863-ig35), Jon Whitcomb 
(igo6-ig88), Newell C. Wy
eth (i882-ig45). 
2i-2-'oi. Hattie W. Caraway 
(i878-ig50). 
76 c. Portret senator (ig3i-
1945)-
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22-2-'oi. Bizon. 
21 c. 

22-2-'oi. Wasliington. 
20 c. Portret George Was
hington (1732-1799), eerste 
president V.S. 
6-3-'oi. Nine-mile prairie. 
70 c. 

^ ^ ^ ^ r f ^ / t ^ ^ ^ v . A ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ' 

6-3-'oi. Fruit. 
Tweemaal 34 c. Appel, si
naasappel. 
i6-3-'oi. Bekendheid met 

suikerziekte. 
34 c. Oog gericht op reageer
buis, microscoop, 'Know 
more about Diabetes). 

^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w 

22-3-'oi. Honderd jaar No
belprijs. 
34 c. Portret Alfred Bernhard 
Nobel (1833-1896) met twee 
Nobelprijs-medailles (uitge
geven samen met Zweden). 

Ilic NOIK-I Pri/c ƒ" 
1')0I 20(11 

■i^^ i*<Pi» i»^^^^ i^ i^ ,^^ i j )^#^>^M>j^ 

WALLIS EN FUTUNA 
262'oi. Batral 'Jaques Car

tier' Ocean Pacifique 
12.40 F. Jaques Carrier (1491
1557), Frans ontdekkingsrei
ziger, ontdekte Canada. 
i43'oi. Strijd tegen alcohol. 
75 F

ZUIDAFRIKA 
282'oi. Sporthelden: 1994
2000. 
Tienmaal 1.40 R. Portret en 
actiefoto van Ernie Els  gol
fer, Lucas Radebe  voetbal
ler, Francois Pienaar  rugby
er, Terrence Parkin  zwem
mer, Rosina Magola  netbal 
speler, Hestrie Cloete  hoog
springster, Hezekiel Sepeng 
hardloper, Jonty Rhodes 
cricketspeler, Zanele Situ 

gehandicapte speerwerpster, 
Vuyani Bungu  bokser veder
gewicht. 

282'oi. ZuidAfrika gast
heer Cricket World Cup 
2003. 
Vel met vijftienmaal zegel 
Jonty RJiodes uit serie sport
helden met op vijftien aan
hangsels portretten leden 
cricketteam 2000/2001. 

T^. 

RÉ ■UfiLÏfK' 

X ^ 

*: Gebruikte afkortingen: 
EGKS Europese Gemeen

schap voor Kolen en 
Staal 

FIDE Federation Interna
tional des Échecs 

OPEC Organisation of 
Petroleum Expor
ting Countries 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Pormgal 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund 
for Nature) 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i62'99 tot 52'oo 
Jaar van bet konijn; 62'oo 
tot 23i'oi Jaar van de draak; 
vanaf 24i'oi tot i22'o2 
Jaar van de slang. 
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VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr. A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel: 0598393841 

ZOEKT: 

BEATRIKS 

ßelgie Congo Rujonclo Burundi 
ßljno alles von ßelgie 1940/1964 aan 50% kat ujaords volgens U lijst 
Loten en portijen ook verkijgbaar, ottroctieve prijzen Promotie op Zoire ** 
Vraog mijn nieuuue lijst in €uro, met Luxembourg, ßelgischCongo S RuondaUr 
In Rpnl, opening van mijn uuebsite uuuuoi Ptiilogodu be 

JeonPaul Godu • Postbus T O • 1000 Brussel 24 
Fox +32.2.503 38 11 philQ90du@pin9.be 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 
Postzegel en Muntenhandel D e C P I O D C 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 0555213708, Bonk 303385952 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op de nieuwe 
thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 
* mogelijkheid voor abonnement op Maandblad 

Filatelie voor gereduceerde prijs 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

mailto:philQ90du@pin9.be


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(g)CHELLO.NL 

iLANGEN: ZOWEL 
NG ALS LEUK 

iij elk Chinees Nieuwjaar 
comen weer nieuwe 
:egels uit. 
onlangs begon het 'laar 
'an de Slang' en ook nu 
veer was dat feit aanlei-
iing voor speciale emis-
ies. 
Jibraltar gaf op i febru-
iri een serie van zeven ze-
;els plus een velletje uit 
net slangen die 'op de 
ots' voorkomen. De rep-
ielen zijn afgebeeld in 
lun natuurlijke omgeving. 
Vooral de lange zegel van 
i6p. springt er uit. 
)e drie zegels van 5 p. 
onen respectievelijk een 
ingslang (Natnx natnx), 
en trapslang (Elaphe 
calans) en een hagedisslang 
Malpolon monspessulanus). 
)ok de waarde 30 cent is 
Iriemaal aanwezig: we 
;ien een adderslang 
Natnx mama), een gladde 
lang (Coronelia austriaca) 
n een capuchonslang 
Macroprotodon cucullatus). 
en hoefijzerslang 
Coluber hippocrepis) speelt 
Ie hoofdrol op de al 
;emelde lange zegel van 
16 p. Drie van de zeven 
langen hebben een 
[iftige beet; die van de 
apuchonslang is voor 
ins niet echt gevaarlijk, 
naar de hagedisslang 
unt u beter uit de weg 
;aan. 

