


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

VOLGENDE VEILING 18/26 OKTOBER 

uit collectie van Swieten-de Blom (deel II): 

146, 
Lichtenvoorde 

155, 
Kamp bij Millingen 

193, 
Venray (in blauw) 

IÉÉÉÉÉÉÉAAÉÉM 
249, 

Gulpen 
254, 

Heemstede 

's-Gravenhage 
Bild: ST 

Heemstede 

mum 

»V-

Steggerda Venray Werkendam Weurt 

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

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. .^^^a 

Beëdigd makelaars/taxateurs. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 
Leeuwenveidseweg 14 - 1382 LX Weesp 

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

http://www.npv.n


u al m^ '̂̂  
dan \ .000 
verkocnti 

TE KOOP 

Woo/e nrs. 1,2 en 3 

V w i » * ^ ^ 

voor PO", 
D"" i rSewoon mee door. 

Dan gaan Nwe d̂ "̂̂  9 - . . . miapOSt 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 T 

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

ƒ100,: 

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

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

PHILAPOSI 
L BERKEL EN RODENRIJS, 

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

FAXEN 

SCHRIJVEN 

010-5118321 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

E-MAILEN info@philapost.nl 

Alle a lbums hebben dubbele schutb laden! 
Witte Bladen Vlakliggend Normaal 
D X A4-8/U 8 bladen/16 zijden J.-^Sf 
D X A4-16/32 U bladen/32 zijden J>K^ 
n X A4-24/48 24 bladen/48 zijden J-ïTST 
D X A4-32/64 32 bladen/64 zijden J--ir^ 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
D X A4-8/U-T 8 bladen/16 zijden J -^ -TS lT 
D X A4-16/32-T 16 bladen/32 zijden ^ - W U l T 
n X A4-24/48-T 24 bladen/48 zijden J-ÄSf 
□ X A432/64T 32 bladen/64 zijden Ji«f 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
D X A48/16ZB 8 bladen/16 zijden Ĵ ffSf 
D X A416/32ZB 16 bladen/32 zijden J ^ t T S T 
n X A424/48ZB 24 bladen/48 zijden >ïrSf 
□ X A432/64ZB 32 bladen/64 zijden J   3 r S r 
Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
n ....X 100 Mini 100 X 73 mm J.^ 
G X lOOSemi 147 x 04 mm doosje ^MtST 
D X 100 Midi 157 X 109 mm doosje J>W^ 
n . ...X 100 Maxi 209 x 149 mm ^  Ï T S T 

Nu per stuk' 
7.50 

12.50 
17.50 
22.50 

7.50 
12.50 
17.50 
22.50 

10.= 
15,= 
20.= 
25.= 

7.50 
10.= 
15.= 
20.= 

m'i^ilHWi'MiViVigBiM 
Verzendkosten Geen bij order boven € 50, = Cf_110. ■ V" 
anders € 3,= (ƒ 6,60) OrderkQaXeo-owrrEifautomatische 
mras^ri pq -^—*'= ' Xj 4,40) bij acceptgirokaart 
flelUÜTgärantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila', Phllapost^ Wonderdoos" en lU'^1%'"^^ 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde u W 2 H^/ lJ 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ^^^^^M^,^ 
van de Vakvereniging N V P H ^ ^ " ^ 

mailto:info@philapost.nl
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30,-
28,-

145,-
1/3 gave randen 
1/3z.fr. 
4 
5 
e 
6 z.fr. 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
14z.fr 
16 
16z.fr 
17 
18 
18z.fr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr. 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47B 
48 
48 z.fr. 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z.fr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z.fr 
102/03 
104 
105 
105z.fr 
105f 
108 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 

110,-
18,-
9,-

90,-
50,-
2,50 
3,50 

38,-
27,-

120,-
170,-

90,-
5,-

80,-
44,-
80,-
46,-
18,-
80,-
44,-
22,50 

2,-
3,-
7,50 
7,50 

58,-
6,-

12,50 
45,-

150,-
75,-
6,-
6,-
6,50 
6,50 
4,-

15,-
6,-

20,-
75,-
90,-
15,-
20,-
95,-

175,-
210,-
175,-
660,-
375,-
150,-

44,-
110,-

1,-
6,-
7,50 

— 650!-
19,-
66,-
6,-
9,25 
7,50 

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

---— i o ! -
175,-
148,-

75,-
325,-

3,-
3,-
3,-

11, -
7,50 

10,-
270,-
135,-
250,-

2,-
20,-
45,-
44,-

175,-

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

Stempel 220,-
139/140 6,50 
141/143 12,-
144/46 6,-
149/62 19,80 
159 los 12,50 
163/165 12,-
168/68 8,-
177/98 70,-
181 15,-
184 6,-
191 28,-
195 18,-
199/02 10,-
199a/02a 175,-
203/07 30,-
208/11 10,-
212/18 45,-
217A 84,-
219 los 30,-
220/23 13,-
224 2,50 
226/28 18,-
229/31 25,-
232/35 16,-
235 los 14,-
238/37 6,-
238B 12,50 
238/39 44,-
240/43 32,-
243 los 30,-
244/47 55,-
246 les 25,-
247 los 25,-
248/51 26,-
251 los 25,-
255 5,-
257/60 35,-
260 los 30,-
261/64 28,-
264 los 25,-
265/66 10,-
268 5,-
269 3,-
270/73 28,-
273 los 25,-
274/77 16,-
278 15,-
279/82 14,-
282 los 12,-
283/86 10,-
288 7,50 
289/92 8,-
296/99 7,50 
300/04 5,25 
305/09 7,50 
312 los 2,50 
313/17 6,50 
318/22 6,-
324 4,-
326 5,-
327/31 6,-
332/45 8,-
347 15,-
348 35,-
349 35,-
350/55 7,50 
356/70 25,-
371 44,-
372 60,-
373 60,-
356 a/d 88,-
356 c 40,-
356 d 44,-
374/7B 4,-
379 a/d 10,-
392/96 2,50 
397/01 2,-
402/03 12,-
402B 90,-
403B 130,-
428/42 15,50 
444/48 2,-
449/53 3,50 
454/59 5,-
462 los 2,50 
469/73 3,50 
474/89 24,-
487 los 14,-
490/94 6,-
495/99 4,-
500/03 4,-
505 3,50 
508/12 4,-

513/17 7,50 
518/33 10,-
535 2,50 
536 a 6,-
536 b 5,-
537 18,-
538/41 6,60 
543 4,-
544/48 6,-
550/55 36,-
556/60 55,-
560 los 40,-
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 15,-
578/81 20,-
283/87 17,50 
587 los 15,-
591 los 3,50 
592/95 65,-
596/00 12,-
602/06 22,50 
606 los 15,-
607/11 14,-
612/16 19,50 
616 los 15,-
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,-
655/59 18,-
661/65 13,-
666/70 14,-
671/75 35,-
675 los 24,-
676/80 13,-
682 los 3,-
683/87 10,-
688/92 12,-
694 los 3,-
695/99 9,-
702/06 14,-
707/11 14,-
715/19 10,-
722/26 14,-
731/35 8,-
736/37 4,-
736/42 13,-
747/51 14,-
752/56 9,50 
759/63 6,-
766/70 6,-
774/76 12,-
779/83 6,-
786/90 8,-
enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
854 35,-
875 5,-
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 22,-
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 175,-
14 66,-
15 15,-
16 75,-
17 38,-
18 20,-
28 30,-
29 15,-
30 29,-
31 60,-
44 15,-
46 125,-
51 15,-
54 36,-
55 60,-
56 35,-
66 15,-
67 7,50 
68 12,-
69 14.-
70 60,-

Rolt. series 
1/18 
19/31 
33/58 
67/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

475.-
140,-
295,-
110,-
155,-

75,-
24,-
24,-
28,-
44,-

■ 44,-
38,-

Automaatboekjes en 
combinatie leverbaar. 
spec, priisliist gratis 
op aanvraag 
Porto 
1 
2 
28 
3/12 
8 los 
12 los 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
31/43 
42 los 
43 los 
44/60 
67/68a 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/106 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 kleur 
9/15 
16/19 
16/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 z.fr 
8 
9 
10 
11 
12 
12 2.fr 

16,-
20,-
44,-

140,-
45,-
32,-

77,50 
50,-
44,-

175,-
175,-

60,-
98,-

25,-
32,50 

125,-
450,-

9,50 
17,50 

4,-
1,50 

15,50 
3,-

120,-
150,-

315,-
60,-
47,50 
47,50 
5,-

18,-
12,50 

15,-

55,-
60,-
10,-

220,-
45,-
15,-

— 
25^-
25,-
40,-
44,-

425,-
195,-

Postpakket Ver. 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Brandkast 
1/7 (0) 
stempel niet 

66,-
175,-

98,-

--.-
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

Internering 
1 
2(x) 

Nieuw francc 

470,-
88,-

100,-
15,-
50,-

75r 
75,-

195,-
75,-

levering vanaf 
ƒ 300,- nettt 

Alle zegels zijn pracfit ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai. mooie 
zegels maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
duurdere soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strek 
giro 271040, Porto extra franco levering vanaf ƒ 300,- opdracht. 

J.H. Ackermann 
, post-

ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

»te 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FILI-SAFE fi(S)i) 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland ^ ^ F 
Oude Bredaseweg 6c - NL 4854 BR Bavel - Tel. (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank Rabo, Bavelrek.nr 10 46.96.761 - K v K 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65 - BTWnr. NL.0.647 19 455.B01 

DAVO ■ HARTBERGER ■ HAWID ■ IMPORTA ■ KABE  LEUCHTTURffl  LINDNER ■ MICHEL  SAFE • SCHAUBEK ■ UNIE ■ WERT 

SCHAUBEK sterk in kwali tei t 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

Het Anguilla Philatelie Bureau steunt de United Nations Development fiind 
for Woman organisation (Unifem), een organisatie die het publiek voorlicht 
over de sociale, economische en politieke achterstelling die vrouwen nu nog 
ondervinden. Het AFB doet dit door zijn eerste postzegeluitgave van 2001 met de 
titel "United Nations Woman's Human Rights Campaign". 

Deze uitgave bestaat uit 3 zegels met de waarde van EC $ 2.8 
Eerstedagenvelop. 

) en EC $4.80 per 

De .25c toont het Soroptomist Day Care 
Centre, een zelfstandig project van de 
"Soroptomist International  Anguilla" 
(de eerste vrouwenserviceorganisatie in 
Anguilla). 

De .30c toont een vrouw uit 
Anguilla, die een pionier was 
voor het toerisme in Anguilla, 
een van de belangrijkste 
inkomstenbronnen van het 
eiland. 

De $ 2.25 waarde toont 
een dame met typi.sch 

vrouwelijke uitdrukking en 
houding en met de hoop op een 

beter en gelukkiger leven. 

Voor verdere info over de bovenstaande uitgiften en ander filatelistische 
producten kunt u contact opnemen met: 

Anguilla Philatelic Bureau, General Post Office 
The Valley Anguilla B.W.I. 
Tel.: 12644972528 
Fax: 12644975455 
Email: angstamp@gov.ai 
Of bezoek onze website www.gov.ai/angstamp 

Er 1 
[ l i l 
1 r H 
ifl i 
L H 

1 $2.25_ 

■ 
^̂M 
^9 
■HU 
ANCUILLAJ 

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://12
http://2.fr
mailto:angstamp@gov.ai
http://www.gov.ai/angstamp


VEILING NR. 586 VINDT PLAATS VAN 10 t/m 14 SEPTEMBER 2001 
in KIVI, Prinsessegracht 23 te Den Haag 

DE SEPTEMBERVEILING BEVAT NAAST UITGEBREID NEDERLAND EN 
OVERZEE OOK VEEL BUITENLAND, WAARONDER KLASSIEK U.S.A. 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 15,- op 
postbanknr. 17369 of bankrek.nr. 42.14.60.814 

U kunt voor deze veiling goed materiaal inzenden tot 9 juni 2001 

< 
\^ 

^^^^^^e^ U^ /c 

^/r^/^ 

LEEUWARDEN A op een brief van 8-1-1852. Tot op heden onbekend op brief! 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

/ VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

,/fy*T|___Tïlefoon 070 - 365 38 17 - Fax 070 - 361 74 36 
E-mail info@vandieten nl 



Postzegßlveiling 
ViT^ers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

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

Onze 170^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 2001. 

Met een groot aanbod van betere zegels en series, 
kleinrond-, grootrond- e.a. stempels, poststukken, 

o.a. veel met firmaperforaties en zeldzame ex. uit Sumatra 1947 
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

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

Landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 
brievenkavels en engrosposten, 

prentbriefkaarten 
- o.a. uitzonderlijke collectie België stoomtrams -
een zeer interessante afdeling munten koninkrijk 

- o.a. gouden dukaten en 10 guldens vanaf Willem 1 -

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



Filatelisten 
vinden 

ellcaar snel 

1 
nu meer dan 7000 postzegels! 

De grootste veilingsite 
voor particulieren in Nederland 

Pffl^^Sa^^S^^S^^^SK 



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

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
«̂=är Tel. 030-2413470 Fax 030-2892620 

www.filatelie.net 
» 

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

Voorts kunt u bij ons terecht voor al uw benodigdheden, supplementen, 
catalogpi, 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@smitsphilately.nl 

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


WIJ KOPEN NOG 
STEEDS POSTFRIS 

EUROPA 'CEPT' 

1956 1992 

 Verzamelingen 
 Jaargangen 
 Series 
 Blokl(en 
 Winkelvoorraden 

Vraag vrijblijvend 
naar onze nieuwste 

inl(oop[ijst! 

TEVENS KOPEN WIJ 
ALTIJD CONTANT 

TEGEN TOPPRIJZEN 

 'Top' collecties Ned + OG 
 Top' collecties WEuropa 
 Nalatenschappen 
 Winkelvoorraden 

GELIEVE AAN TE BIEDEN AAN: 

yf y^ EMail: europost@euronet.nl 

• EURQPQST "DE DIEZE" f ^ ^ ^ E ^ . 
^ ^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 

^ ^ 5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
B.G.G. 0653 172 658 

Gelieve vooraf een afspraak te maken! 

* * * * 

• EURQPQST "DE DIEZE" groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

*77^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
EMail: europost@euronet.nl 

YVERT & TELLIER 
De we.reldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 
ZOJUIST VERSCHENEN: 
Deel yi, Wffit̂ Eyropa HY in kleur 
Adviesprijs ^fSf Europostprijs 6 2 ^ 
Supplement 2000, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur. 
Adviesprijs 3 5 ^ Europostprijs 29,50 

Deel 3/1 en 3/2 in kleur, prijzen in Euro ! 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 1, Frankrijk in kleur (ed. 2001) Adviesprijs.J9;90 Europostprijs 31,— 
Deel 1 bis,Andorra, Monaco, etc. in kleur(ed. 2001) 
Adviesprijs 34v^ Europostprijs 20,— 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs 30?^ Europostprijs 55,— 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs é ? ^ Europostprijs 52,50 
Deel3/1, WestEuropa AG in kleur Adviesprijs!*^ Europostprijs 62,50 
Deel 5/1, Overzee ABrazilië (ed. '98) Adviesprijs é ^ ^ Europostprijs 52,50 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) Adviesprijs é ^ ^ Europostprijs 52,50 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de V.S. (ed. '99). Adviesprijs éS?^ 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho (ed. 2000) 
Adviesprijs M ? ^ 
Deel 6/2, Overzee: Libanon  Nieuw Zeeland.. 
Adviesprijs é 4 ; ^ 
Deel 7, Overzee 0Z in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs + 2 0 ^ 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
Adviesprijs %9^ 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviesprijs è?^ 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 95,— 

r; 

Europostprijs 29,50 
!. 
Europostprijs 29,50 

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 150,, ƒ 9 , - portobijdrage. 
Orders tot f 50 , - en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruit
betaling. Levering zolang de voorraad strekt. Postbank 6391810 
ABN/AMR0 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 7 dagen thuis! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur 

353 

mailto:europost@euronet.nl
mailto:europost@euronet.nl


P.W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmelnhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ 150,00 + ƒ 6,00 verzendkosten bij vooruitbetaling, 
anders werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vraag gratis onze uitgebreide prijslijst aan ! 
Groot-Brlttannië speciaal 2 0 0 1 
Gibbons speciale catalogus Groot-Brittannië (Concise) 2001 70,00 
Gibbons catalogus Kanaaleilanden & Isle of Man 2001 50,00 
Gibbons zéér speciale catalogus Queen Victoria 2001 119,80 
MGG speciale cat./handboek Machin-zegels 2000 830 biz. 149,50 

Seven Seas Australië 2001 in kleur 

'^Domfil thematische catalogi 'M 
Auto's op zegels 2000 kleur 
Disney op zegels 2000 kleur 
Honden op zegels 2001 kleur 
Paddestoelen op zegels 2000 kleur 

^Padvinders op zegels 2000 kleur 

23,50 ] 

79,50 
82,65 
72,85 
39,50 
85,95 1 

Borek wereldcat. 2 0 0 1 met motiefkenmerking 5 2 , 0 0 

Lollini werelcatalogus arctica/antarctica/astronomie 1999 kleur 70,00 
Lollini wereldcatalogus Concorde op zegels 2001 kleur 47,50 
Lollini wereldcatalogus ruimtevaart op zegels 1997 kleur 97,50 
Michel CD-ROM Treinen op zegels Europa 2000 van 62,00 voor 35,00 
ATA handboek Treinen op zegels 1999 (losbladig) 120,00 

W e r t West-Europa 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 69,50 
Yvert Jaaroverzicht zegels gehele wereld 2000 in kleur 32,50 
Yvert referentielijst voor Yvert-wereldcatalogus, met o.a. beschrijving 
landsnamen en herkomstidentificatie postzegels, editie 2001 32,50 

Nu leverbaar: Yvert West-Europa 2 delen 2 0 0 1 
in kleur, waardering in Euro 125 ,00 

NVPH Nederland spec. 2001 25,00 
OBP België speciaal 2001 35,00 
Sassone Italië spec. 2001 49,00 
Sassone Ital. Gebieden 2001 25,00 
ANK Oostenrijk Junior 2000 14,00 
CP Volksrep. China 2000 19,00 
SST Thailand 2000 29,50 
VST Austrahë/AAT 2000 14,00 
B&W Australië zéér speciaal 99,00 
Inpeg Honden 1997 9,90 
Brookman Disney 1998 25,00 

nPergamijnzaicjes ^ 
r 
in mm 
45/60 
62/62 
65/102 
75/117 
85/117 
95/132 
105/150 
115/160 
130/200 
165/215 

per 100 
6,00 
6,50 
6,50 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

11,00 
15,00 
20,00 

per 1000 
50,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

100,00 
140,00 
170,00 

J 

in onze winkel ook catalogi andere verzamelgebieden zoals speelgoed, Ip's, auto's, antiek enz. 

mailto:pwmelnhardt@collectura.com
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Een gebruikelijk aanbod Nederland en Overzeese Gebieds
delen met goede series vooroorlogs postfris en o.a. serie 
Ontwerpproeven Cour Internationale de Justice, 
(mogelijk uniek!!) 

Ni DI.Rl \N i ) I M . Ü I KlANül 

i Abi 1̂ 1 
N l ; l ) | W \ M > N I | i | K I A X I ) 

Het tweede gedeelte van de "Bremer-nalatenschap" waar 
onder vele goede LP-brieven, Zeppelin-post en zeldzame 
frankeringen en zeer goed Frankrijk (met veel ouder 
postfris materiaal). 

De middagzitting biedt een ruime keuze aan veelal intact 
gelaten verzamelingen en vele gelegenheidskoopjes met 
goede nummers en series tegen uiterst gunstige inzetprijzen. 

Een afdeling dozen, waarbij vele "groot gelaten" kavels en 
complete nalatens^apjen waarvoor u gerust extra kijktijd 
kunt nemen!! 

De veilingcata'l!|P|H|IHfdt u, na overmaking van f l . 15,-
(giro 46 00 298), gaarne toegezonden. 

I n f o r m a t i e : 

B u i t e n h a v e n 5 

5211 TP ' s - H e r t o g e n b o s c h 

Te l . : + 3 1 (073) 612 20 33 

Fax: +31 (073 ) 613 67 39 

E - m a i l : a d m i n @ v a n l o k v e n . n l 

b e ë d i g d m a k e l a a r t a x a t e u r 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

DE GEHELE VEILING IS OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VAN LOKVEN. N L 

mailto:admin@vanlokven.nl


y i v j ^ ' s i j r OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 

Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053434.10.94 

E-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

VEILING 163 
staat gepland op 1 O / l Ö J U H I 3 B S B in congrescentrum/ schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 
De catalogus wordt vrijdag 25 mei verzonden. 

In deze veiling zijn de onlangs teruggevonden delen van de collectie van de in 1965 overleden 
bekende filatelist K.E. König opgenomen: 

Duizenden kaarten (veel verschillende landen) ca. 1914-1920, alle aan de VOORZIJDE 
gefrankeerd, deels echt gelopen met betere frankering. 
Oost Europa met belangrijk POLEN STADSPOST ca. 1919. 

Totaal bevat de veiling ca. 6000 kavels met aanbod van betere zegels en series, partijtjes zegels, 
collecties, insteekboeken en dozen. 
Ook bevat de veiling een grote afdelingPOSTGESCHIEDENIS NEDERLAND en O.G. met 
schaarse frankeringen, tarieven en bestemmingen. 

INTERESSE: op aanvraag zullen wij U de catalogus van deze veiling toezenden. 

DE O.P.V. R U I M 31 JAAR EEN B E G R I P IN Fl L A T E L I S T I S C H N E D E R L A N D ! ! ! 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzatneling 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) 

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


POSTZEGELHANDEL  OPENBARE VEILINGEN 

Luk Vanduffel bvba 
SintKatelijnevest 34 • B 2000 Antwerpen • Email: info@vandüffel.be 

AKe mogelijkheden Voor uvO VenameVmq l 

IN ONZE WINKEL 

AANKOOP: 
• Alle verzamelingen, stocks, brieven aan de beste prijs 
• Contante betaling 
• Expertises en schattingen zonder verplichting (ook bi| u thuis) 

VERKOOP: 
• Gespecialiseerd in België van klassiek tot modern 
• WestEuropa 
• Alle filatelistisch materiaal 

IN ONZE OPENBARE VEIUNGEN 

Deskundige verkaveling en beschri|ving 
Gratis internationaal verspreide catalogus 
Ruime comfortabele veilingaccommodatie met gratis parking 
Betaling 30 dagen na veiling (voorschotten op aanvraag) 

■»• •»>• èli * jj« » o > ■ » • 

tlftv;. 
ih 

MMMiitllÉtlÉÉlitfl 

VOLLEDIG 4TAUGE WEBSITE OP HET INTERNET 
(ais dusdanig uniek in België) ^ Website: http://www.vanduffel.be 

ifsda 
American Stamp 

Dealers Association 
American Philatelic 

Society 
International Federations of Stamp 

Dealers Associations 
The Philatelic 

Traders Society 

%.2ii 
Belgische Be 

Postzege 

r 
■ B B K P H 
oepskamer van 
handelaren 

^^^^^g 

VISA 

3S7 

http://www.vanduffel.be


Postzegelhandel k. DGM HGRTOG 
Gorinchemsestraat 10 A  4231 BH Meerkerk  Tel./fax 0183  352169 of 0347  320943 

!!! Extra openingstijden !!! 
in de maand mei 

• Leest ü ook regelmatig onze advertenties met die interessante aanbiedingen? 
• Er wordt veel via de post besteld, maar durft ü deze stap nog niet te zetten? 
• Of bent ü niet in de gelegenheid om op donderdag onze winkel te bezoeken? 
• Daarom voor ü extra openingstijden in de maand mei: 

Dinsdag 
Vrijdag 
Maandag 

16 
18 
21 

Dinsdag 
Vrijdag 
IVIaandag 

22 
25 
28 

Dinsdag 29 

Al déze dagen geopend van 10.00  17.00 uur. 
Op donderdag de gewone tijden van 9.00  12.30 uur en 13.30  18.00 uur. 

Zie voor onze prijslijsten en aanbiedingen de Filatelie van april 2001. 

Welkom 

www 

AANBIEDING NEDERLAND MEI 2001 
cat.nr. 

5055 
5676 
81 
8283 
8789 
9094 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
101 
102103 
104105 
107109 
110113 
114 120 
121124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
149162 
163165 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 

postfris 

81,00 
4600.00 

130,00 
39,00 
56,00 
27,00 
54,50 
60,00 

155,00 
280,00 
595,00 

dagpri|s 
dagpriis 

295,00 
1125,00 
340,00 
27,00 

105,00 
9,00 

18,50 
29,00 
29,00 
88,00 

112,00 
dagprijs 
dagprijs 

305,00 
132,00 
275,00 
33,00 
37,50 

115,00 
dagprijs 

810,00 
27,00 
22,50 

dagprijs 
42,00 
84,00 
42,00 

235,00 
57,00 
72,00 

plakker 

15,75 
740,00 
36,00 
19,75 
14,50 
13,50 
15,75 
18,25 
40,50 
58,50 

165,00 
dagprijs 
dagprijs 

69,50 
412,50 
75,00 
10,00 
33.50 

2,00 
4,00 
6,00 
6,00 

22,50 
43,00 

dagprijs 
dagprijs 

67,50 
50,00 

150,00 
9,60 

11,40 
31,00 

dagprijs 
dagprijs 

8,75 
7,50 

dagprijs 
10,50 
23,75 
13.50 
60,00 
14,90 
21,00 

gebruikt 

2,25 
42,50 
0,20 

18,00 
8,00 

10,50 
15,00 
12,00 
37,50 
25,00 
57,00 
47,00 

950,00 
9,00 

295,00 
3,25 
2,75 

10,00 
0,80 
1,00 
1,50 
3,25 
0,60 
9,50 

340,00 
255,00 
22,50 
45,00 

165,00 
6,50 

11.50 
4.50 

18.50 
9.50 
7,75 
2,00 

59,00 
11,00 
29,50 
9,50 

41,50 
11,00 
2,00 

cat nr 

225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261 264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323 324 
325326 
327331 
346349 
356373 
402b3b 
518533 
534537 

^ 

postfris 

92,00 
84,00 
84,00 

750,00 
135,00 
150,00 
330,00 
135,00 
85,00 
45,00 

210,00 
123,00 
95,00 

124,00 
51,00 

125,00 
145,00 
105,00 
139,50 
95,00 
22,00 
75,00 
18,00 
56,00 
49,00 
52,00 
17,00 
49,00 
58,00 
19,50 
32,50 
53,00 

625,00 
185,00 
325,00 
375,00 

1495,00 
»^.^X^^'A^.^X 

plakker 

21,00 
21,00 
21,90 

180,00 
47,50 
42,00 
78,75 
35,00 
21,00 
9,50 

52,50 
31,50 
22,75 
30,00 
14,50 
31,50 
38,50 
28,00 
26,25 
22,75 
8,00 

20,10 
5,25 

14,00 
10,50 
14,00 
4,80 

10,50 
14.00 
6.75 

10,00 
12.00 

370,00 
145,00 
210,00 
225,00 
630,00 

^ r . ^ ^ r » ^ . ^ X , 

gebruikt 

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

47,50 
39,50 
44,50 
23,50 
5,60 
0,50 

34,00 
24,00 
9,00 
4,00 
2,25 

23,00 
14,00 
14.00 
11,00 
10,25 
5,50 
7,90 
2,50 
7,00 
4,50 
6,00 
2,50 
4,50 
6,75 
3,75 
5,25 
6,50 

87,50 
155,00 
po a 

7,50 
23,00 

■ ' ^ ^ — ^ ^  ^ 

s J Op aanvraag gratis priislijst S 
S Nederland met vele aanbiedingen ^ 

<^ . ^ 
1 

3% korting bij vooruitbetaling 
Giro 346 82 65 Bank 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Internet w w w postzegelhoes nl 
Email info@po5tzegelhoes nl 

Postzegelveiling 
J J . de Bruin 

Op 26 mei 2001 vindt onze 127' veiling plaats in gebouw 
"De Magneet" Julianalaan 44 te Bilthoven. Voor deze veiling 
ontvingen wij o.a. een schitterende collectie Nederland & OCD tot 
ca. 1935. Vrijwel alle topstukken van Nederiand zijn aanwezig alle 
voorzien van een certificaat Muis of NBFV o.a. roltanding 32 met 
stempel Breda. Nederlands Indië o.a. 98f met uitvoerig certificaat 
NBFV, Suriname o.a. 32ab gebruikt, 74f gebruikt, Cura^o lOOf 
gebruikt. Daamaast veriovelen wij een vrijwel complete verzameling 
België reclamepubs en zeer veel treinzegels. Ook veel onveri<avelde 
schitterende collecties Nederiand en buitenland. Nederiand veel 
plakwaarde voor ca. 50% van de nominale waarde. Veel fraaie 
collecties motief. Daamaast nog veel losse zegels van de gehele 
wereld. Onze inzetprijzen zijn zeer scherp. Vraag onze gratis 
veilingcatalogus aan, liefst schriftelijk of per fax en deze zal u toe 
worden gezonden ca. 12 mei 2001. 

• .  > • ^ . **, 

■;■"!■ 

Postzegelveiling |.J.de Bruin 
Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033 4632342 Fax.: 033 4635063 
Email:jjdebruinveilingen@scarlet.nl 

mailto:jjdebruinveilingen@scarlet.nl


MPO MUNTEN- ENPosnECEiORGANiSAnEoxqd.mseext\ 

GROTE MUNTEN- EN POSTZEGELVEILING 
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 uw inzendingen 
ivelkom 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 -1- hoes + luxe supplement 

2000 

LUXE SUPPLEMENTEN 

TE VERKRIJGEN BIJ UW HANDELAAR OF BIJ DE IMPORTEUR: Handelsonderneming PHINE 
Oude Bredaseweg 6c 
NL 4854BR BAVEL 
Tel (0161)431983 FAX (0161) 433099 

UITGEVERIJ EXCELLENT, POSTBUS 45, 2630 AARTSELAAR 

http://www.mpoweb.nl


uw postzegelhandel op internet 

• postzegels 
^^\. • albums 

• catalogi 
• telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

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 de Troye, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-776759 

>̂f̂  
Een goed begin van het nieuwe millennium: 

Neem een abonnement 
op het land of thema 
van uw l<euze!! 
"Wereldnieuwtjesdiensf 

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

"nieuwtjes-abonnement" 

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

verrassend, veelzijdig, informatief 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 
(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: 
Aland, Australië, Bundesrepublik Deutschland (tevens gebruikt), Berlijn, D.D.R., 
Duitsland, Faroer, Finland, Groenland, Engeland en Kanaaleilanden, 
Malta,Vaticaan, Zwitserland en blokken van West-Europa. 

Een uitgebreide voorraad aan benodigdheden is aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften in abonnement. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel./ fax: 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 
Openingstijden: woensdagmiddag van 13.30 u. tot 18.00 u. 

donderdag en vrijdag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. 
donderdag koopavond van 19.00 u. tot 21.00 U. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENU\ND-IJSLAND-FINU\ND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313-419041 

rZH RON HERSCHEIT E-mail. pzhronh@bart.nl 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motief zegels, 

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

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA ADAM, tel en fax 020 - 6974978 
e-mail wien@chello nl wwwwiennl 

360 

NOORWEGEN MISSIE 
Prachtige mix met veel zeer nieuw 
500 gr F 48,- 1 kg F 85,-

LIECHTENSTEIN 
Zelfs van dit mini-staatje is kilowaar leverbaar] 
zeer gevarieerd met HW's 50 gr F 45,-

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

ENGELAND 
mooi, zeer modern groot-formaat met HW's 
250 gr F 25,- 1 kg F 95,-

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

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

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

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

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

(of vraag de lijst aan) 

1ste KLAS 
KILO WAAR 

vee la l met 
2001 u i tgaven 

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

Nu ook bere ikbaar per E-MAIL: j . haar lem@wxs.n l 

V O O R E E N . A C T U E E L O V E R Z I C H T 
Z I E 

w w w . k i i o w a a r . n i 

MEI AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

SCANDINAVIË 
I Een prachtige samenstelling van 250 gr 
I Zweden gr f, 250 gr Denemarken gr f, 
1250 gr Noonwegen missie en 50gr 
I Groenland/Far Oer Dit alles zeer modern en 
|met HW's voor slechts F 150,-' 

DUITSLAND 
Zeer nieuw groot-formaat op dubbel papier 
zonder toeslagzegels voor een extreem lage 
prijs 1 kg F 69,- (grotere hoeveelheden op aanvraag) 

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

Betaling ook mogelijk met uw creditcard g i ^ 
(VISAenEUROCARD/IVIASTERCARD) ^ ' — 

FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
prachtige mix met heel nieuw en hoge waar
den voor een unieke prijs 
F 165,- voor 500 gr 

AUSTRALIË 
zeer nieuwe en gevarieerde missiewaar 
1 kg F 69,-

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

SUPERAANBIEDING 
alle 5 voorjaarsaanbiedingen samen voor 
slechts 
F 610,- incl porto 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kiiowaar.ni
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Het maandblad Filatelie waarin opge 
nomen De Philatelist is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
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Volgende maand wordt in Brussel de 
internationale tentoonstelling Bellica 2001 
gehouden In dit nummer laten we zien 
wat Brussel u als filatelist, maar ook als 
toerist te bieden heeft. Bovendien nemen 
we een duik in de vijfhonderdjarige 
geschiedenis van de Europese posterijen. 
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Het plan om een groot aantal PTT

vestigmgen te sluiten heeft voor onrust 
gezorgd, niet in de laatste plaats bij 
filatelisten. Frans Hermse maakt de 
(voorlopige) balans op. 

HKO 398 
Een bijzonder man, dat was hij: Harm 
Kamerlingh Onnes. Eén van zijn vele 
hoedanigheden was die van postzegel

ontwerper Martin Scheer wijdt u in in de 
geheimen van HKO's kinderzegels. 

Kostbaar water 414 
Water ' Dat komt toch gewoon uit de 
kraan ' Vergeet het maar: water is een 
kostbare stof, waar we  vooral in onze 
Westerse wereld  veel te lovistig mee 
omspringen.. . 
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ZEGELS OM VAN TE 
WATERTANDEN 
Zwitserland is niet de 
eerste postadministratie 
die aandacht besteed aan 
de lekkernij die chocola
de heet; België ging de 
Heiveten al voor. Maar de 
emissie die op g mei ver
scheen, 'loojaarChoco
suisse', is er een die de 
ware liefhebber van ca
caorijke versnaperingen 
pas écht zal doen water

tanden. Dat komt niet al
leen door het prachtige 
tablet chocolade en het 
bedrieglijk echte stuk zil
verpapier dat op het blok
je van vijftien zegels is af
gebeeld, maar ook door 
de verwerkte geurstof 
Wie aan een van de stuk
jes krabt kan de pittige 
geur van Zwitserse cho
cola opsnuiven. Een 
blokje om in te bijten! 

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT: EEN WARM 
PLEITBEZORGER VOOR DE FILATELIE 

In deze tijden, waarin het 
verzamelen van postze
gels in de media wordt 
afgeschilderd als 'duf en 
'saai', kan er met enige 
weemoed worden geke
ken naar de verpakking 
die Linn's Stamp News in 
maart afbeeldde. 
Onder het kopje US Mixed 
Stamps staat het portret 
van de Amerikaanse pre
sident Frankhn Delano 
Roosevelt, met daar weer 
onder de 'eretitel' The Col
lector President ('de verza
melende president'). 
Roosevelt stond bekend 
als een hartstochtelijk fi

latelist en dat zette de fa
brikant van de bewuste 

postzegelpakketjes er 
kennelijk toe aan de pre
sident als 'verkoopbevor
derend boegbeeld' te ge
bruiken. 

lOO MIXED COMMEMORATIVES 

Rooseuelt zèjf beveelt de inhoud van dit palqe 'mixed stomps' aan. . 