Zuid-Afrika kwam op 1 
februari met een velletje 
ter gelegenheid van Hon^ 
Kon̂  2001. De zegel van 
R 4.60 toont de kop van 
een boomslang (Disphoii-
dus typus) op een tak van 
een inheemse boom die 
in Zuid-Afrika wordt aan
geduid met Blinkblaar-
luag-'n-bictjie. De slang is 
weliswaar gevaarlijk, 
maar niet agressief; hij 
valt alleen aan als hij in 
het nauw wordt gedreven 
of angstig is. Een beet 
kan echter fatale gevol
gen hebben. 
Hongkong zelf gaf op i 
januari een serie van vier 
zegels op het thema 'Jaar 
van de Slang' uit. 
Bij de talrijke Hon^ Kong 
2001-uitgiften valt die 
van Barbados op. Het vel
letje The World's Smallest 
Snake ($ 3.00) toont een 
afbeelding van een 
draadwormslang (Lepto-
typhlops bilineata). De fa
milie draadwormslangen 
omvat zo'n veertig soor
ten. 
Heel 'enge' slangen zijn 
afgebeeld op vier zegels 
in het velletje dat Brazilië 
op 23 februari uitgaf 
Aanleiding was het eeuw
feest van het Butantan-
instituut, een immunolo
gisch onderzoekscen
trum dat onder meer be
last is met de productie 
van een aantal belangrij

ke vaccins die in Brazilië 
worden gebruikt. Het vel
letje toont acht zegels 
met giftige dieren, waar
onder vier gifslangen: 
Crotalus terrrficus (ook wel 
cascauel, de zuidelijke on
dersoort van de gewone 
ratelslang in Zuid-
Amerika); Mururus corallis 
(gewone koraalslang); 
Lachcsis nuta (bosmeester) 
en Bothropsjararaca (jara-
raca, langpuntslang). 
Leuke slangen zijn te vin
den op de zegels in een 
nieuwe serie in de reeks 
'Illustraties uit Zweedse 
kinderboeken', die Zwe
den op 31 januari uitgaf. 
Op de twee Breu-zegels 
vervult Nelson de Slang 
(Ormen Nelson) de hoofd
rol, een aardig en 
nieuwsgierig slangetje 

uit de trommel van Ulf 
Stark en Leif E. Eriksson. 
Ormen Nelson is een 
sprookjes- en prenten
boek voor kinderen die 
net hebben leren lezen; 
het verscheen in 1991. 
Een leuke slang staat ook 
op een van de Ierse groe-
tenzegels van 24 januari 
(Cool pets). De zegels zijn 
digitaal ontworpen, dus 
dit zal wel een 'fantasie
slang' zijn. 

DIEREN OP DE FOTO! 
Canada gaf op 28 decem
ber 2000 drie nieuwe per
manente zegels uit met 
als onderwerp de Cana
dese fauna. Het lijkt wel 
of de afgebeelde dieren 
voor de fotograaf hebben 
geposeerd: 'Ha, leuk, we 
komen op de foto!'. Maar 
schijn bedriegt: het gaat 
om olieverfschilderijen 
van René Milot uit Toron
to, die de dieren levens
echt, net als op een foto, 
heeft geportretteerd. 

De zegel van 60 c. laat de 
Noord-Amerikaanse vos 
(Vulpes uuipes) zien, een 
dier dat in heel Canada -
met uitzondering van 
sommige kuststreken in 
Brits Columbia - voor
komt. De grijze wolf (Ca-
nus lupus) op de zegel van 
75 c. is in Canada een ge
wone verschijning; het 
dier heeft daar de ruimte. 
Het opvallendste ken
merk van het wits taart
hert (Odocoileus vugianus) 
is op de zegel van $ 1.05 
helaas niet zichtbaar. Er 
leven ongeveer 2.5 mil
joen witstaarherten in 

Canada. Er zijn drie on
dersoorten. Het noorde
lijk wits taarthert komt 
voor van Cape Brenton 
tot bij de grens tussen 
Manitoba en Ontario. 
Het Dakota witstaarthert 
leeft op de prairie en het 
noordwestelijk witstaart
hert zien we in het zuid
westen van Brits Colum
bia. 

TUINBLOEMEN UIT 
NIEUW-ZEELAND 
Nog even en dan kunt u 
weer genieten van de 
bloemenpracht in uw 
tuin (als u die hebt en als 
u het nodige voorwerk 
hebt verricht). Welke 
fleurige bloemenpracht 
dat kan opleveren laat 
Nieuw-Zeeland zien op 
een uit zes zegels be
staande serie 'Tuinbloe-
men' (7 maart jl.). De ze
gels zitten ook in een vel
letje, dat de indruk van 
een boeket moet geven, 
maar nogal kunstmatig 

^ v ^ 

overkomt. Alle afgebeel
de bloemen worden in 
Nieuw-Zeeland geteeld. 
Ondanks de bekende na
men zijn het geen alle
daagse soorten, maar 
stuk voor stuk bijzondere 
bloemen. 
Zo toont de zegel van 
40 c. de camelia Volunteer; 
de naam verwijst naar het 
Internationaal Jaar van de 
Vrijwilliger. De Volunteer 
is overigens pas in juni 
verkrijgbaar. De afge
beelde Siberische iris 
(80 c.) kreeg de naam 
Emma Ripeka; de iris won 
in 1994 de Dykes-medail-

% 
f 
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Ie, de hoogste onder
scheiding voor gekweek
te irissen. 

De narcis op de zegel van 
go c.  Demand genaamd 
ziet er heel gewoontjes 
uit, maar is dat beslist 
niet; de bloem ontving in 
iggi de hoogste onder
scheiding voor een nieu
we variëteit: het zoge
noemde Fklasse certifi
caat. 