NIEUW ONDERKOMEN VOOR BRITISH 
PHILATELIC BUREAU IN EDINBURG 

Om zó een hap uit te nemen het Zmitsersc Chocosuisseuelletje 

^ y i 
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Het British Philatelic Bureau 
in Edinburgh  een instel
ling die te vergelijken valt 

met 'onze' Collect Club  is 
onlangs verhuisd naar 
een nieuw, modern on

derkomen, eveneens in 
de genoemde Schotse 
plaats. 
Met de verhuizing naar 
het nieuwe gebouw, Tal
lents House geheten, was 
een bedrag gemoeid van 
zo'n zeven miljoen gul
den. Het gebouw werd 
officieel geopend door 
graficus David Gentle
man, de man die niet 
minder dan honderd ver
schillende Engelse post
zegels ontwierp. 
Het Bureau verzendt jaar
lijks ruim tien miljoen 
bestellingen en bedient 
daarmee zo'n half mil
joen verzamelaars. Sa
men zijn die goed voor 
een omzet van rond 70 
miljoen gulden aan fila
telistische artikelen. 

POSTVERBINDINGEN TUSSEN NOORD
ZUIDKOREA BESCHEIDEN HERSTELD 

EN 
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Meer dan een halve eeuw 
konden Noord en Zuid
Koreanen niet bij elkaar 
op bezoek gaan, met el
kaar bellen of schrijven. 
Aan die situatie is op 15 
maart een eind gekomen, 
zo meldt Walter Kocher 
in de Deutsche Briefmaricen
Zeitun^. Op die dag werd 
voor het eerst weer post 
uitgewisseld door de bei
de landen. Het gaat overi
gens maar om een be
scheiden stapje op weg 
naar normale onderlinge 
betrekkingen: slechts 
driehonderd inwoners 
van elk land mochten een 
brief sturen aan familie 
aan de andere kant van de 
demarcatielijn (de kunst
matige grens die Noord

en ZuidKorea sinds 1951 
van elkaar scheidt). Het 
insluiten van een foto 
was toegestaan, geld of 
andere waardepapieren 
mochten niet mee. Het 
Rode Kruis fungeerde in 
Panmunjom, een plaats 
op de 38e breedtegraad, 
als tussenpersoon. 

KAREL TONN: 'ERE 
WIE ERE TOEKOMT' 

In het artikeltje van Eg
bert Stokkentreeff in Fi
latelie van april jl. (Actie 
'Filatelisten helpen Jilatelis
ten' sloeg aan) wordt onder 
meer gemeld dat Karel 
Tonn, redacteur van het 
blad van de Enschedese 
Philatelisten Vereniging 
(EPV), de initiatiefnemer 

was van de in het artikel 
genoemd actie. 
De heer Tonn schrijft ons 
echter het volgende: 
'De eer voor het initiatief 
van de actie komt nie
mand anders en uitslui
tend en alleen Peter den 
Riet toe. Ik heb voor het 
grootste deel niet meer 
dan hand en spandien
sten verricht. Het ligt niet 
in mijn aard om rectifica

OOSTENRIJKSE MENGFRANKERINGEN 
MOGELIJK, ZEGELS LANGER GELDIG 

In de eerste helft van het 
jaar 2002 mogen de Oos
tenrijkers brieven met 
mengfrankeringen pos
ten. Dat deelt Die Brief
marke, het blad van de 
Oostenrijkse bond, op 
gezag van PTTdirecteur 

Silvia Klamperer mee. 
Brieven die in Oostenrijk 
worden gepost kunnen in 
die zes maanden op drie 
verschillende manieren 
worden gefrankeerd: uit
sluitend met Euroze
gels, uitsluitend met 

Schillingzegels of met 
een combinatie van beide 
zegeltypen. 
Een en ander houdt in dat 
Oostenrijkse zegels met 
Schillingwaarden niet 
(zoals aanvankelijk was 
voorzien) op 31 decem
ber 2001 hun geldigheid 
verliezen, maar pas op 30 
juni 2002. 

tie te 'eisen', maar ik ver
zoek u vriendelijk daar
om. Ere wie ere toekomt, 
vreemde veren staan mij 
niet! Het in het artikel ge
noemde echtpaar uit Alk
maar heet overigens niet 
Benke maar Beenken.' 
We zetten een en ander 
hierbij graag recht. Red. 

ACTIE 'FIUIEUSTEN HELPEN 
FIUTEUSTEN'SLOEG U N 

Sioihlt^invuynMtkiBmpbijiBnätiieiiiiaai 

l i ^ ^ ^ 
Filatehe, april 2001 



BRIEFPORT OMHOOG, 
GEEN OMWISSELING 

Per I juli 2001 kost een 
binnenlandse brief 85 in 
plaats van 80 cent. Ook 
andere tarieven worden 
verhoogd; een brief bin
nen Europa gaat van 
f i.io naar f 1.20 en een 
brief buiten Europa van 
f1.60naarf1.65. 

ook vijf andere zegels 
met dubbele waarde-aan
duiding uit. Deze zegels 
vermelden hun 'Euro
waarde' prominent en de 
waarde in NLG wat be
scheidener. Het gaat om 
de volgende emissies: 
a. een boekje met vijf 
zelfklevende zegels van 
€ o.3g/f 0.85 ('polder
landschap') in het for
maat 36x25 mm, oplage 
2.225 miljoen boekjes). 
b. een boekje met vijf 
zelfklevende priority-
zegels van € 0.54/f 1.20 
('strandlandschap'), for
maat 46x24.5 mm, opla
ge 1.8 miljoen boekjes. 
c. een vel met vijftig zelf
klevende priorityzegels 
van € 0.54/f 1.20 (als b., 
oplage 80.000 vellen). 
d. een boekje met vijf 

De 'gewoon
ste' frankeer-
zegel van Ne
derland - de 
inmiddels 
niet meer 
verkrijgbare 
Beatrixzegel 
van 80 cent-
krijgt niet al
leen een 
nieuwe prijs, maar ook 
een nieuw uiterlijk, een 
gevolg van de invoering 
van zegels met dubbele 
waarde-aanduiding. De 
blauwgroene zegel ver
meldt behalve de waarde 
f 0.85 ook een waarde in 
Euro:€0.39. Heront
werp is gelijk aan de 
'oude' Beatrixzegels (St-
ruycken 'inversie'). 
De nieuwe Beatrixzegel 
komt op 2 juli uit; hij is 
gedrukt in velletjes die 
vijf zelfklevende zegels 
bevatten. De zegel wordt 
tot I juli 2002 verkocht. 
Behalve de Beatrixzegel 
van €0.39/ 
f 0.85 komen op 2 juli 

zelfklevende priorityze
gels van € 0.75/f 1.65 
('stadslandschap'), for
maat 46x24.5 mm, opla
ge 1.4 miljoen boekjes, 
e. een vel met vijftig zelf
klevende priorityzegels 
van € 0.75/f 1.65 (3ls d., 
oplage 50.000 vellen). 
Alle genoemde emissies 
worden bij Walsall (GB) 
gedrukt. 
Ander opmerkelijk 
nieuws: er wordt niet 
omgewisseld! Oude ze
gels (aanduiding in gul
dens of guldens/Euro's) 
blijven voor een onbe
paalde tijd geldig. Dit be
spaart PTT Post een kost
bare omwisseloperatie. 

'ROLLS- ROYCE' ONDER DE POSTZEGEL
DRUKKERS BESTAAT NIET MEER 

Het bericht sloeg in Zwit
serland - en zelfs daar
buiten - in als een bom: 
Hélio Courvoisier S.A. 
heeft per 30 april jl. op
gehouden te bestaan. De 
ondergang van de gere
nommeerde drukkerij, 
die in zeventig jaar voor 
in totaal i i i verschillende 
postadministraties ze
gels heeft vervaardigd, 
heeft twee hoofdoorza
ken: de zogenoemde 
'Aziatische griep' (de 
economische recessie in 
Azië) en het teruglopend 
aantal drukopdrachten 
van postadministraties. 
Courvoisier drukte in 
1999 nog zegels voor 32 
verschillende landen; dit 
jaar liep dat terug tot 22 
landen. Tot de oudste op
drachtgevers behoorden 
Zwitserland (vanaf 1931, 
het jaar waarin Courvoi
sier met zijn activiteiten 
begon), Liechtenstein 
(vanaf 1933), Luxemburg 
en Turkije (beide vanaf 

1935)-
Courvoisier was een ech
te 'naam' onder de post
zegeldrukkerijen. Zelf af
ficheerde de firma zich 
als Mcister-Drucker uon 
Briejrnarkên, terwijl het 
bedrijfin een krantenre
portage ooit werd om
schreven als 'de Rolls-
Royce onder de postze
geldrukkerijen'. 
Of de liquidatie van Hélio 
Courvoisier S.A. inhoudt 

dat de in La Chaud-de-
Fonds gevestigde onder
neming voorgoed van de 
markt verdwijnt is niet 
geheel duidelijk. De be
windvoerder, Gilbert Hu-
tin, verklaarde tegenover 
de redactie van het Zwit

serse postzegelblad Ber
ner Briefinarken Zeitung dat 
zich enkele gegadigden 
voor het bedrijf hadden 
gemeld. Hutin: 'Het zou 
kunnen dat het bedrijf 
toch nog wordt overge
nomen en ook een door
start behoort nog tot de 
mogelijkheden.' 

Nog niet20 langgeleden maalrteCouruoisierditprocfijellet)e. 

DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 2 0 0 1 

Dit jaar wordt voor de 
veertigste maal de Dag 
van de Aerofilatelie ge
houden. Inlichtingen 
over dit evenement, dat 

wordt georganiseerd 
door De Vliegende 
Hollander, zijn verkrijg
baar bij de heer J.E.C.M. 
Dekker, Postbus 94, 2770 
AB Boskoop, telefoon 
0172-216534. 
Uiteraard komen we in 

Filatelie te zijner tijd nog 
terug op de Dag van de 
Aerofilatelie, waarbij we 
bijzonderheden als de lo
catie, de openingstijden 
en de bestelmogelijkhe
den van de speciale enve
loppen zullen melden. 

IGPC WEERLEGT 
BESCHULDIGINGEN 
Op 29 maart jl. ontving 
de redactie van Filatelie 
het volgende e-mailbe
richt: 
'In the February issue of your 
mo^azine 'Filatelie' (pa^e 
g8), you published a Jeature 
about Mr. Sam JVIalamud 
and the Inter-Gouernmental 
Philatelic Corporation that is 
simply not true. Not only is 
not true, but it has crossed 
over the boundaries o/libel 
and slander. 
We are uery distressed by 
your reckless allegations. In 
particular, your accusation 
that JVlr. Malamud and the 
Inter-Gouernmental Philate
lic Corporation is responsible 

for a lot ojissues uihich neuer 
appear in the countries ujhose 
names appear on the stamps. 
This is not true and it is a 
very serious charge. Signifi
cant quanties oJeuery stamp 
issue are sent by the printer 
to the country that has 
authorized the stamp issue, 
at the same time that quanti
ties are sent by the printer to 
IGPC. 
We neuer release stamps to 
our customers, the stamp tra
de, until we receive conjirma-
tion in writing that these 
stamps haue been released/or 
sale in the country that has 
authorized its postal service 
to issue such stamps. 
Your charges are not only Jal-
se, but they are uery dama

ging to Jine reputation that 
ourjirm has ujorked to create 
Jor more than Jorty years. 
I look/oruiard to receiving 
your response on how you 
u)ill rectify this misinjorma-
tion. 
Daniel Keren 
Public Information Oficcr 
Inter-Gouernmental 
Philatelic Corporation 
460 West 54th Street 
NeiuYork, NY 10001 
U.S.A.' 
Uit deze brief van Daniel 
Keren, voorlichter van 
IGPC, valt op te maken 
dat IGPC er voor zorgt 
dat van elke emissie die 
het bedrijfin opdracht 
van een postadministra-
tie laat drukken, een aan

zienlijk aantal zegels 
naar het desbetreffende 
land wordt gezonden. 
Ook zegt IGPC er voor te 
zorgen dat de zegels pas 
naar de postzegelhandel 
en naar individuele klan
ten worden gezonden op 
het moment dat er een 
schriftelijke verklaring 
voorligt (lie inhoudt dat 
de bewuste zegels in het 
betrokken land voor uit
gifte zijn vrijgegeven. 
Een en ander betekent 
dat er voor de beschuldi
ging die vervat was in ons 
bericht van februari jl. 
(die gebaseerd was op re
acties en klachten van le
zers die in het verleden 
vergeefse pogingen de

den om in de bewuste 
landen gelegenheidsze-
gels te kopen) kennelijk 
geen grond is. Het is 
daarom niet meer dan 
billijk om IGPC op deze 
plaats onze excuses aan 
te bieden voor de onte
rechte beschuldiging die 
in ons februarinummer 
was opgenomen. 
Wij hebben de heer Ke
ren gevraagd te willen 
aangeven, hoe 'aanzien
lijk' het aantal postzegels 
is dat naar de door IGPC -
vertegenwoordigde lan
den wordt gezonden, 
maar helaas hebben wij 
op die vraag geen ant
woord ontvangen. 

Redactie Filatelie 
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WE KUNNEN ER OP WACHTEN; 
HARRY POTTER-ZEGELS! 

Het is een dankbaar the
ma: hoe kun je bij kinde
ren en jongelui belang
stelling kweken voor het 
verzamelen van postze
gels? Dat 'filatelie' bij de 
jeugd nou niet echt een 
plaats in de top-drie van 
favoriete vrijetijdbeste
dingen inneemt komt 
vooral door de concur
rentie van andere 'leuke 
dingen'. Sport, televisie
kijken, discobezoek, 
'stappen', naar muziek 
luisteren - dat willen ze 
allemaal wel. Maar zoiets 
saais als het bijeenbren
gen en beheren van een 
postzegelverzameling, 
nee - dat zien jongeren 
meestal niet zitten. 
In de zakenwereld weten 
ze wel weg met zo'n pro

bleem. Daar roepen ze 
dan \fwe can't beat them, 
let'sjoin them. Met andere 
woorden: als je iets niet 
kunt verslaan, doe dan 
maar méé. 
Ook Peter Jennings, me
dewerker van het Engelse 
postzegelblad Gibbons 
Stamp Monthly, hangt 
deze filosofie aan. In het 
aprilnummer van het ge
noemde blad breekt hij 
een lans voor een postze
gelemissie die de jeugd in 
één klap op de postzegel-
kaart moet zetten. 
Jennings: 'Harry Potter is 
in het bezit van een sleu
teltje dat voor jongelui de 
magie van het postzegel-
verzamelen kan ontslui
ten.' Voor wie dat (nog) 
niet weet: Harry Potter is 

de hoofdpersoon van een 
nog steeds uitdijende 
reeks bestsellers van de En
gelse schrijfster J.K. (Jo) 
Rowling. Harry is een 
soort tovenaarsleerling, 
die in de opeenvolgende 
boeken de klassen door
loopt van Hogwarts School 
ojWitchcraJt and Wizardry. 
De Harry Potter-boeken, 
door Rowling eigenlijk 
bedoeld voor de jeugd, 
worden ook door volwas
senen verslonden. De 
reeks is een succes in alle 
delen van de wereld; er 
zijn meer dan 30 miljoen 
Potter-boeken verkocht. 
Peter Jennings: 'Als de 
Britse PTT nieuwe verza
melaars wil aantrekken, 
dan zou ze eens ernstig 
moeten overwegen om 
Harry Potter-zegels en 
een Harry Potter-blokje 
uit te geven, het hefst op 

het moment dat de eerste 
Harry Potter-film in pre
mière gaat.' De film 
waarnaar Jennings ver
wijst - de opnamen zijn 
bijna afgerond - wordt op 
16 november van dit jaar 
uitgebracht. 
Om Royal Mail een idee te 
geven hoe een Harry Pot
ter-emissie er zou kun
nen uitzien heeft Peter 
Jennings zijn artikel in 
Gibbons Stamp Monthly 
geïllustreerd met een 
ontwerp voor een zegel 
en een eerstedagenvelop. 
De uil op de zegel houdt 
verband met het feit dat 
de leerlingen van Hog-
warts (een kostschool) 
voor hun onderlinge 
correspondentie en de 
briefwisseling met de fa-
milie-thuis gebruik ma
ken van postuiien. Jen
ning stelt voor de zegels 
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Master Harry Potter 
Gryffindor House 
Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry 

Harry Pottcr-zeflels m Engeland 
en Duitsland: komen ze er? 

en het blokje van 'gehei
me boodschappen' te 
voorzien, die zichtbaar 
worden als er over de ze
gels wordt gewreven. 
Gaat het bij Jennings ze
gel alleen nog maar om 
een voorstel, in Duitsland 
zijn ze Engeland nog een 
stapje voor, zo maakt een 
bericht in het aprilnum
mer van Deutsche Bne/mar-
ken-Spiegel duidelijk. De 
Bundespost heeft namelijk 
op het laatste moment 
besloten om een van de 
zegel uit de serie Ju^end-
marken aan Harry Potter 
te wijden. Dat kan heel 
gemakkelijk, want het 
thema van die reeks is 'li
teratuur'. De Spieflel heeft 
zelfs als eerste postzegel
blad de hand weten te 
leggen op een afbeelding 
van de Duitse Harry Pot
ter-zegel. 
Het moet worden ge
zegd: de zegel ziet er flit
send (ofwel cool, ofwel 
uet) uit. Alleen die toe
slag... zesenzestig pfen
nig - is dat niet wat al te 
frivool voor zo'n degelijk 
Duits product? Inder
daad! Het bewuste arti
keltje staat niet voor niets 
in het aprilnummer van 
de Spiegel - het is namelijk 
een Apnlscherz... 