^ Narcissen (daffodils) ne
men in de harten van de 
NieuwZeelanders een 
speciale plaats in; de 
bloem is het symbool van 

^ hun nationale Kanker
fonds. De jaarlijkse inza
meling wordt gehouden 
opDaJodilDay. 
De chrysant Edith Me
chen zien we op de zegel 
van $1.30; de bloem is in 
NieuwZeeland al jaren 
lang kampioen op natio
nale bloemenshows. 
De lathyrus North Shore 
($ 1.50) is uniek vanwege 
zijn marineblauwe en 
paarse bloembladen. De 
soort werd onderschei
den door de Royal Horti
cultural Society. 
Ook de uit ZuidAmerika 
stammende petunia 
Moonlight ($ 2.00) is 
uniek: het is de eerste 
gele petunia ter wereld 
die gewoon te koop is. 

ESTLAND VERVOLGT 
VUURTORENREEKS 
In igg5 begon de Estse 
PTT vuurtorens af te beel
den. De zegels zijn daar
om thematisch aantrek
kelijk omdat ze behalve 
afbeeldingen van de to
rens ook de locatie ervan 
aangegeven. 

3i 

Op 24 januari verscheen 
weer een zegel in deze 
reeks, ditmaal met de 
vuurtoren op Mohni, een 
eilandje in de Finse Golf 
Met de bouw van de to
ren, die op Kaap Purek
kari in Nationaal Park 
Lahemaa staat, werd aan 
het begin van de negen
tiende eeuw begonnen. 
In 1871 werd de toren 
grondig verbouwd. Er 
werden twee verdiepin
gen aan toegevoegd en 
het lichtsysteem werd 
aangepast. De toren is nu 
ruim 27 meter hoog en 

het licht is tot op tien 
zeemijl uit de kust zicht
baar. 

AANTREKKELIJKE 
PERMANENTE ZEGELS 
Dat langlopende zegels 
niet zo saai behoeven te 
zijn als de Nederlandse 
'Crouweltjes' lieten we in 
februari (Flora en Fau
nareeks, ZuidAfrika) al 
zien. En ook de deze 
maand behandelde Cana
dese dierenzegels onder
strepen dat. 
Aruba heeft het ook be
grepen, zo bleek al uit de 
serie die we in januari be
lichtten. De reeks kreeg 
op 5 juni 2000 (de ver
traagde melding ligt aan 
Aruba, niet aan ons) een 
vervolg: een serie van vier 
landschappelijke zegels. 
Op de zegel van 25 c. is 
de 'Grot van Guadirikiri' 
afgebeeld, een van de 
grotten in nationaal park 
Arikok aan de oostkust 
van het eiland. Regenwa
ter liet in het kalkplateau 
een grot ontstaan die uit 
een aantal kamers en 
gangen bestaat. Twee ka
mers staan via hun pla
fonds in verbinding met 
de buitenlucht; het dag
licht zorgt hier voor een 
mysterieuze sfeer. De 
grotten dienen als 
kraamkamers en rust
plaatsen voor vleermui
zen, dieren die  omdat 
ze voor de bestuiving van 
de cactussen op Aruba 
zorgen  een belangrijke 
rol in het ecosysteem 
spelen. De zegel is the
matisch gezien dus inte
ressant voor de onder
werpen Grotten (speolo
gie), vleermuizen (Chirop

bossen zijn van groot be
lang voor de vele vogel
soorten, die er schuil en 
nestelgelegenheid vin
den. De cactusvruchten 
vullen het menu van vo
gels en hagedissen op 
welkome wijze aan. Ook 
vleermuizen eten van 
deze cactussen. 
Op de zegel van 85 c. is 
de 'Hooiberg' afgebeeld, 
een opvallende heuvel in 
het midden van het ei
land. Met zijn 167 meter 
is het niet de hoogste 
berg op Aruba, maar wel 
een markant herken
ningspunt. De heuvel, die 
beklommen kan worden 
(boven is er een geweldig 
uitzicht over het eiland), 
bestaat uit een typisch 
gesteente, Hooibergiet. 
Op de zegel van 500 c. 
lijkt een maanlandschap 
te staan, maar het gaat 
om een natuurlijke poel 
die Conchi of Cura di Turtu
ga heet. Aruba's noord
kust is kaal en ruig; de 
zee beukt hier met ge
weld op de rotsen. De 
kracht van de natuur 
zorgde voor een aantal 
spectaculaire beziens
waardigheden, zoals de 
natuurlijke bruggen. 
Grote rotsen in de zee 
hebben een afgescherm
de, natuurlijke poel doen 
ontstaan die vroeger 
werd gebruikt als een 
soort 'leefnet' voor zee
schildpadden. Nu is het 
een aangename bestem
ming voor mensen die lo
pend ofte paard het 
noordelijk deel van het 
park verkennen. 

STADSPOST 
Het Europees Kampioen

tera) en cactussen. 
Voor het thema 'cactus
sen' is trouwens ook de 
zegel van 55 c. van be
lang: die toont een land
schap met deze planten. 
Op Aruba komen ver
schillende soorten cac
tussen voor, die soms in 
dichte bossen bij elkaar 
staan, bijvoorbeeld op 
beschutte hellingen en 
op kalkplateaus. Cactus

schap Voetbal in 2000 
had voor Nederlandse 
voetballiefhebbers een 
nare nasmaak. Oorzaak: 
het onvermogen van 
'Oranje' om op doel
treffende (!) wijze straf
schoppen te nemen. 
Streekpost Pannekoek in 
Nieuwleusen greep al die 
missers aan om op ig juli 
2000 een velletje van tien 
zegels van 60 cent uit te 

geven. Het thema is 'Ne
derland kampioen mis
sen strafschoppen'. Deze 
streekpostdienst lijkt ge
specialiseerd te zijn in 
'cynische zegels'. Op 25 
november 2000 versche
nen twee zegels die het 
25jarig bestaan van de 
'bananenrepubliek' Suri
name herdachten. Dat 
deed al aardig wat stof 
opwaaien, hetgeen mis
schien verklaart waarom 
die uitgifte uitverkocht 
is. 
Nog steeds hebben veel 
verzamelaars (en ook be
sturen van postzegelver
enigingen) de neiging 
om met een boog om 
stadspostemissies heen 
te lopen. Ten onrechte; 
het meeste materiaal is 
gewoon bruikbaar. Voor
waarde is natuurlijk wel 
dat het om functioneren
de stadspostdiensten 
moet gaan. 
Omdat stadsposten ko

'gewone' PTT's maken er 
soms een potje van; ze lij
ken van jaar tot jaar com
merciëler te worden en 
het eind is in dat opzicht 
beslist nog niet in zicht. 
Bestaat er een zinnig ad
vies ten aanzien van 
stadspostuitgiften? Zeker 
wel; 'Hou het evenwicht 
in de gaten'. Themati
sche verzamelaars stre
ven doorgaans naar een 
zo groot mogelijke sprei
ding van materiaal en ie
dereen zal daarbij zijn ei
gen keuze moeten ma
ken. 
En wat nu te doen met 
Pannekoeks EKvel? Het 
is groot, bevat een over
daad aan reclame en de 
tien zegels zijn groten
deels identiek. Maar te
genover deze minpunten 
staat dat de strafschop
penmisère van het Ne
derlands elftal een topic, 
een geliefd gesprekson
derwerp, is geworden. 

Oosterveen^s Oliehandel 
Benrme  Diesel ■ Gasolie ■ Petroleum  Smeermiddelen 
Bunt Backxlaan 204 7711 Al Niouwleusen Telefmin 0';29481S54 

men en gaan en omdat 
hun werlovijze van geval 
tot geval verschilt kan er 
ik begrijp dat best  enige 
huiver bestaan. Het is een 
branche waarin iedere 
particuliere bezorger zijn 
eigen baas is. De kwali
teit van zegels en blokjes 
is dan ook nogal uiteen
lopend en ook op het 
aantal uitgiften is soms 
kritiek mogelijk. Maar la
ten we wel zijn: die situ
atie is niet uniek. Ook 

Thematisch gezien valt 
de opname in een voet
balcollectie van deze cu
rieuze stadspostzegel 
daardoor te verdedigen. 
Tien zegels opnemen 
lijkt me echter beslist te 
veel van het goede. 

NOG MEER 'CATS 
AND DOGS' 
Engelsen postzegelemis
sies gaan vaak vergezeld 
van aantrekkelijke hand
stempels. Bij de serie 

ÖSTHTT Ï " 



;ats and Dogs (13 febru-
ri, zie februarinummer) 
/as dat ook zo. Veel 
tempels werden ge-
iruikt in plaatsen met 
en naam die een relatie 
net het thema hebben, 
ntish Postmark Bulletin 
an 19 januari en 2 febru-

af Het is een vrij risicolo
ze vorm van vervoer, ook 
al vielen er in iggg vijf 
doden en zevenenveertig 
gewonden toen een trein
stel bij een botsing in de 
Wupper stortte. 
De Duitse PTT gaat ken
nelijk graag op herha-

ri meldt er al dertien en 
k'ellicht volgen er nog 
neer. Het gaat om na-
nen als Catshill, Bonehill, 
:atstree, Dog B13, Dofl Little, 
âtsfield, Borkin ,̂ Pauilett, 

'ant en Kittyiuell. De af-
leeldingen haken er -
oor zover dat kan - op 
n. Een voorbeeld: op het 
tempel van Barking 
'blaffen') laat een hond 
ijn baas 'verbaal' weten 
lat hij uitgelaten wil wor-
len. 

0 0 JAAR WUPPER-
ALER SCHWEBEBAHN 
ir is veel belangstelling 
oor nieuwe vormen van 
ipenbaar vervoer, zoals 
e Duitse magneetzweef-
laan. In Lathen staat een 
iroefbaan waar de Trans-
apid met een snelheid 
an ruim 400 kilometer 
ler uur overheen raast. 
)uitsland is op het punt 
an het openbaar vervoer 
an de toekomst kenne-
ijk nogal vooruitstre-
end, iets dat ook hon-
erd jaar geleden al dui-
elijkwas. Want op i 
laart kon in Wuppertal 
et eeuwfeest van de 
l̂ uppertaler Schivebebahn 
/orden gevierd - ook fila-
slistisch. De zweeftrein 
/as niet alleen in 1901 
en spectaculaire vorm 
an openbaar vervoer, 
laar is dat eigenlijk ook 
u nog. De trein kan een 
nelheid van 60 kilome-
;r per uur halen en legt 
emiddeld26.6reizi-
erskilometers per uur 

ling, want bij het 75-jarig 
bestaan in 1976 werd ook 
al een postzegel uitgege
ven. 
De nieuwe zegel (Fur die 
Brie/marke, 110+50 pf., 
uitgiftedatum 8 maart) 
spreekt meer aan dan 
de oude. We zien een 
stukje van een prent-
briefkaart van omst
reeks 1903, die een 
goed beeld van de con
structie van de zweef-
baan geeft. 
Wuppertal maakt uiter
aard ijverig reclame 
voor de Schwebebahn: er 
werden ook een fran-
keerstempel en een ma
chinestempel ingezet. 