CORNEILLE SOETEMAN BRUSSEL PAKT FLINK 
UIT TIJDENS BELGICA 2001 

Het bekende Belgische 
veilinghuis Corneille 
Soeteman uit Brussel 
grijpt de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Belflica 2001 (9 tot en met 
15 juni a.s. in de Belgi
sche hoofdstad) aan voor 
het organiseren van een 
aantal interessante activi
teiten. 
Op de expositie wordt 
dankzij Soeteman de col

lectie van de wereldbe
roemde schaker Anatoly 
Karpov tentoongesteld. 
Karpov-zelf zal tijdens de 
tentoonstelling deelne
men aan een simultaan
wedstrijd, waarbij hij het 
moet opnemen tegen vijf
entwintig tegenstanders. 
Verder geeft het veiling
huis ter gelegenheid van 
Bellica 2001 twee luxe 
boeken uit: De 1 centiem 

Leopold I door Luk van Pa-
mel (drietalig, Neder
lands-Frans-Engels) en 
De distnbutiekantoren (stem
pels type 18) van België 
1830-1864 van René Re-
dig (Nederlands-Frans). 
Opmerkelijk is de veiling 
die op 12 juni wordt ge
houden en die een deel 
van de particuliere biblio
theekvan Corneille Soe
teman omvat. Er komen 
1.500 boeken tijdens Bel
lica 2001 onder de ha
mer, waarvan er 285 ge

heel zijn gewijd aan de 
bekende filatelist en han
delaar Jean-Baptiste 
Moens (1861-1908). In 
september worden nog 
eens 7.500 boeken ge
veild. 
Tot slot zal Soeteman op 
13 juni, in het tentoon
stellingscomplex op de 
Heizel, een veiling hou
den van postzegels en 
poststukken, waaronder 
zich een aantal topstuk
ken van België en West-
Europa bevindt. 

NIET REBECCA, 
MAAR MONIQUE 

In Filatelie van maart jl. 
werd het artikel 'De Jubi
leumzegels van 1923 in 
Rotterdam' (pagina's 206 
en 207) abusievelijk toe
geschreven aan Rebecca 
Keiman. 
De bewuste bijdrage, die 
in het kader van de ru
briek Zeestraat 82 in 'Fi
latelie' was opgenomen, 
was echter van de hand 
van Monique Erkelens. 

HET LIJKT ZO LEUK... 
WAAR LIGT QUATRE BRAS? 

3(4 

De postbeambte in Haarlem 
dacht kennelijk; 'Quatre Bras.̂  
Dat is zó Frans, dat moet wel in 
Frankrijk liggen.' De toevoeging 
'Fr.' maakte dat vermoeden al
leen nog maar sterker. 
Maar in Frankrijk wist de post 
er geen raad mee en zo kwam 
dit Nederlandse postblad uit 
1982 terecht bij de afdeling Re
cherches van het Care du Nord 
in Parijs. Daar herkende men de 
Nederlandse postcode kenne
lijk wél, want de kaart ging met 
de vermelding Pays Bas weer te
rug naar Nederland, om precies 

te zijn naar Quatre-Bras in 
Friesland - want daar stond die 
afkorting 'Fr.' namelijk voor. 
Gelukkig was de ontvanger van 
dit postwaardestuk ook verza
melaar, zodat het stuk dankzij 
de veilingomschrijvmg 'insteek-
boek met nog enkele poststuk
ken' de aandacht trok. 
Overigens ligt het oudere Quat
re-Bras niet in Frankrijk, maar 
in België, in de buurt van Water
loo. Deze Belgische plaats ver
wierf Europese bekendheid 
doordat hierop 16 juni 1815 slag 
geleverd werd door de Fransen 

onder generaal Ney (Saarland, 
Michel-nummer 224) en de Ne
derlanders en Nassauers onder 

de Prins van Oranje (de latere 
koning Willem II) en Bernard 
van Saksen-Welmar. Fl. 
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POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Noorwege 
97/00 
108/11 
112/23 
128/31 
146 
147/50 
151/53 
154 
155/58 
159 
184/67 
173/82 
183/86 
195/98 
207 
220/35 
236 
249/52 
261/68 
285/88 
289/92 
293/03 
311/13 
322/31 
332/34 
337/39 
344 
345/47 
348 
349/51 
352/54 
358/60 
373/75 
376^8 
381/90 
394/95 
398/99 
400/01 
409/12 
426/27 
428/32 
435/49 
435*/49* 
452/55 
456/57 
460/61 
462/64 
465/68 
471/72 
475/76 1 
477 1 

n Posifris 
f 150 
f 45 

320 
45 
4 50 

35 
165 
25 
30 
5 75 

35 
82 50 
1250 
3 75 
2 75 

30 
7 25 
2 
5 75 

57 50 
35 
25 
5 25 

80 
6 50 

17 50 
2 50 

40 
1 
3 50 
2 75 

40 
1750 
275 

106 
250 
2 75 

13 50 
5 25 
6 50 

2350 
50 
1075 
3 50 
4 25 
2 75 
2 50 
2 50 
2 50 
2 75 
2 75 

478/79 ƒ 
484/85 ƒ 
491/94 ƒ 
503/04 ƒ 
505/06 ƒ 
507/08 ƒ 
515/17 ƒ 
520/25 ƒ 
528/29 ƒ 
540/41 ƒ 
545/50 ƒ 
551/53 ƒ 
558/61 ƒ 
562/63 ƒ 
564/66 ƒ 
567/68 ƒ 
569/72 ƒ 
585 ƒ 
589/93 ƒ 
598/01 ƒ 
602/03 ƒ 
606/08 ƒ 
616/17 ƒ 
618/19 ƒ 
641/42 ƒ 
643/46 ƒ 
656/58 ƒ 
731/38 ƒ 
739/42 ƒ 
LP1 ƒ 

1« ƒ 
2 ƒ 

Blokken 
2 ƒ 
3 ƒ 
4 ƒ 
5 ƒ 
7 ƒ 
10 ƒ 
13 ƒ 
14 ƒ 
17 ƒ 
18 ƒ 
19 ƒ 
20 ƒ 
Dunst 
9*/21* ƒ 
22/32 ƒ 
41/51 ; 
60/66 ƒ 
67*/89* ƒ 
90/93 ƒ 

2 75 
4 25 
5 25 
3 50 
2 75 
2 75 
3 50 
4 75 
4 25 
2 75 

1175 
17 50 
7 25 
2 75 
575 
4 25 
5 25 
2 75 
3 75 
4 75 
2 75 
4 75 
4 75 
2 75 
2 75 
2 75 
2 75 
9 50 
4 75 

82 50 
17 50 
175 

6 25 
7 75 
625 
9 50 
2 25 
7 75 
5 75 
7 75 
7 75 
7 75 
7 75 
7 25 

I 210 
17 50 
17 50 
8 50 

56 50 
2 75 

Nummering volgens YverI et Tell ier 

94/96 ƒ 20 
99/00 ƒ 2 75 
110/15 ƒ 950 
Port 
7/12 
Retour 
2 
ook vet 
met genoemde 
nrs n voorraad 
Zwitserland 

ƒ 190 

ƒ 60 

113/27 
128/33 
137 
138/44 
145/48 
149/50 
151/53 
154/56 
157/67 
168/69 
170/72 
173/75 
176/78 
185/87 
188/91 
192/95 
196/11 
214/17 
218/21 
222/25 
226/29 
230 
231/34 
235/38 
241/45 
254/59 
313*/15* 
13l''/15'' 
met eert 
316/19 
320/28 
349/53 
258/66 
388/91 
392/94 
395/98 
403/04 
419/22 
423/26 
428/31 

5 50 
1825 

65 
225 
152 50 
75 

300 
48 50 
9 75 

22 50 
22 50 
25 

22 50 
15 50 

415 
5 
7 25 
7 25 
3 

260 
3 50 
3 75 

535 
78 50 
27 50 

155 
7 50 

2150 
25 
4150 

3 50 
2 75 
6 
2 25 

15 
4 50 
9 25 

432 
433/36 
437/40 
441/44 
445/48 
449/52 
457/60 
461/66 
467/70 
477/80 
481/92 
493/96 
497/01 
502/06 
507/11 
512/16 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
553/57 
558/61 
562/66 
567/71 
575 
576/80 

590/94 
595/96 
597/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
634/38 
639/42 
643/60f 
643%9* 
643'^/508 
643°/5lC 
643^/50'^ 
643*/51* 
LP 1/2 
3/9 
10/12 
10«/12* 

2 75 
3 75 
8 25 
3 75 
3 75 
5 50 
6 

4150 
3 
6 50 

28 50 
4 25 

19 50 
1175 
1950 
9 75 
5 50 

12 75 
10 
1175 
5 50 

1175 
7 25 

10 
6 25 

1125 
1125 
3 25 
925 
8 
5 50 

10 25 
4 75 
7 25 
3 25 
9 75 

12 50 
5 50 
3 25 
7 25 
5 50 
6 25 

75 
14 50 
4 25 
6 50 
6 25 
8 50 

340 
110 
55 

12750 

13«/15B 
16/18 
19/25 
24* 
27/34 
34« 
35 
36/39 

42/43 
44 
Blokken 

15 
16 
17 
Dienst 
141/45 
146/49 
150/58 
185/02 
227/47 
266/68 
270/78 
279/84 
296/15 
316/26 
327/37 
338/53 
354/61 

ƒ 375 
ƒ 1750 
ƒ 30 
ƒ 145 
ƒ 72 50 
ƒ 9 75 
ƒ 3 75 
ƒ 1175 
ƒ 19 25 
ƒ 1175 
ƒ 55 
ƒ 30 

ƒ 58 50 
ƒ 85 
ƒ 66 50 
ƒ 55 
ƒ 180 
ƒ 100 
ƒ 72 50 
ƒ 235 
ƒ 85 
ƒ 13 50 
ƒ 40 

ƒ 750 
ƒ 13 50 
ƒ 6 50 
ƒ 40 
/ 60 
ƒ 32 50 
ƒ 50 
ƒ 15 
ƒ 440 
ƒ 90 
ƒ 52 50 
ƒ 152 50 
ƒ 140 

Gouden Munten NL 
ƒ5 1812 ƒ150 
ƒ10 1875 ƒ150 
ƒ10 1876 ƒ150 
ƒ10 1877 ƒ150 
ƒ10 1879 ƒ150 
ƒ10 1897 ƒ175 
ƒ10 1911 ƒ150 
ƒ10 1912 ƒ150 
ƒ10 1917 ƒ150 
ƒ10 1925 ƒ150 
UnieDaalder 
1979 ƒ 175 

! ƒ 9S 
5 ƒ100 
i ƒ100 

ƒ175 

Dukaat 
1974 ƒ 1 1 0 
1985 ƒ115 
Ned Antillen 
ƒ100 1978 ƒ 175 
Zuid Atnka 
1 Rand 1964 ƒ 125 
1 Pond 1928 ƒ 125 
Krugerrand 
1982 ƒ 950 
Amerika 
20 Dollar 1904 ƒ 976 
20 Dollar 1907 ƒ 950 
Frankrijk 
10 Frank 18; 
10 Frank 18E 
10 Frank IBf 
20 ̂ apoleon 
20 Frarrk1854ƒ175 
20 Frank 1856/175 
20 Frank 1863 ƒ 175 
20 Frank 1865 ƒ 175 
20 Frank 1869/175 
20 Frank 1906/175 
20 Frank 1909/175 

Duitsland 
Pruisen 
10 DM1873 ƒ 150 
10 DM 1903 ƒ 150 
Engeland 
Pond 1931 ƒ200 
Mexico 
2 pesos 1945/75 
2 /? pesos 1945/75 
Oostenrijk 
10Corona1911 /95 
Zwitserland 
20 Frank 1947 ƒ 185 

Inlichtingen verkrijgbaar bij. Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 

<  » ■ / >  ■ ^ N _ l Tel./Fax 0302618720 
S . J . C , d e n O u d s t e n Bank3947.69.112 

Giro 2162775 

1919 2001 

<Riotdijk 
Postzegels 
verkopen 

* Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 

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

* Wilt u een hoog renteloos voorschot? 

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

* Wilt u een uiterst correcte behandeling 
en discrete afhandeling? 

Bel dan Rietdijk! 
0703647957 
Tijdens o n z e Grote Voorjaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! In d e 
vo lgende uitgave van het maandblad 

k o m e n w e hier o p terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel en Muntenveilingen sinds 1919 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC Den Haag 
Tel. 0703647957 
Fax 0703632893 

L o n d e n 

EMail rietdijk.auctions@tip.nl 
Internet: www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
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Vestigingen Albert Heyn nieuui distributiekanaal voor PTT Post 

'TIEN VOOR UW 
BRIEVEN' BIJ AH 

In het kader van de alge
hele opruiming bij PTT 
Post kunnen bepaalde ze
gels niet worden besteld, 
zegels waarvan je je echt 
kunt afvragen hoe dat 
kan. Niet alleen de Bea-
trixzegel van 80 cent, 
maar ook de vrij neutrale 
zegels '10 voor uw brie
ven' en de '10 van 80 
(Jongeren)' zijn verdwe
nen. 
In de eerste week van 
maart jl. kwam uit Am
sterdam het bericht dat 
bij een plaatselijke vesti
ging van Albert Heijn in 
de daar geplaatste 
'snoepgoedautomaat' 
een hangboekje in het 
type '10 voor uw brieven' 
was waargenomen. Niet 
de versie met de zegels 
van 6 juli 1999, maar die 
met de veel oudere zegels 
uit 1995, de emissie die 
in 1999 plaats moest ma
ken voor zijn opvolger. 
Verzamelaars - die er in
middels al aan gewend 
waren geraakt dat voor 
dit 'oude' hangboekje al 
bedragen van rond de 
honderdvijftig gulden 
werden betaald - waren 
enthousiast. Dat enthou
siasme werd echter wat 
getemperd toen bleek dat 

- het bij deze 'Albert Heijn-
=> versie' gaat om een nieu-
2 we, duidelijk van het 
^ hangboekje uit 1999 te 
„ onderscheiden druk. 
^ In eerste instantie, nadat 
5 ook bij Albert Heijn-ves-
^ tigingen in Hoorn en 
"^ Heemskerk zulke hang-

* ! / boekjes opdoken, werd 
J y 0 nog gedacht aan een re

gionaal experiment. Een 
'rondje Albert Heijn' in 
Leiden en omgeving (een 
steekproef van 22 win

kels) toonde echter het 
tegendeel aan. Afgezien 
van drie missers (lees: 
winkels zonder service
balie of met een 'inwo
nend' Postkantoor)waren 
er zeventien vestigingen 
met een servicebalie waar 
de gezochte hangboekjes 
wel te verkrijgen waren, 
en bovendien twee auto
maten die eveneens de 
betreffende hangboekjes 
bleken te bevatten. 
Navraag bij AH Klanten
service (telefoon 0800-
0305) maakte duidelijk 
dat vanaf 12 februari van 
dit jaar speciaal voor Al
bert Heijn vervaardigde 
verpakkingen door PTT 
Post zijn geleverd. Vóór 
die tijd werden bij Albert 
Heijn losse zegels ver
kocht, maar die dienst
verlening bracht voor het 
bedrijf te veel handling 
(en de daaraan verbon
den kosten) met zich 
mee. 
Het verhaal van Klanten
service lijkt in strijd te 
zijn met wat sommige 
baliemedewerkers van 
Albert Heijn beweren, 
namelijk dat de verpakte 
zegels al 'meteen na de 
zomer' (dus in september 
2000) verkocht werden. 
Het hangboekje '10 voor 
uw brieven' (editie 1999) 
was eind maart nog bij 
enkele winkels te vinden, 
maar werd al binnen en
kele dagen vervangen 
door de editie van 1995 
(maar dan in de oplage 
van 2001). 
De hangboekjes in de 
'snoepgoedautomaten' 
waren al m december 
2000 gemeld, maar wer
den vanwege hun niet zo 
bijzonder schokkende in
houd ('10 voor uw brie
ven' versie-i9g9) toen 
nog niet interessant ge

noeg bevonden. 
Het lijkt er op dat we mo
gen aannemen dat de ver
koop van hangboekjes in 
september 2000 is be
gonnen met materiaal dat 
PTT Post ook voor andere 
verkoopkanalen beschik
baar had, maar dat de 
speciaal voor Albert 
Heijn vervaardigde hang
boekjes 'Tien voor uw 
brieven' pas in februari 
2001 hun intrede deden. 
Verder bestaat de indruk 
dat PTT Post ten behoeve 
van Albert Heijn grote 
voorraden hangboekjes 
aan andere verkoopkana
len heeft onttrokken. In 
Wassenaar werd bij Al
bert Heijn zelfs even het 
hangboekje '10 van 80' 
aangetroffen. De 'gewo
ne' postkantoren werden 
hierdoor gedwongen de 
wat frivolere zegels - zo
als 'FC Knudde', 'Creatief 
met zegels' en 'Gefelici
teerd' - te verkopen, ver
sies waarvoor Albert 
Heijn vermoedelijk geen 
belangstelling heeft. 
Met zijn landelijke dek
king van zo'n zeshon
derd winkels is de groot
gruttersketen voor PTT 
Post natuurlijk niet te 
versmaden... 

Overigens zijn de hang
boekjes niet bij alle Al
bert Heijn-vestigingen 
'open en bloot' te zien; 
pas als nadrukkelijk 
wordt verzocht om 'ver
pakte postzegels' gaan de 
laden, doosjes en kastjes 
open. 
Zoals bij een speciale op
dracht voor de vervaardi
ging van boekjes voor Al
bert Heijn te verwachten 
viel, zijn de kaften in 
drulcvellen van zesmaal 
twee = twaalf stuks. 
Vooralsnog zijn van de 
twaalf kaftvarianten er 
binnen een week al tien 
gevonden. Een drukvel 
van twaalf bestaat uit 
twee helften van zes, die 
apart tot losse kaften 
worden gestanst. Er zijn 
twee verschillende soor
ten stanscombinaties ge
vonden; deze combina
ties zijn te herkennen aan 
de zogenoemde slobga-
ten ('hangoogjes'); zie 
verderop, op. Elke druk-
velhelft heeft zijn eigen 
type slobgat. 
De beide 'Wurlitzer' 
snoepautomaten die ik 
gezien heb bevatten be
halve zegels ook tele
foonkaarten, strippen
kaarten en dergelijke. In 

deze automaten vinden 
we onder meer de volgen
de artikelen: 

Pos Inhoud 
10 5x 110 Nachtwacht 
11 lox Brieven 
12 lox Brieven 
13 5X Briefkaarten 
22 50X Brieven 

i 30 lox Briefkaarten 
35 4X Tennis/Krajicek 
36 4X Tennis/Krajicek 
37 4X Tennis/Krajicek 

De automaat accepteert 
behalve muntgeld ook 
bankbiljetten. U moet er 
rekening mee houden dat 
er voornamelijk munten 
van vijf gulden worden 
teruggegeven. 

Tarie 
Brie 

Een van de kenmerken van de 'AH-
hangboekjes (onder) is het̂ cle raster 
van het tarieuenoverzicht die staan zo
als hierboucn te zien is onder een hoek 
van ne^entî ^roden. 

I laiigboekjes 

Omschrijving Codes 

10 voor uw brieven [1995] H3, C6, Ro, S4, P2 
Hj.Có, Ro, S5, P2 

5 Briefkaarten H3, C8, Ro, S5, P2 
H3, C8, Ro, S6, P2 

Barcode 

0026 

5397 

Artilielnummer 

955402 

205418 

Iniioud 

U R A ; B 4 2 2 2 

-

Cat.nr. 

003 c 
003d 

702a 
702b 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


SLOBGATEN OFWEL 
HANGOOGJES 

De vorm van de slobga-
ten - de 'hangoogjes' 
waaraan de hangboekjes 
in het schap kunnen wor
den opgehangen - is in de 
loop van de ruim twee 
jaar dat boekjes in Neder
land voorkomen enkele 
malen veranderd. Maar 
het zijn niet alleen de 
slobgaten die gewijzigd 
zijn. Het gehele samen
stel van stansen - hori
zontale en verticale zij
kanten, cirkelvormige en 
rechte gleuf- kan in zes 
verschillende stanscom-
binaties worden onder
verdeeld. Ik gebruik 
daarvoor de codes Si tot 
en met S6. Bij de laatstge
noemde, zesde stans-
combinatie hoort ver
moedelijk ook de ril in de 
vouwranden, die bij de 
andere combinaties in 
een aparte verwerkings
gang werd aangebracht. 
Slobgat type i hoort bij 
de stanscombinaties i en 
2; het naar boven toe uit
hollend gedeelte is rela
tiefminder hoog; halver

wege de onderkant van 
het gat zit een inkeping, 
c.q. pluk vezels - daar 
heeft het verwijderde 
'gatmateriaal' vastgeze
ten aan de kaft. 
Slobgat type 2 hoort bij 
de stanscombinaties 3 en 
4; de uitholling aan de 
bovenkant van het gat is 
relatief groot ten opzich
te van de rest, halverwege 
de onderkant van het gat 
zit een inkeping/pluk ve
zels; het verwijderde 'gat
materiaal' heeft daar 
vastgezeten aan de kaft. 
Slobgat type 3 hoort bij 
stanscombinatie 5; de 
uitholling is veel minder 
breed, halverwege de on
derkant van het gat is niet 

meer het punt zichtbaar 
waar de inhoud van het 
gat heeft vastgezeten; 
daarentegen zien we twee 
punten aan de zijkant van 
het gat, zowel links als 

rechts. 
Slobgat type 4 hoort bij 
stanscombinatie 6; qua 
vorm lijkt het gat sterk op 
type I, alleen ontbreekt 
het puntje halverwege de 

onderkant. Kenmerkend 
voor deze stans is de aan
wezigheid van uitsteken
de plukjes vezels aan alle 
verticale zijden, zowel 
boven als onder (op circa 
I ä 2 cm van de vouwran
den). De vouwranden zelf 
zijn gerild met een nog al 
grove ril: hart op hart 6.0 
mm, in plaats van 4.5 
mm bij de meeste eerdere 
hangboekjes. 
Stanscombinatie 6 vin
den we voor het eerst bij 
de op 14 maart 2001 ver
schenen boekjes 'Tussen 
twee culturen' en 'Rotter
dam Cultuurstad'. 

STAGNATIE IN DISTRIBUTIE BRIEFKAARTEN 
EN ADRESWIJZIGINGSKAARTEN? 

Kennelijk is er het nodige 
misgegaan met de distri
butie van de hangboekjes 
'5 Briefkaarten' en '5 
Adreswijzigingskaarten', 
of misschien was de 
voorraad wel erg snel op. 
Sommige kantoren kre
gen in plaats van hang
boekjes gesealde verpak
kingen met vijf briefkaar

ten, voorzien van een 
sticker met barcode: 
205101 set ä 5 briejkaorten 
JI4.-8714341005205. 
Ook gesealde pakjes met 
tien adreswijzigingskaar
ten werden verspreid, 
ook voorzien van een 
sticker en barcode: 205102 
set ä 10 adresuiijzî in^cn jl 
8.-8714341005212. 

Eind maart/begin april 
2001 verschenen de 
hangboekjes '5 briefkaar
ten' weer. Bij nadere be
studering bleken ze op
nieuw aangemaakt te zijn 
en voorzien te zijn van 
het zelfde type stans als 
de hangboekjes 'Tussen 
twee culturen' en 'Rotter
dam Cultuurstad'. 
Hoogstwaarschijnlijk 
zijn ze gelijktijdig ver
vaardigd. 

BLOKJE VAN TIENMAAL 80 CENT 
'NIEUWE KUNST 1 8 9 0 - 1 9 1 0 ' 

Op 15 mei verschijnt een 
blokje met tien verschil
lende zegels van 80 cent 
met als thema 'Nieuwe 
kunst 1890-igio'. Het 
gaat om de eerste Neder
landse postzegels die bij 
House ofQuesta (Engeland) 
zijn gedrukt. 
In het tabelletje vindt u 
de belangrijkste druk-
technische gegevens, die 

nog kunnen worden uit
gebreid met de volgende 
informatie. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
van het drukvel staan tus
sen de blokken snijlijnen; 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande lijntjes. In alle 
vier de hoeken zien we 
paskruisen. Op de linker-

Blokje 'Nieuwe kunst isoo-igio' 
Bijzonderheden 

Drukvan de bioiges-
Drukker/techniek 
Drukpers/druknchting 

Kleuren 
Drukkleuren, rastermaat 
en hoeken 

Vdrandbqzonderfaeden-
Blokjes per drukvel 
Zegels per blolqe 
Arükelnr/verkoopdatum 

Papier en gom 
Papierfabnkant 
Papiersoort/nchüng 
Papierdoorzicht/glansdiagon 
Op/nalichten beeïdz 
Op/nalichten gomz 
Gom/Gomfabrikant 

Perforatie 
Soort perforatie / maat 
Tanden horizontaal/verticaal 
Perforatie blokranden 

Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr 

Blokje van 10x80 cent 

House of Questa/4-kleurenofFset 
Mitsubishi/L(mks) 

1 cyaanblauw i Rj20/75° 
2 geel 2 R120/ 0° 
3. magenta 3 1^120)45'' 
4. zwart 4. Rj2o/i5° 

16 (4 rijen van 4 blokjes) 
10 
2100661; 15 mei 2001 

Tullis Russell 
fosforescent offset /1 (staand) 
III;-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
C2 

kamperforaat /145/4 
29/ig 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
met geaccordeerd 
onbekend 

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

velrand staat een verticale 
balk die (repeterend) is 
opgebouwd uit vier bo
ven elkaar staande recht
hoeken in de kleuren cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart. 
Op de ondervelrand is 
een vierkleurige balk 
zichtbaar met een van 
links naar rechts verlo
pende intensiteit; links is 
in de balk de tekst 
300#Hiline uitgespaard. 
Op de bovenvelrand zien 

we van links naar rechts 
(alles kopstaand) een 
barcode; een paskruis; 
een vierkleurige balk met 
de letters CYMB (die in de 
kleuren waarnaar de let
ters verwijzen zijn ge
drukt) en de tekst Q4624 
Dutch Poststatnp. Stampsi-
ze: 39.5&X25.73 tnmsize 
108x150mm Purup 3054 
396g DGB (het woord Pu
rup verwijst naar een 
Deens bedrijf dat is ge
specialiseerd in zoge

noemde Pre-prcss materia
len). Verder: het woord: 
LAYEDGE en een vierkleu
rige balk in cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
De titel van de blokken 
staat in de bovenrand: 
'Nieuwe Kunst 1890-
1910'. De teksten 'Arti
kelnummer: 210661' en 
'Aanvang verkoop: 15 
mei 2001' vinden we on
deraan zegel 10. Naast 
elke zegel staat op de 
blokrand een toelichten
de tekst in kleur, met de 
basis naar rechts. 
In de linkeronderhoek 
van het drukvel is een 
barcode te vinden: -t-5168. 
De blokjes vermelden 
geen drukvormnummers! 
Zoals in de tabel wordt 
vermeld is de gebruikte 
rastermaat is R120 (Hiiine 
300, ofwel 300 lijnen per 
inch; als we dat aantal 
delen door 2.54 krijgen 
we het aantal lijnen per 
centimeter: 118.i). 
De velranden van het 
drukvel zijn links niet en 
rechts geheel doorgeper-
foreerd. Boven zijn tien 
extra gaten aangebracht, 
onder achttien extra ga
ten. 
Tussen de blokken zit 
horizontaal een ruimte 
van circa 35 mm ofwel 25 
tanden. 
Het gebruikte papier be
vat geen witmaker, die zit 
uitsluitend in de coating. 



PLAN SLUITING PTT-VESTIGINGEN 
ZORGT VOOR ONRUST 

Begrip 'postkantoren' komt volledig te vervallen 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E . S I T T A R D 

im 

In de komende vijfjaar komt 
het begrip 'postkantoor' volle
dig te vervallen. Het uitgangs
punt van de reorganisatie is dat 
PTT-Post nog maar in enkele 
(grotere) plaatsen een eigen 
vestiging zal aanhouden. In an
dere plaatsen zal de postale 
dienstverlening in particuliere 
handen komen. 
De PTT maakt in de nabije toe
komst onderscheid tussen vier 
soorten vestigingen: 

City-
De City's leveren alle producten 
en diensten van PTT Post; ver
der de producten van derden, 
zoals telefoonkaarten, visakten 
en Openbaar Vervoer-jaarkaar-
ten; en tenslotte alle 'gemaks
diensten' en complexe financië
le diensten van de Postbank. 

Servicepunt Plus: 
Bij het Servicepunt Plus treft de 
klant hetzelfde assortiment aan 
als in de City's te vinden is. Een 
Servicepunt Plus is echter niet 
gevestigd in een gebouwvan de 
post, maar ondergebracht bij 
een particuliere instel
ling, zoals een Bruna-
zaak. 

Servicepunt: 
Servicepunten verko
pen uitsluitend het 
basisassortiment van 
veelgevraagde, niet al 
te ingewikkelde pro
ducten. Servicepun
ten worden met name 
in supermarkten ge
vestigd. 

Servicepunt Verkoop: 
Bij de Servicepunten 
Verkoop gaat het om 
winkels van uiteenlo
pende aard, waar ach
ter een balie een 
schap wordt ingericht 
met postzegelvelle
tjes en postzegel
boekjes (en wellicht 
de inmiddels legen
darische hangzakjes). 

Van de laatste catego
rie, de Servicepunten 
Verkoop, zullen er in 
de komende tijd dui
zend bijkomen. Om
dat bij drie van de vier 
soorten vestigingen in 

Sinds de verzelfstandiging van de PTT in 1989 is 
al een groot aantal postkantoren en 

postagentschappen gesloten. Dit tot groot 
verdriet van de gewone burgers en niet in het 
minst van de filatelisten. De eerstgenoemden 

moeten een grotere afstand afleggen om bij een 
postinstelling te komen en de filatelisten 

verliezen een mogelijkheid om naast de deur aan 
zegels voor hun verzameling te komen. 

de naam het woord 'service' 
wordt gebruikt, mogen we aan
nemen dat de PTT hiermee de 
dienstverlening aan het publiek 
hoopt te verbeteren. Het is ech
ter de vraag of dit wel het geval 
IS. Om een voorbeeld te geven: 
het lijkt zo goed als zeker dat 
men voor het verzenden van 
een aangetekende brief of het 
regelen van een expreszending 
niet bij een Servicepunt of een 

Servicepunt Verkoop terecht 
kan. Waarschijnlijk krijgen deze 
vestigingen niet eens een post
stempel, dit tot verdriet van de 
stempelverzamelaars. Mis
schien worden de moderne ty-
penraderstempels in de toe
komst nog zeldzamer dan de 
nu zo gezochte kleinrond- en 
grootrondstempels. Immers, 
het overgrote deel van de post 
wordt tegenwoordig in de sor-

teercentra machinaal gestem
peld. 

Inmiddels is door de plannen 
van de PTT al heel wat maat
schappelijke onrust ontstaan en 
nog onlangs is staatssecretaris 
M. de Vries (Verkeer en Waters
taat) door de grote kamerfrac
ties op het matje geroepen. 
Aanvankelijk wilde de PTT 876 
van de 1.676 postkantoren slui
ten. Het aantal te sluiten vesti
gingen is nu teruggebracht tot 
774. Door de op aandringen 
van de Tweede Kamer bijgestel
de plannen zou 95 procent van 
de Nederlanders binnen een 
straal van vijf kilometer een vol
waardig postkantoor tot zijn be
schikking hebben. In 'dunbe
volkte gebieden' zou dit percen
tage 85 bedragen. 

Bronnen: 
Postma^azine, jaargang 4, februari 
2001, nummer 2. 
Bericht ANP Den Haag, weel< 12, 
2001. 

Het karakteristieke postkantoor van Beek (L), naar een ontwerp van de architect IrJ.J C. Zollner, geopend op löjanuan 1955. Deze post
instelling werd gesloten op i^ februari 2001 en ondergebracht in het zogenoemde wmkelschip, bij kantoorboekhandel Zandkuijl (Limburgs 
Dagblad y.2.2001, foto auteur). 
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jHOLLANDst H O L L A N D S G L O R I E 

r : 
0 : INKOOP'VERKOOP'TAXATIE 
1 [ CAMPLAAN 8, 2103 GW HEEMSTEDE 

HEEIVISTEDE Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 
Zaterdag tot 17. OO uur. Donderdag ool< 19.00 tot 21.00 uur 

TELEFOON 0235477444 FAX 0235291605 

http://www.postzegemandel.com email: phil@postzegelhandel.com 

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 jjit blokken of postzegel
boekjes, automaatstroken, dienstzegels, kerstvellen en velletjes 

van 5 of 10 zegels Deze kunt U apart bijbestellen 

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 
1999 
2000 

Samenstellinq Postfris Gestemp. 

736/751 
752/763 
764/783 
784/810 
811/834 
835/855 
856/875 
876/899 
900/917 
918/938 
963/983 

984/1001 
1002/1024 
1025/1042 
1043/1063 
1064/1083 
1084/1107 
1128/1150 
1151/1171 
1172/1190 
1191/1214 
1215/1236 
1260/1279 
1280/1299 
1300/1320 
1321/1344 
1345/1366 
1367/1395 
1396/1419 
1420/1439 
1440/1461 
1462/1487 
1515/1543 
1544/1580 
1595/1629 
1630/1663 
1664/1705 
1706/1745 
1746/1807 
1808/1875 
1876/1950 

(16w) 
(12w) 
(20w) 
(26w) 
(18w) 
(19w+1bl) 
(14w+2bl) 
(23w+1bl) 
(17w+1bl) 
(20w+1bl) 
{20W+1 bl) 
(17w+1bl) 
(22w+1 bl) 
(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 +1 pb; 
(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) 
0) 
1) 
0) 
0) 
1) 
0) 
0) 

9) 
2) 
0) 
1) 
3) 
2) 
1) 
1) 
2) 
7) 
6) 
7) 
6) 
8) 

22) 
'26) 
;21) 
;22) 

VRAAGT 
ONZE 

UITGEBREIDE 
GRATIS 

PRIJSLIJST 

NEDERLAND 
NED. ANTILLEN 

ARUBA 
SURINAME 
INDONESIË 

AAN! 
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 
CANADA 219,00 
DUITSLAND 182,00 
ENGELAND 231,00 
ESTLAND 49,00 
FAROËR 86,00 
FRANKRIJK 290,00 
GROENLAND 87,00 
GUERNSEY 143,00 
HONGARIJE 87,00 
HONGARIJE gest. 87,00 
IJSLAND 151,00 
INDONESIË 172,00 
ISRAEL 122,00 
JERSEY 245,00 
LETLAND 63,00 
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 minivell. 18,00 
RUSLAND gest. 48,00 
SLOWAKIJE 37,00 
SPANJE 199,00 
SURINAME 196,00 
TJECHIË 5£,n0 
UNONEW YORK 70,00 
UNOGENEVE 61,00 
UNOWENEN 56,00 
VATICAAN 109,00 
ZWITSERLAND 98,00 
ZWEDEN 178,00 
ZWEDENboekjes 211,00 

INKOOP FRANKEER6ELDIGE ZEGELS NEDERLAND 
VOOR 65% VAN DE FRANKEERWAARDE CONTANT 

OF BIJ GELIJKTIJDIGE BESTEDING NU ZELFS VOOR 70% 

Uw verzameling kompleet tot 
de Euro ? 