TREINEN UIT 
EL SALVADOR 
Het door natuurrampen 
zo geteisterde El Salvad
or gaf op 31 augustus 
2000 een serie 'Treinen' 
uit. Dat lijkt thematisch 
gezien misschien niet zo 
origineel, maar de reeks 
is in zekere zin wel een 
topper. El Salvador gaf 
tot nu toe weinig zegels 
op het thema 'Spoorwe
gen' uit. Ini994werd 
een posttrein afgebeeld 
en in 1997 was een 
stoomlocomotief aan de 
beurt. Een serie van vier 
zegels is voor zo'n land 
dus een belangrijke aan
vulling. 
Op de zegel linksboven 
doorkruist een trein het 
landschap van het in 
Centraal-Amerika gele
gen land. Bijzonder is dat 

het om dezelfde locomo
tief gaat als op de zegel 
van 1997: een Baldwin-
locomotief Philadelphia 
58441 USA 1925. 
Een elektrische loc is te 
zien op de zegel rechts
boven. Het gaat om een 
locomotief van het fabri
kaat General Electric 
Cooperation, model 
8226959, serie 65k-i5. 
Uit de Spaanse tekst 
maak ik op dat de zegel 

Over het schip op de eer
ste zegel wordt slechts 
vermeld dat in igoi Penny 
Universal Stamp Steamships 
werden gebruikt om post 
te vervoeren. Op het In
ternet lovam ik er achter 
dat het om de Sonoma 
gaat; misschien bespaar 
ik de Schepenverzame-
laars daarmee wat zoek
werk. 
De postkoets op de twee
de zegel is interessant 

linksonder een motorwa-
gen toont die wordt inge
zet bij het onderhoud van 
het meer dan zeshonderd 
kilometer lang spoor
wegnet van El Salvador. 
De wagon op de zegel 
rechtsonder is misschien 
wel het interessantst. We 
zien hier het presidentië
le rijtuig waarin de hoog
ste functionaris van het 
land, Maximiliano Her
nandez Martines, zich 
verplaatst als officiële 
verplichtingen dat nood
zakelijk maken. 

NIEUW-ZEELAND: EEN 
EEUW POSTVERVOER 
Nieuw-Zeeland begon al 
op I januari met zijn uit
gifteprogramma voor 
2001. Tien vierkante ze
gels van 40 c. brengen 
het postvervoer in de af
gelopen eeuw in beeld. 
Ze zitten in een velletje 
met het randschrift 100 
Years o/Mouin^ the Mail 
igoi-2001. De serie is 
niet alleen aantrekkelijk 
voor het thema Post (ove
rigens een minder ge
liefd thema dan Postge-
schiedenis), maar ook 
voor op z'n minst zes an
dere thema's. De achter
zijde van de zegels is 
voorzien van een algeme
ne omschrijving van de 
afgebeelde vervoersvor
men. 

voor Paardenverzame-
laars en de Autoverzame
laars kunnen waarschijn
lijk wel merk en type ont
dekken van de postauto 
op de derde zegel. 
Welke raderstoomboot 
op de vierde zegel staat 
zal wat lastiger uit te vin
den zijn; wel wordt mee
gedeeld dat het schip op 
de Wanganui-rivier vaart. 
Op de vijfde zegel zien we 
het bekende beeld van 
een rijdend treinpostkan-
toor. 
Op de zesde zegel een 
niet al te duidelijke de
tailfoto van het postver
voer door de lucht; links 
van de rechterpropeller is 
een beeldmerk zichtbaar. 
Dat de fiets ook in 
Nieuw-Zeeland door de 
jaren heen een belangrij
ke rol heeft gespeeld bij 

de postbezorging, wordt 
in beeld gebracht op de 
zevende zegel. Een aan
winst dus voor het thema 
'Fiets'. 
Een moderne postauto 
van het merk 'Man' staat 
op de achtste zegel. 
Het vliegtuig op de ne
gende zegel wordt ge
bruikt voor het vervoer 
van priority-post gedu
rende de nacht. 
De tiende zegel brengt 
tenslotte een nieuwe 
vorm van communicatie 
in beeld: de elektroni
sche post. 

THEMATISCH 
STEMPELKWARTET 
Bij eerdere 'kwartetten' 
werden al drie stempels 
gemeld van de provincie 
Noord-Holland in Over-
veen (HR21057) met 
daarin een slogan die de 
activiteiten van dit open
baar lichaam belichtten 
(De provincie... etc). On
langs kon ik het kwartet 
volmaken. Behalve voor 
het onderhoud van we
gen, het strooien bij 
gladheid en het onder
houd van fietspaden is de 
provincie ook actief als 
instelling die de vaarwe
gen onderhoudt. 
NNP, organisatie voor lo
kale nieuwsmedia in 
Amersfoort, gebruikt een 
stempel (FR59g7i) waar
in de klemtoon ligt op lo
kaal nieuws. Voor de ver
zamelaars in de sfeer van 
'Papier & Druk' is dat 
misschien een aantrekke
lijke aanvulling. 
Verzamelaars van medi
sche thema's moeten at
tent zijn op nieuwe ont
wikkelingen. Tegen die 
achtergrond is het stempel 
(FR61653) van de Stich
ting Drogistenfederatie 
Pharmacon van belang: 
Zelfmedicatie - Onze zorg!. 
Een Belgisch stempel uit 
Hasselt (PBD1014) kan 
worden gebruikt om drie 
behandel- of geneeswij
zen te belichten. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN: 

1000 Wereldƒ37,50 Bank 
26 07 77 811 J Schoenmaker, 
Meeren Boslaan 47, Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen, Dene
marken of Zweden, 50% herdenkmgs-
zegels Zend ƒ 2 0 - m e e n brief of op 
gironummer 1624853 en ontvang 125 gr 
franco thuis Correspond in English, 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan i, 
SE-60217 Norrkoping, Zweden 

Nederland & Ver. Europa pfr + gest 
va nr I Bijna alles in voorraad Stuur 
uw no , ontvang mijn prijs F Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV Zevenaar 
Tel /fax 0316-529241 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Alba
nië, Hongarije, Bulgarije, Tsjechoslo-
wakije PZH Wiktor, Hodgesstr 13, 
6135 CS Sittard Tel/fax 046-4512751 
Ook rariteiten' 