Wereldnieuwtjesdienst!! 

http://www.postzegemandel.com
mailto:phil@postzegelhandel.com
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BELGICA 2001 : EEN EXPOSITIE 
VAN HOGE STANDING 

Zeven dagen genieten in drie paieizen van de Heizel 
In België wordt gesproken van 
'een tentoonstelling van hoge 
standing' En inderdaad, het 
ziet er naar uit dat Belgica 2001, 
de internationale expositie die 
van 9 tot en met 15 juni m de 
Belgische hoofdstad Brussel 
wordt gehouden, een fllatelisti-
sche gebeurtenis van belang zal 
worden 
Elf jaar na Belgica go staan drie 
paleizen van het Heizelpark ter 
beschikking om er een fllatehs-
tisch feest van te maken De 
tentoonstelling en de handela-
renstands daar draait het na
tuurlijk vooral om Maar zou 
het daarbij blijven dan zou Bel
gica 2001 een doorsnee-evene
ment zijn Dat gebeurt dus met 
de Belgen vieren dit jaar ook het 
feit dat vijfhonderd jaar geleden 
Brussel tot 'postaal middel
punt' van Europa werd bevor
derd Die gebeurtenis danken 
de Belgen aan de Spaanse ko
ning Filips de Schone, die op 1 
maart 1501 Frangois deTassis 
(Frans van Tassis) tot 'Kapitein 
en Meester der Posterijen' be
noemde De Tassis kreeg als 
specifieke opdracht het opbou
wen van een postaal netwerk 
dat Oostenrijk, de Nederlan
den, Spanje, Frankrijken Italië 
met elkaar zou verbinden, met 
de stad Brussel als een soort 
spin m dat veelomvattende 
web 
De tentoonstelling m Brussel 
wordt georganiseerd door Pro-
Post, een vereniging zonder 
winstoogmerk ('stichting', zou
den WIJ zeggen) die bestaat uit 
de Belgiscne Koninklijke Fede
ratie van Postzegelkringen, de 
Beroepskamer van Postzegel
handelaars en De Post Anders 
gezegd verzamelaars, handel 
en posterijen zorgen ervoor dat 
de een week durende tentoon
stelling straks klinkt als een 
klok 
Zoals het er nu naar uitziet zul
len straks tienduizenden verza
melaars - beginnende zowel als 
gevorderde - alsmede een groot 
aantal 'nieuwsgierigen' de reis 
naar het Heizelpark onderne
men Zoals gezegd zijn voor 
Belgica 2001 drie nallen (de 'pa
leizen' 3, 4 en 8) gereserveerd 
In totaal is ruim 32 000 vierkan
te meter tentoonstellingsruimte 
beschikbaar Afgaand op de 
grote belangstemng van inzen
ders, handel en postadministra-
ties - alle beschikbare stands 

Van 9 tot en met 15 juni aanstaande dient het Atomium als baken ooor diegenen die de tocht naar Belgica 2001 hebben ondernomen 

Handig uoor als u de weg zoekt op Belgica 2001 dit kaartje met deglobale indeling uan de tentoonstellingsonderdelen m de hallen 5 4 en ï 



zijn inmiddels toegewezen 
mag de tentoonstelling eigenlijk 
nu al een succes worden ge
noemd. 
Wie straks paleis 3 van het Hei
zelpark binnenloopt komt me
teen terecht in de wereld van de 
thematische filatelie. Uitgaande 
van tentoongestelde thema's 
zullen er steeds wisselende acti
viteiten worden georganiseerd 
die rechtstreeks of wat minder 
direct met de post of met de fi
latelie te maken hebben. Daar
bij zal de nadruk vooral liggen 
op activiteiten, gericht op 
kinderen van 8 tot 12 jaar, ofwel 
 zoals de organisatoren zeggen 
 'het jonge volk dat fllatelistisch 
gesproken spoedig eens de fak
kel overneemt'. 
Thematische verzamelaars zul
len trouwens ook met belang
stelling kennis nemen van het 
aanbod in paleis 8. Daar zijn 
namelijk prachtige zegels uit 
verre landen verkrijgbaar. Zo'n 

130 postadministraties (of hun 
agentschappen) zullen daar la
ten zien wat er zoal wordt uitge
geven. Elders in dit nummer 
vindt u een overzicht van de op 
Belgica 2001 vertegenwoordigde 
landen. Paleis 8 herbergt overi
gens ook de inzendingen, ge
wijd aan de postgeschiedenis. 
En dan is er nog paleis 4: daar 
zullen meer dan zeventig 
stands worden ingericht van 
Belgische en buitenlandse fir
ma's die zijn gespecialiseerd in 
postzegels en ander fllatelis
tisch materiaal. In datzelfde pa
leis zal Belgica 2001 de nadruk 
leggen op de verscheidenheid 
van onze culturen. Uitgenodigd 
zijn twee geheel verschillende 
landen: de Volksrepubliek Chi
na en Marokko. Dagelijks zullen 
deze landen culturele en artis
tieke presentaties verzorgen; 
wie belangstelling heeft voor de 
cultuur van een van deze (of 
beide) landen zal hier zijn hart 

Een met de computer vervaardigde impressie van de stand, gewijd aan Marokko 

LIEGE 
MAASTRICHT 

KOIN 

Zo njdt u naar Belgica 2001: ouer Mechclen oJBoom, dan de Rm^ en uermlgens afslag /bis. 

DIT ZIJN DE SPECIALE STEMPELS 
VAN BELGICA 2001 
Elke dag van de tentoonstel
ling verschijnen er nieuwe 
postzegels. Die emissies 
kunnen ontwaard worden 
met 13 stempels: een drie
talig (rechts) en twaalf een
talige (onder). Op T8 juni 
komen de emissies overi
gens pas 'officieel' uit, met 
speciale eerstdagstempels. 
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Hier verujflcfit de Belgische PTT ueei van het 'depersonaliseerde' postzegeluelletje tergele^enheid van Bellica 2001. Ttjdens de tentoonstelling zuilen zich waar-
schijnlijk iün^e rijen vormen uoor de stand in hal 4 waar iedereen die dat ivü met zijn portret op de ui^netten uan het desbetrefende blokje kan komen te staan 

riode 1991-2000) deel. De ove
rige categorieën zijn Traditione
le filatelie; Postgeschiedenis; 
Postwaardestukken; Aerofilate-
lie; Astrofilatelie; Thematische 
filatelie; iVlaximafilie; Fiscale fi
latelie; Open Klasse; Filatelis-
tische literatuur en Jeugdfilate-
lie. 
Een van de uitzonderlijke docu
menten die op Belgica 2001 wor
den tentoongesteld is een brief 
die na het vallen van de atoom
bom op 6 augustus 1945 in de 
verkoolde ruïnes van Hiroshi
ma werd teruggevonden. J-Het 
gaat om een poststuk dat door 
de Hiroshima Bani< werd ver
zonden; de brief werd tijdens de 
opruimingswerkzaamheden 
van de stad ontdekt. 
Verder is er ook nog een aantal 
inzendingen die buiten mede
dinging gepresenteerd worden. 
Tot die collecties behoren twee 
studies gewijd aan de eerste 
Nederlandseen Luxemburgse 
postzegels. Ook is er aandacht 
voorde Belgische postzegels in 
de typen 'Epauletten' en 'Me-

kunnen ophalen. 
En dat is nog niet alles: de ka
ders met traditionele postzegel
collecties zullen in deze hal te 
vinden zijn. 
Wie straks zijn wee zoekt in de 
drie paleizen zal afs hij of zij 
goed oplet een indruk krijgen 
van de lange weg die er in vijf 
eeuwen is afgelegd tussen de 
instelling van de posterijen van 
Frani;ois de Tassis en de posta
le technologie van de eenen
twintigste eeuw. Het is te ho
pen dat hij of zij daarbij niet 
slechts de kortste route zoekt 
tussen de diverse stands van 
postadministraties en de post-
zegelhandel, want er is op de ei
genlijke postzegeltentoonstel-
ting heel veel te beleven. Dat er 

Bouen het speciale'paspoort'uan Bellica 2001. 
Links impressie uan een deel van dejeu^dstand. 

een strenge selectie is toege
past blijkt wel uit het feit dat 
slechts 719 inzendingen goed 
genoeg werden gevonden om 
deel te nemen aan - wat de or
ganisatie noemt - het 'wereld
kampioenschap filatelie'. Daar
bij is gelet op een goede door
stroming van de collecties: een 
op de drie inzenders neemt 
voor het eerst deel aan een in
ternationale tentoonstelling. In 
totaal zijn ruim 3.500 kaders be
schikbaar, zodat er 56.000 al-
bumbladen zullen worden geëx
poseerd, verdeeld over twaalf 
categorieën. 
Een bijzondere categorie is de 
Grote Fl P-wedstrijd: daarin ne
men uitsluitend winnaars van 
de bekroning Groot goud (pe-

Tijdens Bellica 2001 wordt ook een speciaal aan-
teicenstrookje ingezet 

daillons' met het portret van ko
ning Leopold I. Er zullen druk
proeven te zien zijn die dateren 
uit de regeerperiode van koning 
Albert I en er zal materiaal wor
den tentoongesteld dat betrek
king heeft op de geschiedenis 
van de postzegeltentoonstel
ling. Andere onderwerpen die 
zullen worden belicht zijn de 
Napoleontische legerpost en de 
geschiedenis van alle documen
ten die van en naar Hamburg 
verzonden werden. De British 
Library is ook aanwezig op Bei-
gica 2007; dit instituutlaat proe
ven en voorlopers zien van de 
eerste postzegel ter wereld, die 
in 1840 in Engeland werd uitge
geven. Ook presenteert de Li
brary een selectie van zeldzame 
en unieke postzegels van vóór 
1849, het jaar waarin de eerste 
Belgische postzegels werden 
uitgegeven. 

Op Belgica 2001 worden ook an
dere zaken dan alleen postze
gels tentoongesteld. Zo is er 
een presentatie die een beeld 
geeft van de evolutie van de 
brievenpost van 1501 tot 2001; 
daarbij wordt gebruik gemaakt 
van oude documenten, boeken, 
tekeningen, kaarten enzovoort. 
Ook is er aandacht voor de 
'Oostkantons' Eupen en Mal-
medy (gebieden die ooit, voor 
de Eerste Wereldoorlog, bij 
Duitsland hoorden) en voor de 
aanwezigheid van de Belgen in 
China, Bengalen, Guatemala, 
de Azoren en Afrika. 
Tijdens Belgica 2001 wordt elke 
dag een bijzondere postzegele
missie gelanceerd. Een over
zicht van die zegels vindt u el
ders in dit nummer. 

Dankzij de ueruioruenheden van de moderne techniek - lees: de computer - kunnen uie ons nu al een beeld 
uormen uan het 'gezicht' uan de tentoonstelling, hier zien ujc de stand, geunjd aan postzegelland China. 

Niet iedereen gaat met de auto naar Brussel; er is tenslotte ook een uitstekende spooruerbinding met de 
Belgische hoofdstad, met een al euen goede ouerstapmogelijkheid op de metro (uitstappen bij HeyseP) 



Vraag: Waar vjucl jo oon postzegelwinkel waar je gemakkelijk motief-
zegels kunt kopen zonder met catalogusnummers aan te komen? 

Od ueBra si do ;pJOOM;uv 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op land of motief. Duizenden pagina's, fionderduizenden postzegels (grotendeels met kleurenfoto), 
prijslijsten met verkoopprijzen of inruilprijzen. Vrijwel alle leverbare catalogi, albums, benodigdheden, speciale kinderpagina's etc. 
Post- en winkeladres: kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136, fax: 023-5272753, e-mail: info@postbeeld.nl 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maandelijks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2001 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-! 
Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.VB P, B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig Profiteer ervan. 
In!.: Kortrijksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax; 0032-16254970 

D.e* Brouwer Philatelist 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

met de euro op komst: 

'paaip uil inriTLiLiifeiii! 

muntenalbums 
Kon Beatnx (-i- 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Juliana (-t- 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Wilhelmina 1 
Kon Wilhelmina II 

v e r z e n d i n g z o n d e r 

ƒ62,50; 
ƒ59,50, 
ƒ65,00, 
ƒ65,00. 

p o r t o 

Nu ƒ 4 9 , 5 0 
Nu ƒ 4 5 , 0 0 
Nu ƒ 4 9 , 5 0 
Nu: ƒ 4 9 , 5 0 

k o s t e n ! 

Tostzegel- en CMunthandel van Triest bv 
nys Molenstraat 83, 6712 C T Ede C/3 

tel. (0318)618074 c ^ fax (0318) 651344 

Veiling nr. 71 
wordt gehouden op 

zaterdag 
19 MEI 2001 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

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

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
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BELGISCHE P H PRESENTEERT 
EMISSIES VOOR BELGICA 2001 
Een week lang dagelijks nieuwe postzegels 
Eind 2000 werd het nieuwe postzegelprogrammo 

van België gepresenteerd. In Mechelen werden de 
ontwerpen aan de pers getoond. In januari werd 

het progromma globaal in Filatelie vermeld. Nu 
besteden we aandacht aan een belangrijk deel 

van dat programma: de zeven emissies die tijdens 
Belgica 2001 zullen worden uitgegeven. 

Het was een indrukwek
kende show die Frank 
Daniels, directeur van de 

dienst Filatelie van de Belgische 
posterijen, de verzamelde pers 
een half jaar geleden in Meche
len, bij de Zegeldrukkerij aldaar, 
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voorschotelde. Dat hij op dat 
moment al alle Belgische emis
sies van het jaar 2001 kon aan
kondigen was niet zó bijzonder, 
wel dat hij ook kon laten zien 
hoe alle zegels er uit zouden ko
men te zien. 
Ook heel bijzonder was de aan
kondiging van het feit dat er tij
dens de week van de internatio
nale postzegeltentoonstelling 
Belgica 2001, van 9 tot en met 
15 juni 2001, elke dag een of 
meer nieuwe Belgische postze
gels zullen verschijnen. In to
taal gaat het om dertien losse 
zegels, een speciaal blokje en 
een postzegelboekje. Deze ze
ven emissies zijn op deze pagi
na's in beeld gebracht. We ge
ven u een korte toelichting op 
elke emissie. 

9 juni: 
Op 9 juni verschijnt de emissie 
gewijd aan het jubileum '500 
jaar post in Europa'. Het gaat 
om een serie van vijf postzegels 
en een blokje. Op de zegels 
wordt de geschiedenis van de 
post van Francois de Tassis tot 
aan de zo goed als volledige au
tomatisering van het postver
voer in beeld gebracht. Ook 
wordt aandacht besteed aan het 
hypermoderne sorteercentrum 
Brussel X. 

10 juni: 
Op de tweede dag van Belgica 

Links: de emissie uan g juni is gewijd aan de ont-
uiikkelmflen die de posterijen in mjf eeumen heb
ben door^emaokt 

Onder ter^ele^enheid van de tiueehonderdste 
verjaardag van de Musea voor Schone Kunsten in 

Brussel uerschijnt op 11 juni een boekje met daarin 
uier zegels die doeken tonen van ujereldberoemde 

Belgische schilders 

JJlVVEGi:! 
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2001 verschijnt een gemeen
schappelijke uitgifte: twee ze
gels, gewijd aan het land waar
uit de grootste, in België werk
zame gemeenschap van gastar
beiders van buiten de Europese 
Unie afkomstig is: Marokko. 
Het thema, 'Religieuze toleran
tie', inspireerde de ontwerpster 
tot het aftseelden van twee 
Godshuizen: de grote moskee 
van Casablanca (Marokko) en 

weten Pieter Breughel, Pieter 
Paul Rubens, Frits Van den 
Berghe en Marcel Broothaers, 
zijn in het boekje opgenomen. 

12 juni: 
China telt ongeveer twintig mil
joen filatelisten. De Belgische 
Post geeft op 12 juni twee post
zegels uit en hetzelfde gebeurt 
in de Volksrepubliek China. 
Ook in dit geval gaat het dus 

steeds weer een andere Belgi
sche stripheld (of antiheld). 
In 2001, het ße/g/cajaar, werd 
voor een echte held gekozen: 
Luc Orient, een strippersonage 
dat werd gecreëerd door Eddy 
Paape. 

14 juni: 
Op de eennalaatste dag van 
de internationale postzegelten
toonstelling Belgica 2001 komt 

lijk is dat de afbeeldingen op de 
twee zegels met behulp van de 
computer werden ontworpen. 

15 juni: 
Op de laatste dag van Belgica 
2001 komt er nog één bijzonde
re zegel uit. Met aie zegel wordt 
herdacht dat België een halfjaar 
lang voorzitter is van de Euro
pese Unie; namelijk van 1 juli 
tot en met 31 december 2001. 

■ 0,841 
Op 10 juni verschijnen deze tujee zegels, u;aaruan ook een Marokkaanse uersie u;ordt uitgegeven Het gaat 
om de tu;eelinguitgijte 'BelgieMarokko' die twee belangrijke Godshuizen van de beide landen toont 

Nóg een tujeeimgemissie, ditmaal met de Volksrepubliek China De tivee zegels verschijnen op 12 juni en 
tonen respectievelijk aardeuierk uit het Neolithicum en een porseleinen kqfiekan uit de achttiende eeuw 

karakteristieke basiliek van Koe
kelberg (België), die al eerder 
op Belgische postzegels te vin
den was. 

11 juni: 
Op dag nummer drie van de in
ternationale postzegeltentoon
stelling Belgica 2001 komt er 
een postzegelboekje uit met 
daarin vier postzegels, gewijd 
aan het thema 'Kunst in België'. 
Dat IS met zo toevallig, want in 
2001 jaar vieren de musea voor 
Schone Kunsten in Brussel hun 
tweehonderdjarig bestaan. 
Kunstwerken van vier Belgische 
schilders met wereldfaam, te 

om een tweelingemissie. De 
twee postzegels tonen aarde
werk uit het Neolithicum en een 
porseleinen koffiekan uit de 
achttiende eeuw, bestemd voor 
de uitvoer naar Europa. 

13 juni: 
Op Belgica 2001 wordt bijzon
der veelaandacht besteed aan 
het 'jonge volkje', de jeugd dus. 
De Belgische PTT heeft een uit
stekende reputatie als het er 
om gaat, de jeugd te stimuleren 
postzegels te verzamelen. Al 
meer dan twintig jaar verschij
nen er in België namelijk post
zegels die gewijd zijn aan 

een reeks van twee postzegels 
aan de loketten die gewijd is 
aan de sport. Een van de twee 
zegels wordt opgedragen aan 
de wereldkampioenscnappen 
wielrennen op de baan. Deze 
kampioenschappen worden van 
22 tot en met 28 oktober in Ant
werpen gehouden. 
België heeft dit jaar ook de we
reldkampioenschappen turnen 
binnen zijn landsgrenzen. De 
stad Cent heeft de eer ze te or
ganiseren; ze vinden plaats van 
28 oktober tot en met 4 novem
ber. 
In een toelichting op de serie 
meldt De Post dat het opmerke

Boven de Luc Orientzegel verschijnt op 13 juni 
Onder het duo 'ivereidkampioenschap baanren

nen' respectievelijk 'turnen' komt op 14 juni uit. 

i^:iv 

Onder twzt ujeken nadat Bellica 2001 zijn poor

ten sluit lüordt Belflie uoorzitter van de Europese 
Unie, De Post^njpt die^ebeurtenis aan om op 15 
juni een speciale postzegel uit te^euen 
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BRUSSEL, POSTHOOFDSTAD 
VAN EUROPA 

De Tassis-familie en haar postale rol door de eeuwen heen 
D O O R G E O R G E S R E N O Y 

De internationale postzegeltentoonstelling 
Belgica 2001 staat in het teken van het jubileum 

'Vijfhonderd jaar Europese post'. De Belgische 
auteur van het nu volgende artikel belicht de 

geschiedenis van de postbezorging in Europa in 
de periode tussen het eind de vijftiende en het 

begin van de negentiende eeuw en de rol die de 
familie Thurn en Taxis (Tassis) daarbij innam. 