DDR 25% Ned +Geb Bund Berlin 
Reich+ Geb etc Pf & Gest J Romkens, 
045-546294 

Lever West- en Oost Europa los of in 
partijen Inl H Derkx, tel/fax 
0032-65 621527 

Rusland verzamelingen ** en 0 
20%Michel CJ V Beveren 
Tel 010-4229820 

Verzamelt u treinen, stuur uw manco's 
volgens Stanley Gibbons P Bijhouwer, 
BBakenstr 3,1731XJ Winkel, 
0224-54155I 

Roemenie 5%-i57o Michel pfr , gest, 
1865 2000 gratis prijslijst DANS 
OF48-CP27 Boekarest, Roemenie 

Nederland-Antillen-Suriname Pfr + 
FDC zegels, blokken, pzb V a 25% 
catalogus 2000 Voor al uw manco's 
Info 0180-520069 / fax 0180-523342 
Email pluijmpies{3)hotmail com 

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 pIuijmpies(3)hotmail com 

Grote voorraad partijen, groot en 
klein Ook losse verkoop Centro 
Filatelico, 0348 423885 
viTvw centrofilatelico nl 

BRD looversch gebr grf zegels 
/io,-Postrek 972073 tnvG Schone-
wille, Pr Beatrixl 144, 2286 LD 
Rijswijk (ZH) Tel 070-3941745 

WIJ verzorgen voor u het inbinden van 
uw maandbladen en andere tijdschrif
ten, maandblad Filatehe a ƒ32,50 per 
jaargang, voor meerder jaren speciale 
prijzen H Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, 0546-532155 

ca E-mail hkuipers 3@hccnet nl 
(^ — ■ 

"^ Israel xx per jaargang 
^ CJ Kraaijeveld,TurkooisIaani3i, 
•^ 2332 RK Leiden, 06 18114732 
■ « * 

^ Verz 285 EDO's verschillend in 
3 3 banden. Jaar voor het kmd 1979, 
^ kostpri jsj2500,nu/385, Uitslui 
2 tend schriftelijk! Veldhuis, 
ïZ Esdoornlaan 38, 3881 ES Putten 

342 Zwitserland, 200 verschillende O 
voor/10, Stuur uw CHmancolijst 
voor gunstige en correcte afhandeling' 
P Noord, Spaarne, 2011 CK Haarlem 

VR. China/p.z.boekjes Hele wereld 
*** gratis Iijst F Nijhof, 

VanMaanenware48, 8014 PR Zwolle, 
0384653754, 
Email fred niihof(3)pIanet nl 

Te koop Finland, Noorwegen, 
Duitsland, voordelige prijzen van 
privé, H Bons, tel 0475482904 

DDRpfr compl jrg vanaf20%'70 
ƒ37,- , '73 ƒ 23,- Arkenbosch, 
045-5463016, E-mail arkenb@freeler nl 

Verzameling Ned. FDC's 6 t/m 400, 
mcl slips en 61 dubbele catalogus 
ƒ8512,- J Emmen,oi82-5362i8 

Eerstedagbladen Importa compl 
1981-2000 nrs I t/m 24g in 4 luxe ban 
den T Wiegman, tel 053-4323284 

Te koop Speciale catalogus en post
zegels en kaarten en Filatelie 
Tel 0547-260736 H Wissink 

T k Indonesië pfr 1948 2000 
Z bl 2001, o a 35/37,100/106,684, 
685/695,739/741 Bl 124 Pr ƒ995 , -
Tot cat wrd ƒ7300,- Geen dubbele 
zegels Alle port, Untea, enz 
A J Baartwijk, tel 0172 493583 

Zes jaargangen '95-'oo Filatelie, 
AH Tobbe,Nijverdal,tel 0548-617840 
Afhalen wegens handicap, ƒ40,00 

T K 850 envelop, zegels + stempels, 
350 stroken met stempels Ned, 
25oplaatsn stempels 
Duitsland, 125 idem LJSA+50 diversen 
Teab ,1 v Greuninge, tel 0184 602557 

Te koop Aktgemälde van de hele 
wereld, 6 Lindner albums vol Vraag
prijs ƒ 650,-Vele zeldzame exemplaren 
H vd Weijer,tel 035 6245718 

500 West Europa, veel GF, toesl 
ƒio,-giro89823g3,A dePagter, 
Overtoom 4,2741 MR Waddinxveen 

FDC s Ned i t/m 375 + 60 t/m 206 en 
verz Ned '36 t/m'83 Maandag, 
tel 0315-653449 

Pracht collectie DDR, 8 albums, met 
veel R-brieven Catw DM 19200 Bam
berg, 050-5263172, vraagt bod 

Jaarg Filatelie 1997 t/m 2000 ƒ20 , -
O Jensen, 024-6422543 Tevens 
postzegel ruil 

Kinderbedankkaarten Geefmanco-
lijst MJ van Wijnen, 078-6312216, 
email van wijnen mj@hemet nl 

Mannenkoor Orpheus biedt aan voor 
verz ongebr. tel.kaarten Prijs n o t k 
Unieke opdruk Tel 072-5110906 

NederL Pfr. gest FDC blanco getypt 
aut bj comb , maximum-kinder-
bedankkrt J Laman, 0499 474163 

Gratis prijslijst postfris o a Ned , 
Eng , Kanaaleil en Ned Ant 
K Buisman, Hermelijnvhnder 173, 
1113 LD Diemen, 020-6905029 

Bod gevraagd op Wereldverz. postz.+ 
Bloes **+Q) waarde 7200,- DM 
J V d Meer, tel 0561-688809 