Het lijkt niet overbodig te bena
drukken dat een gestructureerd, 
goed functionerend postverkeer 
enkel mogelijk is in een politiek 
samenhangende staat met ste
vig gevestigde instellingen. 
Daarom geraakten in het mid
deleeuwse Europa ondernemin
gen van dien aard niet van de 
grond. Pas toen de moderne 
gecentraliseerde staat zijn intre
de deed, werd het voor de post
diensten enigszins mogelijk op 
een doeltreffende manier te 
werken. Aan het einde van de 
vijftiende eeuw werden voor het 
eerst een aantal voorwaarden 
vervuld voor de ontplooiing van 
een brieventransport op grote 
afstand. 

Op 5 januari 1477 sneuvelde Ka-
rel de Stoute, hertog van Bour-
gondië en zoon van Philips de 
Goede, nabij Nancy. Hij koes
terde het ambitieuze plan een 
krachtig vorstendom te stichten 
dat sterk genoeg zou zijn om de 
Capetingers te weerstaan, maar 
zijn plan werd gekortwiekt. Zijn 
erelijst was nochtans rijk aan 
roemrijke wapenfeiten; denk 
maar aan de opsluiting in Pé-
ronne van Lodewijk XI zelf Ook 

- Lotharingen moest knielen. En-
=, kei de Zwitsers bleven weer-
^ stand bieden. Met de val van 
:z Karel de Stoute stortte de schit-
^ terende Bourgondische con-
= structie van de Valois in elkaar. 
^ Was dat het einde van een 
^ grootse droom? 

\fk '^^'^^' ^^'^ ^^ " dochter, prinses 
» » " Maria. Zij was de enige erfgena

me van al zijn bezittingen en ze 
bezat de rijke provincies uit het 
Noorden. Ze trouwde enkele 
maanden na zijn dood in Gent 

met Maximiliaan van Oosten
rijk, de erfgenaam van keizer 
Frederik III. Het was een ver
bond van kapitaal belang. Via 
huwelijken, erfenissen en allian
ties ontstond een keizerrijk 
waarin verschillende nationali
teiten samensmolten onder 
hetzelfde juk. We kennen het 
vervolg: Karel de Vijfde, zoon 
van Johanna de Waanzinnige 
en Philips de Schone, ontpopte 
zich als onbetwiste meester die 
angstvallig waakte over zoveel 
verenigde staten: Duitsland, 
Vlaanderen, Napels, het Ko
ninkrijk der beide Siciliën, Span
je en de verre koloniën. Een rijk 
waar de zon nooit onderging... 

Om een dergelijk rijk te bestu
ren was een post van continen
tale omvang nodig; snelle en re
gelmatige verbindingen tussen 
de centrale macht en haar afge
vaardigden waren noodzakelijk, 
en ook tussen de verschillende 
delen van het keizerrijk zelf 
Welke Brusselaar weet dat ne
gentien leden van de familie 
Thurn en Tassis nu in vrede 
rusten in de grafkapel van 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zege op 
de Zavel? Ze sproten allemaal 
voort uit een enkel oud Lombar
disch huis, wiens postbood-
schappers reeds lang voor de 
reeds genoemde gebeurtenis
sen heel Italië doorkruisten. De 
nieuwe machthebbers uit die 
tijd deden een dringend beroep 
op deze voorlopers. 

Herinnerde Philips de Schone 
zich dat in 1436 zijn voorvader 
Philips de Goede reeds privile
ges toekende aan het Brugse 
Vrije opdat diens boodschap
pers voor hem zouden werken? 

Bonen- keizer Korel neemt de eed af van Jean-Baptistc de \a Tour et Tassis, Grootmeester uan de keizerlijke 
Rijkspost, 1520, schilderij uanj E Van den Bussche, i8g6 (Museum der Posterijen, Brussel) 

Rechts, panorama van Brussel in de ochttiende eeuuj (detail), op de uoorgrond zijn twee boodschappers te 
paard te zien, die de stad m galop uerlaten, gravure van Georg Balthasar Probst 

Wist hij dat Lodewijk XI het af
lossingssysteem van de Romei
nen opnieuw had ingevoerd? 
Dat de Duitse keizer Frederik 
III, overleden in Innsbruck in 
1493, de eerste steen legde voor 
de internationale post 'wegens 
de moeilijke oorlogsomstandig
heden' en meer bepaald omwil
le van de oorlog tegen de Tur
ken, zijn erfvijand? 

Op het ogenblik dat de Tassis-
familie in onze provincies actief 
werd, had ze al het aureool van 
de beroemde postdynastie die 
haar voorrechten gedurende 
eeuwen zou behouden. Is het 
overigens niet vreemd dat lang 
voor de oprichting van de Inter

nationale Postvereniging in de 
tweede helft van de negentien
de eeuw, de familie Tassis er al 
in geslaagd was op dezelfde 
manier volkeren samen te bren
gen? 

Het Huis van Tassis was dus al 
beroemd. Het gaat waarschijn
lijk terug tot de prinsen Delia 
Torre, een glorieuze Milanese 
patriciërsfamilie. Een van de le
den voegde achteraf'Tasso' bij 
de oorspronkelijke naam, waar
mee hij refereerde aan deTais-
sons-berg in de streek van Ber
gamo. 

Bonus Rossi de Tassis was koe
rier in Brettis; Allessandro de 



Tassis was Meester der Poste
rijen aan het pauselijk hof; Rug-
giero de Tassis stichtte de post-
Mjnen vanuit Innsbruck en jean-
netto de Tassis trad op een op
merkelijke manier toe tot hun 
gelid. Op 11 december 1489 
werd hij benoemd tot 'Opperste 
Meester der Posterijen'. Hij 
werd in zijn belangrijke taak bij
gestaan door zijn broers 
Frangois en Leonard, twee gro
te namen die in de toekomst 
een belangrijke rol zouden spe
len. 

In 1501 deden Leonard en Si
mon hun intrede in Brabant, als 
hoofd- en postmeester van de 
aartshertog. 
Zeven jaren gingen voorbij en 
de familie breidde uit met zes 
leden: David, Jean, Simon, 
Francisque, Gabriel en Serafijn. 
Allemaal vervulden ze dezelfde 
functie in alle uithoeken van de 
Nederlanden. 

De roem (en bekwaamheid) 
van een van hen zou weldra alle 
anderen overtreffen. We bedoe
len Frans de Tassis. Hij was het 
die de Europese post helemaal 
organiseerde met Brussel als 
definitieve hoofdzetel. In maart 
1501 benoemde Philips de 

Schone hem tot Kapitein en 
Postmeester-Generaal. De vorst 
vernieuwde zijn mandaat het 
jaar erna en sloot een nieuw 
verdrag met zijn trouwe die
naar, waardoor die de onfeilba
re schakel werd tussen de Ne
derlanden, het hofvan Maximi-
liaan in Duitsland en zelfs het 
hofvan de Franse koning. Van
uit zijn machtspositie engageer
de Frans zich om het postver
voer van Brussel naar Inns
bruck te verzekeren binnen vijf 
en een halve dag in de zomer, 

binnen zes en een halve dag in 
de winter. Achtenveertig uur 
volstonden voorde verbinding 
Brussel-Parijs. Toledo was be
reikbaar in twaalf dagen en Gra
nada in vijftien! 

De postglorie van Frans de Tas
sis DereiKte haar hoogtepunt. 
Nadat zijn functie als Kapitein 
en Postmeester-Generaal door 
Philips de Schone hernieuwd 
was, vernam hij niet zonder 
trots dat Maximiliaan, aartsher
tog Karel en Margareta van 
Oostenrijk hem hetzelfde ver
trouwen schonken. Op dat 
ogenblik besliste hij zijn thuis 
naar Mechelen over te brengen, 
waar de jonge Karel de Vijfde 

tot prins werd opgeleid onder 
de plak van zijn tante Margareta 
van Oostenrijk. Per akte uit dat
zelfde jaar 1507 verwierf hij een 
hotel in de Dijlestad, dichtbij 
het paleis van de landvoogdes 
der Nederlanden. 

Toen Frans 55 jaar was -in de 
zestiende eeuw was een man 
van die leeftijd ziekelijk en afge
leefd - brak het moment aan om 
terug te blikken en zijn bezittin
gen veilig te stellen, zodat hij in
gedekt was tegen onaangena

me verrassingen. Hij deed dan 
ook afstand van alle onroerende 
en roerende goederen die hij 
nog bezat bij Bergamo en 
maakte van Mechelen zijn de
finitieve woonplaats. Dat was 
toen ook een aangename plek, 
niet het minst door de aanwe
zigheid van het Hof 

Ongehinderd door zijn hoge 
leeftijd en zeer gehecht aan zijn 
privileges, zette hij zijn werk als 
Postmeester voort. Deze bezig
heid was altijd zijn echte be
staansreden geweest. Wel 
moest hij onder ogen zien dat 
hij zijn taak enkel nog kon uit
voeren dankzij de toegewijde 
hulp van zijn neef Jean-Baptiste, 

die hem in Mechelen was ko
men vervoegen. 

Hij kon nog een laatste voldoe
ning smaken: op 12 november 
1516 zagen neef Jean-Baptiste 
en Frans hun schitterende car
rière beloond. Ze kregen de lei
ding over de post 'vanuit Brus
sel reikend tot in Spanje, Rome, 
Napels, Duitsland en Frankrijk'. 

Frans de Tassis - de grote -
overleed in 1518. Zijn opvolger 
Jean-Baptiste moest aan Mar
gareta van Oostenrijk, die in 
Brussel het Koudenbergpaleis 
huurde, de kroning van Karel de 
Vijfde tot keizer van het Westen 
gaan melden. Zelf stierf hij in 
1541 in Regensburg, na een laat
ste reis aan de zijde van de 
nieuwe vorst, en na tweeënvijf
tig jaar trouwe dienst bij de kei
zerlijke post. 

Het was een bewogen tijd, vol 
belangrijke gebeurtenissen: de 
ontdekking van de Straat van 
Magalhaes, de strijd om Pavia, 
de kroning van Anna Boleyn als 
koningin van Engeland, maar 
ook de stichting van de jezuïe
tenorde door Ignatius van Loyo
la. 

De Reformatie had haar sporen 
achtergelaten. Voor de Tassis 
waren de tijden bijzonder bewo
gen. Aan het hoofd van elke be
langrijke stad in het Keizerrijk 
haa een van hen de 'posttouw-
tjes' in handen. 

De nieuwe Algemeen Directeur 
der Post, Frans l i l de Tassis, 
nam op drieëntwintigjarige leef
tijd zijn functie op. Hij sloot 
met zijn broer Raimond, Post
meester van Spanje en zijn 
oom Simon, Generaal der Post 
in Milaan, een internationaal 
akkoord af waarin hun respec
tievelijke postterritoria waren 
afgebakend. We vermelden ter
loops dat in die onzekere tijden 
het afleveren van berichten ten 
laste van de geadresseerde was; 
een werkwijze die in de daarop
volgende eeuwen nog veel inkt 
zou doen vloeien. Twee jaar la
ter stierf Frans III in onduidelij
ke omstandigheden. 

Maar waar bleef de verhoopte 
snellere postbedeling.^ De rit 
Brussel-Parijs duurde nog zes
endertig uur, in plaats van de 
achtenveertig uit het begin van 
de eeuw. Dertien dagen vol
stonden om Brussel met Rome 
te verbinden. Een opmerkelijke 
verbetering. 

Op 13 december 1543 werd Leo
nard II, broer van de onfortuin
lijke Frans III, opzi jn beurt Al
gemeen Postmeester. Hij was 
pas twintig en zou zeventig jaar 
later sterven. Hij had dus een 
schitterende carrière voor de 
boeg: hij zou zeven koningen 
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elkaar op de Franse troon zien 
opvolgen, vijf op de Engelse en 
vijftien pausen in Rome. Het 
waren onzekere tijden met aller
lei strubbelingen, vooral sedert 
de troonsafstand van Keizer Ka-
rel in 1556. Op de Grote Markt 
werden Egmonten Hoorne, als 
symbolen van verzet tegen de 
Spaanse bezetter, onthoofd 
voor de ogen van de geterrori
seerde Brusselse bevolking. 
In 1564 stuurde Margareta van 
Parma, landvoogdes van de Ne
derlanden, Jean-Baptiste de 
Tassis, een van de meest turbu
lente broers van Leonard, op 
missie naar Spanje, bij haar 
broer Philips II. Bij zijn terug
keer uit de ambassade vloog hij 
achter de tralies, op beschuldi
ging van orangistische sympa
thieën. Leonard hielp hem uit 
deze netelige situatie. Ter com
pensatie werd hij Grootmeester 
van het Huis van Don Juan van 
Oostenrijk, de nieuwe land
voogd der Nederlanden. 
1612: Lamoral I, Graaf van Tas-
sis en het Heilige Roomse Kei
zerrijk, volgde zijn vader Leo
nard II op. Het hof van Brussel 
had toen de reputatie rijk, inter
nationaal en interessant te zijn; 
een van de meest begeerde 
plekken in Europa. Het meeste 
postverkeer ging via bet belang
rijke wegennet dat het westen 
doorkruiste en helemaal was 
voorbehouden aan diligences. 
In die tijd liet Antoon de Tassis 
zich in Antwerpen portretteren 
door Antoon Van Dyck. Hij 
stierfin 1660. 

De eerste zware concurrentie 
voor hun postdienst kwam van 
Lodewijk XIV, wiens troepen de 
Nederlanden binnenvielen bij 
de eindeloze en rampzalige 
Spaanse Successieoorlog. Zo
dra een stad veroverd was, or
ganiseerden de winnende le
gers een postdienst die hun vol
ledig toegewijd was. Alleen al in 
1684 vertrokken vierenzestig 
postkoetsen naar Brussel uit 
Aken, Rotterdam of Amsterdam 
en terug. Alle internationale af
spanningen bleven echter het 
monopolie van de familie 
Thurn en Tassis. 

Reeds in 1651 werd architect
beeldhouwer Lucas Faid'herbe 
door Lamoral III belast met de 
restauratie van de grafkapel in 
de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zege-
kerk op de Zavel. Drie jaar later 
werd hem gevraagd het elegan
te Beaulieu-kasteel te bouwen 
in Machelen, in de buurt van 
Brussel. Jacob II Stuart, Willem 
III van Engeland en de hertog 
van Marlborough zouden er 
achtereenvolgens te gast zijn. 
Later werd het kasteel eigen
dom van Jean-Paul Bombarda, 
raadsheer en schatbewaarder 
van Maximiliaan Emmanuel 
van Beieren en stichter - in 1700 
-van de Muntschouwburg. 

Een negentimde-eeuws tafereel- de postkoets staat voor uertrek tjereed, de paarden ujorden ingespannen en de passagiers maken zicfi op uoor de reis 

'Bedreigd met sloping en ten 
zeerste vervallen, kon het kas
teel enkele jaren geleden voor 
de toekomst worden gered. Ge
restaureerd in zijn vroegere 
pracht is het thans een ge
schiedkundig museum waarvan 
de verzamelingen de behuizing 
volkomen waardig zijn,' schreef 
Berthe Delépinne in 1952 (Ge
schiedenis der Internationale 
Postin België). Hoe teleurge
steld zou ze zijn bij het zien van 
onze heiligschennende wereld! 
Het prachtige klassieke kasteel 
is tegenwoordig verlaten, ver
waarloosd en is nog slechts een 
stenen ruïne met kapotte ra
men, verwoeste decors en af
brokkelende muren. 

Het jaar 1700 kondigde het ein
de aan van de Thurn en Tassis-
dynastie. Philips van Anjou, erf
genaam van de Spaanse kroon, 
kocht de Post van prins Eugeen 

Onder: het kasteel uan Beaulieu m de achttiende eeuw; hier loijeerden onder anderen Jacobus II, Willem III en de hertog van Marlborough 

de la Tour et Tassis. Die prins 
stierfin 1714, nadat hij zich had 
gevestigd in Frankfurt-am-Main 
en de keizerlijke postkantoren 
naar daar had overgebracht. 
Philips V zag zijn kans en lijfde 
de Post in bij de kroon. Heilig
schennis: de eeuwenoude taak 
van Thurn en Tassis ging naar 
ene heer Fran90is jaupain. Daar 
waar vroeger boodschappers 
voorrang hadden, losten koet
sen elkaar vanaf dan voortdu
rend af. De postkoets deed haar 
intrede en zou alles veranderen. 

Het edele en oude huis naast 
de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zege 
kerk van de familie Thurn en 
Tassis werd achtereenvolgens 
bewoond door de Markies de 
Chasteler, gekocht door de Kar
melieten, verkocht als nationaal 
goed tijdens de Franse Revolu
tie, gebruikt als vergaderplaats 
voor de vrijmetselaarsloge der 

filantropen. Daarna werd het af
gebroken. Een gedenkplaat aan 
de muur van het Conservatori
um van Brussel houdt de herin
nering levend. 

De postadministratie van de 
Tassis-familie werd even opge
schort door de Fransen van Na
poleon, maar kende een herop
leving in onze provincies, al was 
het maar voor korte ti jd: van 
februari 1814 tot 15 maart 1815. 
Die dag werden alle Tassis-
administraties overgenomen 
door de Nederlandse post en 
het personeel werd volledig 
vervangen door Hollandse 
ambtenaren. 

Dit artikel verscheen eerder als hoofdstuk 10 van 
het bock 'Geschiedenis van de Post', gcschreuen 
door Georges Renoy en uitgegeven door Editions 
Racine Brussel/LannooTielt (België"), iggg 
De Franstalige editie van 'Geschiedenis uan de 
Post' (190 pp../ormaat A4, gebonden, geheel in 
kleur) IS nog uerkrijgbaar. 
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BELGICASTAD BRUSSEL 
'FILATOERISTISCH' GEZIEN 

Zegels wijzen de weg 'm de Beigische inoofdstad 
Het moet wel gek gaan als u als bezoeker van 

Belgica 2001 geen tijd zou weten te vinden voor 
een bezoek aan de stad die deze expositie 

gastvrijheid verleent: Brussel. De op deze pagina 
getoonde zegels wijzen u de weg. We zeggen er 

wel bij dat lang niet alle bezienswaardigheden op 
postzegels zijn vereeuwigd. Er valt dus nog veel 

zelf te ontdekken... 
f\f\jif\j\j\x\ruxn. 