Ned. + Overzee - Indonesië - Oost Eu
ropa VN Zwitserland Nieuwqes 
Gehele Wereld Redelijke prijzen 
H Sundquest, J Perkstr 39, 
3351 CPPapendrechtlel 0786153386 
Email sundquest@planet nl 

loooVersch zegels Ned. ƒ 75,- Post
bank 36730811 n v J Meesters, 
Bilbaostraat 36, 5223 RM Den Bosch 

loopostz Wereld(gest)/7,5ona 
bet opgiro9284i8t a V Inter 
Specials, Leeghwaterstraat 147, 

6717CZEde,geldig totoi 07 2001 

iGlowaar prima kwaliteit en goed
koop grootformaat wb 2000 H J de 
Vries, Heemskerklaan 16, 2181 XRHil 
legom Tel 0252518302 

GEVRAAGD 

Stuur 50 gf Frankr., Lux , Oostenr na 
'95 125 Wereld ret J v d Hoogt, A v 
Hensbeeksingel 9,2803 LP Gouda 

Gestopt met postzegels verzamelen' 
Verzamelaar komt bij u langs 
J Dekker, 0299-621339 

Montenegro, Bosnië H Gebruikt, op 
brief of ongebruikt en alle bijzonder
heden, aanbiedingen aan v Coenen 
C vanGendlaani5,47g7CVWiIIemstad 

Losse postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries" Pasterkamp, P Bloemstr 12, 
8321 XE Urk 

Verzamelaar koopt of ruilt alle firma-
perforaties, los of op stuk Veel ruil
materiaal aanwezig' W J Manssen, 
LaanderV N 31, 
3844 AD Harderwijk 0341-417980 

Firmaperforaties. Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18,1215 NH 
Hilversum 035-6234423 

Postkwitandes Em, '67, '72, 'gi + 
gefr dienstkaarten R Onstwedder 
Tel 0599-615072 

Nederlandse kilowaar Omgeving 
Den Haag G Schonewille, 
Pr Beatrixl 144,2286 LD Rijswijk (ZH), 
070-3941745 

PF Europa stuk-blok verzamelingen 
Aanbieding J Oprel, Groenendaal 165, 
3011 SR Rotterdam 

België volgens yvert gebruikt met lees
bare stempels Alles voor I 11 1910 
Tevens Colis Postaux elk rondstempel 
en elk achthoekig stempel op r-167, 
178-201, 205 294, 304-321A, 336-357 
J van Dongen, 020-4196562 

Stuur mij 25 gr.f. zegels Nederland 
iggg en 2000 en ontvang 100 wereld 
retour Otten, Helperzoom 167, 
g722 BK Groningen 

Ver. Europa compleet 6000 - Ned + 
Duitsland frankeerzegels ook z gom, 
Cruyssen, IJsvogelhoek 6 
3201 HR Spijkemsse, 0181-624635 of 
0629227782 

Postzegels pf en gest uit Iran, Perzie, 
ook poststukken Th Lazarom, 
Den Haag, 070-3524398 

Papiergeld, noodgeld gevraagd door 
verzamelaar, J van Mastrigt, 
tel 043 3476935 

Stuur 50 grf BRD af '90 / Israel 100 
grf Ned retour J v d Hoogt, 
V Hensbeeksingel 9, 2803 LP Gouda 

Bedpaüent vraagt Alles van Jersey, 
Guernsey, IsIe of Man pstfr Graag 
compl jaarg va igóg Heeftuook 
motieven^ Graag alle soorten, behalve 
bloemen Ook zoek ik Zeppelin in 
albums Reacüeaan mevr H vd Belt, 
tel 038-4607024, Zwolle 

Belastingzegels/stempels Koop Rui! 
verk info J Wessels 053-4775964 
E-maiI Wesstax@home nl 

Zoek alles voor thema's Speelkaarten/-
Kaartspelen/Film M Schepers, 
Althoeseltweg ia, B 3740 Bilzen (België) 

Gevr Gebr. album M HawithBulg 
Roe/Pol/Hon cpl - Eng/Kan eil/BRD 

va go-oo, C Verberne, 035-5383515 

Te koop gevraagd Bundelwaarvan 
Nederland, Ned Antillen en China 
Ron Klomp, Industrieweg 7 
2641 RM Pijnacker, Tel 015-3699010 

DIVERSEN 

viww filateliehpz n! wij bieden meer 
op zowel fliatelistisch als numisma
tisch gebied C v d Wel Helderse Post-
zegelhandel. Koningstraat loi, 
1781 KE Den Helder Tel 0223-614066 

Filitalia, contactgroep Italië en gebie
den VaticaanenS Marino, bijeen
komsten, veilingen en rondzending 
Inl Lvd Brun,V Kmsbergenstr 33, 
2518 GV Den Haag, tel 070 3460328 

Israel gratis prijslijst en verzorging 
van abonnementen Inl A Bouwense, 
tel 0113-212762 

Studiegroep Britannia, voor de actie
ve verzamelaar van Engeland en Ge
bieden Blad, meetings, veiling, rond
zending Bel 070 3860232 See you' 

Zaterdag 5 mei 2001 Grote Verzamel-
beurs in' Sportcomplex De Brake", 
aan de Oostemderweg te Nunspeet 
Open vanio 00-16 30uur Entree, 
evenals de buspendeldienst van en 
naar het NS Station Nunspeet, gratis' 
Inl 0341 256163 

Fil Ver. Duitsland 4X per jaar bijeen 
komst met veiling, clubblad en rond-
zendingen A Hulkenberg, Vivaldiweg 
68, 3752 HC Bunschoten Tel 033-
2983261 Vraag info 

"Het Postmerk" De vereniging van 
Midden Nederland Rondzending, vei
ling, leuke avonden Voor Info 030-
2292047 of 030-6375200 