1. Grote Markt 
De Grote Markt is het toeris

tisch hart van Brussel. Vroeger 
werden er op het grote plein 

toernooien georganiseerd, en 
keizer Karel deed hier zijn intre

de. Maar ook een dramatische 
gebeurtenis als de onthoofding 
van de graven van Egmont en 

lloorne vond hier plaats. De 
schitterende gildehuizen die het 

plein omzomen zijn opgetrok
ken in Italiaanse barokstijl. Elk 

huis verschilt van het andere 
omdat de gilden elk hun eigen 

architect gebruikten. Het opval
lendste gebouw van het plein is 

het stadhuis; het is een knap 
staaltje van Brabantse gotiek. 

Op de torenspits van het stad
huis staat de aartsengel 

Michael (ofwel SintMichiels), 
de patroonheilige van Brussel. 

2. Manneken Pis 
Het is waarschijnlijk de bekend
ste inwoner van België: Manne
ken Pis. Het spotzieke kleine 
bronzen beeldje werd in 1619 
doorjeroom Duquesnoyals 
fontein gemaakt. Het Manne
ken (ook wel Kleinejulien) ging 
al snel een eigen leven leidden 
en kon na verloop van tijd be
schikken over een garderobe 
van meer dan vijfhonderd kos
tuums. Een van de aan het 
Manneken verbonden 'tradities' 
is dat getracht wordt het te ont
voeren; de Engelsen deden dat 
in 1745 voor het eerst. Er is in 
het oude Brussel overigens ook 
een beeldje met de titel'jeanne
ken Pis' te vinden, waarmee de 
stand mannenvrouwen T2 is 
(in Zelzate staat  of liever zit 
al meer dan een kwart eeuw een 
soortgelijke plastiek, Mieke 
Stroef). 

Atomium 
Hét baken waarop de bezoekers 

van de Wereldtentoonstelling 
van 1958 hun koers op konden 
afstemmen was het Atomium, 
de 200miljardvoudige vergro

ting van een ijzermolecule. Ook 
nu nog, ruim veertig jaar later, 

stralen de negen kogels met 
hun doorsnede van achttien 

meter de bezoekers van de 
Belgische hoofdstad tege
moet; het staat vlak bij de 

Heizelpaleizen die onderdak 
bieden aan Belgica. De tand des 
tijds heeft het Atomium echter 

niet ongemoeid gelaten... 
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3. Koninklijk Paleis 
Het werkpaleis van de Belgi

sche koning Albert II; het staat 
op de plek waar vroeger het hof 
van de hertogen van Brabant te 
vinden was. De bouw begon al 
in 1820 (onder koning Willem 
I), maar het gebouw werd pas 

in de twintigste eeuw voltooid, 
onder Leopold II. De voorgevel 
is opgetrokken in LodewijkXVI-
stijl. De twee paviljoenen (waar

onder Hotel Bellevue) aan 
weerszijden zijn later bij het pa

leis getrokken. Het gebouw is 
helaas tijdens Belgica 2001 niet 
te bezichtigen: daarvoor moet u 
Brussel in augustus of septem

ber bezoeken. 

4. Egmontpaleis/Kleine Zavel 
Ooit woonden er beroemde 

personen, onder wie koningin 
Christina van Zweden, Lodewijk 
XV, Rousseau en Voltaire. Nu is 

het Egmontpaleis - vroeger ei
gendom van de hertogen van 

Arenberg, tegenwoordig in het 
bezit van de staat - van tijd tot 

tijd een plaats waar belangrijke 
conferenties worden gehouden. 
Kleine Zavel is een fraai, in 1890 

aangelegd parkje met onder 
meer tien stenen beelden van 
Belgische humanisten uit de 

zestiende eeuw (onder wie Mer
cator en Dodenius) en beelden 

van de graven Egmont en Hoor-
ne, op weg naar het schavot. 

3. Koningsplein 
Het Koningsplein is een recht
hoekig, symmetrisch ontwor
pen plein uit de achttiende 
eeuw. In de onmiddellijke nabij
heid van het plein zijn musea 
en openbare diensten te vin
den. De neoklassieke kerk van 
Sint-jacob-op-Koudenberg do
mineert het plein. Het stand
beeld in het midden van het 
plein betoont eer aan Godfried 
van Bouillon. Bij recente opgra
vingen kwamen onder meer 
overblijfselen van de overdekte 
Isabellastraat tevoorschijn. Ook 
werden gedeelten van het oude 

aleis van de hertogen van Bra-
ant blootgelegd. 

6. Kapellekerk 
In de Onze Lieve Vrouw-ter-Ka-
pellekerk is de graftombe van 
Pieter Breughelde Oude te vin
den. Ook zijn vrouw Maria 
Coucke ligt er, net als Frans An-
neessens, de in 1719 onthoofde 
deken van de ambachten. Deze 
laatste probeerde in de tijd van 
de Oostenrijkse Habsburgers 
vergeefs grotere vrijheid voor 
de ambachten te krijgen, werd 
beschuldigd van het veroorza
ken van volksoproer en werd na 
een proces zonder juridische 
bijstand ter dood veroordeeld. 
Het romaanse kerkgebouw 
heeft een laat-romaanse kerkto
ren en een barokke westtoren. 

7. Munt
schouwburg 

Nadat soldaten 
van Lodewijk XIV 
in 1695 een groot 
deel van Brussel 
tot puin hadden 
geslagen volgde 
een periode van 
herbouw. Waar 
ooit een munt 

stond werd een 
nieuw theater ge
bouwd: de Munt
schouwburg. Het 
gebouw - ontworpen door Pao

lo en Pietro Bezzi - werd in 1700 
in gebruik genomen. In 1830, na 

een uitvoering van de opera La 
Muette de Portici van Auber, 

brak de Belgische Revolutie uit. 
Auber bleef nog lang de pu

bliekslievelingvan het jonge, 
onafhankelijke België. 

10. Brusselse Metro 
Meer dan vierhonderd kilome
ter beslaat het netwerk van het 

openbaar vervoer in Brussel, 
waarvan veertig kilometer voor 
rekening komt voor de ca. vijf

tien metrolijnen. Een ritje in de 
Brusselse metro is een artistie
ke belevenis. In vrijwel elk sta
tion zijn kunst

zinnige uitingen 
te vinden, waar

aan in totaal vier
envijftig heden
daagse kunste

naars hebben 
meegewerkt. In 
feite is de Brus
selse metro een 
soort museum 
geworden. In

stappen, oplet
ten en genieten 

maar! 
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g. St Hubertus-gaierijen 
De schitterend vormgegeven 

winkelgalerij op de hoek van de 
Grasmarkten 
de Bergstraat 
wordt wel 'de 

oudste passage 
van Europa' ge
noemd. Hoewel 
dat nietwaar is 

(die eer gaat 
naar Parijs) is 

een bezoek aan 
de 213 meter 

lange en 18 me
ter hoge galerij

en een echte 
belevenis. 

Koning Leopold I legde er de 
eerste steen en nu, ruim hon

derdvijftig jaar 
later, kunt u er 
terecht voor 
een impone
rende wande
lingen (als u 
overvoldoende 
pecunia be
schikt) voor ty
pisch Brussel
se artikelen zo
als chocolade, 
pralines, kant, 
speculaas, tin, 
wapens, dia
manten en 
kristal. 

8. Jubelpark en 
Jubelpaleis 
Jubelparken ju-
belpaleis dankt 
Brussel aan ko
ning Leopold II, 
die tegen het 
eind van de 19e 
eeuw de hoofd
stad met gebou
wen en parken 
wilde verfraaien. 
De tijd was daar 
economisch en 
industrieel ge

zien ook rijp voor. Gédéon Bor-
diau, architect van het paleis, 
wilde een ontwerp van majestu
euze vormgeving dat geschikt 
was om de kennis van de België 
op één plek te verzamelen. In 
1905, bij de viering van het 75-
jarig bestaan van België, werd 
de triomfboog onthuld. 

11. Justitiepaleis 
Wie denkt dat de Sint Pieter in 
Rome een indrukwekkend 
bouwwerk is moet eens gaan 
kijken op de vroegere Galgen-
berg - nu Poelaertplein - waar 
hetjustitiepaleis te vinden is. 
Het imposante gebouw (de 
koepel is ongeveer even hoog 

als de Utrechtse 
dom) werd ont
worpen door de 
man aan wie het 
plein zijn naam 
ontleent: Joseph 
Philippe Poelaert 
(1817-1879). Poe
laert heeft de vol
tooiing van zijn 
monumentale 
schepping he
laas niet meer 
heeft mogen be
leven. 
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Australië 
Slim Dusty 
Van het op 25 januari in 
Australië verschenen 
boekje 'Legendarische 
Australiers' kon ik in een 
vorige aflevering nog niet 
meedelen wie op de ze
gels te zien was. Dat 
wordt altijd pas bekend 
op de dag van uitigifte. 
Voor de volledigheid zij 
nu gemeld dat dat de 
zanger Slim Dusty is ge
worden. De hele wereld 
kon de 73jarige vertol
kervan de countrymu
ziek horen bij de slui
tingsceremonie van de 
Olympische Spelen in 
Sydney, waar hij Waltz
ing Matilda zong. 

De Australische zander Slim 
Dusty e'e'n keer pcrjoar besteedt de 
post aandacht aan een prominen
te landgenoot, die een leuen lang 
heeft bijgedragen aan de typische 
Australische cultuur en identiteit. 

Rock Australia 
In de jaren tachtig en ne
gentig had Australië een 
eigen roektraditie. Di
verse nummers verover
den ook een plaats op de 
Europese hitparades. De 
in 1998 verschenen serie 
Rock 'n' Rol! sloeg zo aan, 
dat er op 20 maart een 
velletje èn een boekje ver
schenen met tien hits uit 
die jaren: van hard rock 
tot pop. Om enkele voor
al bij jeugdigen bekende 
voorbeelden te noemen: 

— 'Down under' (Men at 
Q Work), 'You're the voice' 
~ (John Farnham) en 'To
^ morrow' (Silverchair). 
^ Het boekje bevat tien 
^ zelflclevende zegels van 
5 45 c

"^ Canada 
M O '^°^°^^° Blue Jays 
» " ■ Om het zilveren jubileum 

van de Blue Jays honkbal
club uit Toronto te mar
keren, gaf de Canadese 
post op 9 april een boekje 

uit met acht zelflclevende 
zegels van 47 cent. Op 
die datum was de eerste 
thuiswedstrijd van dit 
vijfentwintigste seizoen. 
De Blue Jays zijn de trots 
van het Canadese honk
bal; ze kunnen bogen op 
twee kampioenschappen 
in de World Series en zij 
bezorgden vele liefheb
bers prachtige sportmo
menten. 

De zegel in het honkbalboekje be
uat het logo uan de Bluejays, een 
honkbal en een banner. 

Chili 
Kerstmis 2000 
Pas kortgeleden bleek dat 
Chili op 20 november 
2000 een kerstboekje had 
uitgegeven. Het bevat een 
velletje van tien zegels 
van $ 150 met een doorlo
pende tekening van di
verse kersttafereeltjes. 

China 
Karpertjes springen door 
drakenpoort 
Een variatie op een oud 
Chinees verhaal is nog 
steeds populair. Het gaat 
over een groepje onder
nemende karpers die van 
hun karperoma hoorden 
van de drakenpoort. Ze 
gaan ernaar op zoek en 
beleven avonturen en lij
den ontberingen. Ze wor
den voor hun vasthou
dendheid beloond en ma
ken tenslotte de sprong 
naar een ideaal gebied, 
waar natuurschoon en 
groot geluk hun deel 
worden. 
Het verhaal is te vinden 
in een strip van vijf post
zegels van 80 f. Deze vijf 
zijn ook te vinden in een 
boekje dat op 8 augustus 
2000 verscheen. Naast de 
vijf postzegels bevinden 
zich bovendien twee ze
gels met de tekst van het 
verhaal. In het Chinees 
weliswaar. 
Dit boekje is nummer 19 
in de reeks boekjes die in 
1980 begon. Het was in
tussen alweer tien jaar 
geleden dat er een Chi
nees postzegelboekje ver
scheen, althans landelijk. 
Er zijn wel diverse door 
lokale postdiensten uit
gegeven boekjes bekend. 

Ze zijn er bijvoorbeeld 
van het autonome stads
gebied Sjanghai en van 
de provincie Fujian. 
Kortgeleden kwam ik een 
door de post van Shanghai 
Pudon^ uitgegeven boekje 
op het spoor met daarin 
in blokken van vier de zes 
waarden tellende serie 
van 21 september 1996, 
die een beeld geven van 
het moderne Sjanghai. 

Nieuu; automaatboekje van 
10 k. 
Er is een nieuw Deens 
boekje van 10 k. uitgeko
men. Beter gezegd: een 
boekje met een nieuw 
omslag, want de inhoud 
bestaat nog steeds uit 
twee zegels van 4.00 kr. 
(koningin), twee van 
0.50 kr. en vier van 
0.25 kr. (golflijnen). Dag 
van uitgifte: 9 mei. 

Boekje ig uan de Volksrepubliek Chmo. 

Denemarken 
Water 
De Europazegels van dit 
jaar hebben één van de 
belangrijkste rijkdom
men van de natuur  wa
ter  als gemeenschappe
lijk thema. Denemarken 
beschikt over prima 
drinkwater: vrijwel alles 
komt uit het diepe grond
water (tussen 20 en 200 
meter diep) en kan zó 
naar de waterkraan. 
De zegels verschenen op 
9 mei. Eén van de zegels, 
die van 4.50 kr., is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat tien van zulke 
zegels  bestemd voor 
brieven tot 20 gram bin
nen Europa  plus tien 
pnoritairestickers. 
De stickers zijn in sa
menhang met de zegels 
gedrukt. 

Priorilaire 

Prioritair 

Prioritair 

Het Deense boekje 5115 Water, 
rijkdom uan de natuur 

Het nieuwe Deense outomaat
boekje 

Ook 'han^producten' in De
nemarken 
Op 17 april is de Deense 
post gestart met een drie 
maanden durende proef, 
waarbij op een beperkt 
aantal postkantoren een 
tiental hangproducten 
verkocht wordt. Deze 
producten bevatten klei
ne aantallen van de gang

bare frankeerwaarden. In 
enkele zitten ook velletjes 
briefpapier. 
Anders dan in Nederland 
het geval is betreft het 
hier duidelijk omschre
ven en vormgegeven pro
ducten, die ook bij de fi
latehstische dienst ver
krijgbaar zijn. 

Frankrijk 
Programma 2002 
De Franse post deelde al 
mee dat de bekende drie 
boekjes met toeslagze
gels ook volgend jaar zul
len verschijnen: Féte du 
Timbre (heette voorheen 
gewoon Dag van de Post
zegel), 'Beroemde Perso
nen' (komend jaar een 
zestal grote jazzvertol
kers) en 'Rode Kruis'. 

Israël 
Dieren m het uiild 
Op 18 maart verscheen in 
Israel een serie van vier 
waarden met aflseeldin
gen van dieren die in het 
huidige Israël nog in het 
wild te zien zijn. Een bij
behorend postzegelboek
je bevat twee van deze se
ries en kost 15.00 NIS. 

Jersey 
Roofvogels 
Op 3 juli komt Jersey met 
een serie postzegels 
waarop roofvogels staan 
afgebeeld. Het betreft zes 
zegels, een minivelletje 
van £1.50 plus een groot
formaatboekje. 
Sommige van de afge
beelde vogels  de kerkuil 
bijvoorbeeld  broeden 
nog regelmatig op het ei
land, terwijl andere  de 
kortorige Asio Jlammeus 
(velduil)  alleen in het 
trekseizoen langskomen. 
Het boekje bevat veel in
formatie over allerlei 
roofvogels, veel afbeel
dingen en natuurlijk ze
gelvelletjes inclusief het 
minivelletje. Prijs van 
het geheel £10.76. 

Voorzijde uan het roojüogelboekje uan Jersey 



Kazachstan 
Turkestan i500jaar 
De inmiddels tien jaar 
oude Republiek Kazach
stan, gelegen in Centraal-
Azië, blijktvorigjaar een 
eerste postzegelboekje 
uitgegeven te hebben. 
Het is een grootformaat
boekje geworden met 
daarin overigens maar 
één zegelvelletje. Het be
vat slechts drie zegels, 
twee van 501. en één van 
701. , met afbeeldingen 
van mausoleums uit de 
oude stad Turkestan. 
Verder bevat het boekje 
veel tekst en plaatjes van 
deze gebouwen en van 
andere historische voor
werpen. 
Turkestan (ofToerkestan) 
was vroeger een belangrijk 
centrum in het gelijknami
ge gebied dat nu Kazach
stan (gedeeltelijk), Kirgi
zië, Tadzjikistan, Toerk-
menistan en Oezbekistan 
omvat. 
Over een uitgiftedatum van 
het boekje beschik ik niet. 

Letland 
Brandenburger Poort 
Hèt symbool van Berlijn, 
de Brandenburger Tor, is te 
vinden op de kaft van een 
door Letland op 11 febru
ari uitgegeven postzegel
boekje ter gelegenheid 
van de Berhner Bne/mar-
kentage International 2001. 
Deze werden van 8 tot en 
met 12 februari in de 
Duitse hoofdstad gehou
den. 
Het boekje bevat zes 
postzegels van 401. uit de 
serie 'Kunstwerken van 
Letlandse schilders' met 
een uit 1900 daterend 
schilderij van Vilhelms 
Purvitis. 

Macao 
Beeldrijke taal 
Na een onderbreking van 
zes jaar komt (het intus
sen tot China behorende) 
Macao weer met een 
postzegelboekje. Het 
grootformaatboekje 
kwam uit op i februari en 
bevat zegels uit de serie 
'beeldrijke taal'. Op deze 
zegels worden vijf ty
pisch Chinese uitdruk
kingen en zegswijzen in 
beeld gebracht. 

Marshall Eilanden 
Sun Yat-sen 
Na grootheden als tsaar 
Nikolaas II (iggS) en Sir 
Winston