FV Bloembollenstreek organiseert 
grote verzamelaarsbeurs in Lisse op 
4 5 6 mei Inl en reservering 
0252-411406 of 0252-672795 

Contact Schept Kracht verzorgt al bij

na 75 jaar kwal rondzend per land of 
verz gebied voor de gevorderde 
filatelist Entreegeld ƒ10,- Contr 
ƒ20, pj Ged restitutie portokosten 
Inl Zeeuws Vlaanderen 7, 8302 PD, 
tel 0527-615129 Emmeloord 
Email berendokma@nok nok nl 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (CFV) voor allen met interesse 
voor postzegels van Frankrijk & 
voorm Franse kolomen Eigen blad, 
veiling, rondzendingen, 4 bijeenkom 
s tenp j , in Utrecht Contr ƒ45 , -
Info Frits Bakker, De Ibis 32, 7609 ES 
Almelo, 0546 827552 

Negenendertigste Internationale Ver-
zamelbeurs Zoete Lieve Gerritje, zon 
dag 22 april, Brabanthallen 's-Herto 
genbosch 10 00 tot 17 00 uur 
J Hoos, tel 073-6424636 

PTT-mapjespf49 iióenPro fils83-io3 
enveelfdc's, w - nrs Philato t e a b 
voll hjstopverzoek.EMHA Rotterdam 
OIO 4223208 

Dag Postz. Aerofil. KLM vl Fil 
D Gron Dam, Trompet, Kon Huis, 
CEPT**&FDC Harteveld, 
Blondeels 36, 3067 VA Rotterdam 

Ik ben bedpatient en kan dus niet naar 
beurzen etc Ik zoek paddenstoelen, 
Disney en vele andere thema's Graag 
reactie naar mevr H v d Belt, 
Schepenenlaan 45, 8014 JE Zwolle, tel 
038-4607024, graag Postfris 
Ik spaar geen bloemen 

Bod gevraagd Grote verz kaarten 
Ansicht Brab pi, religie, klederdr 
enz , enz Ofte ruilen tegen 
postz verz en/of stockboeken met 
zegels (geen handel) Voor reacties 
M Cuiipers, tel 041-2613713 

Bent u een echte verzamelaar van 
Tunesië pf of gebruikt, neem dan 
kontakt op met mij of om te kunnen 
ruilen,ookevt anderelanden 
G van Leeuwen, 010-4424341, bgg 
Postbus 67 290oABCapellea/d IJssel 

BREAK SETS BY TOPIC 
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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.BREDENHOF.NL 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Frankri|k 
Gnekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil. &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Roemenië 
Scandinavië 
U.5.A 
wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

L4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 BIzwit 

normaal 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

l x 

11,50 
17,50 
27,00 
29,50 

3x 

10,75 
16,00 
25,00 
28,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 
LS4/8 
LS4/16 
LS4/24 
LS4/32 

16 BIz zwart 
32 BIz zwart 
48 BIz zwart 
64 BIz zwart 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

13,75 
22,00 
29,50 
38,50 

12,75 
21,00 
28,50 
36,50 

5x 

10,25 
15,25 
23,50 
26,75 

10 X 

9,75 
14,25 
22,50 
25,00 

, - DUURDER 
12,25 
19,75 
27,50 
34,50 

11,50 
18,25 
26,50 
33,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 33,00 
1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 117,50 

250GRAAA 
1KIL0 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 38,00 
NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 275,00 NU 250,00 
9 KILO MISSIE NEDERLAND 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 

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 
altijd met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
meest kleine Tanden 
leuke sortering moeilijk 
leuk met boekjeszegels 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 jaren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
grote sortering iets nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
15,00 
24,00 
32,50 
57,50 
15,00 
15,00 
22,50 
12,50 
19,50 
52,50 

125,00 
22,50 
35,00 
25,00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
32,50 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
12,50 
25,00 
33,00 
17,50 
20,00 
70,00 
22,50 
15,00 
18,50 
39,50 

250 gr 
35,00 
57,50 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 
45,00 

125,00 

52,50 
85,00 
60,00 

65,00 
47,50 
65,00 
62,50 
75,00 
30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
27,50 
55,00 

40,00 
47,50 

170,00 
55,00 
35,00 
45,00 

500 gr 
67,50 

77,50 

65,00 
67,50 
95,00 
50,00 
85,00 

100,00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 
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VEILING NR. 585 (10 mei 2001 in KIVI, Prinsessegracht 23 te Den Haag) 
é'^^gedeelte collectie van de heer ERIC DREIKURS, AUSTRALIË 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 20 op 
postbanknr. 17369 of bankrek.nr. 42.14.60.814) 

DE ONBETWISTE TOPSTUKKEN ONDER DE HALFRONDSTEMPELS 

r C Ti 
'l - ^ / 
',;^.f -^y 

■ ^ ■ ' 

KAMP BYMILLIGEN  C KAMP BIJ ZEIST  C KAMP BIJ ZEIST  B 

VEILING NR. 584 (78, 11 mei 2001 in KIVI, Prinsessegraclit 23 te Den Haag) 
Daarin opgenomen het 1^ gedeelte van de speciaalcollectie 
PUNTSTEMPELS NEDERLANDSINDIË van JHR. N.A. VAN GEEN 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 15 en beide catalogi ƒ 25) 

^ ^ ^ < ä -

^^-^^^^^^^^^^'^.^^k^^::^^ ^..gi^i:^^ 

Ongefrankeerde brief van Tegal 6-9-1888 naar een müitair beneden de rang van 
officier te TIMOR 30-9-1888. Daar beport met 10 cent, zijnde twee maal het 
ontbrekende militaire tarief van 5 cent. Zo is een unieke frankering ontstaan! 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

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 


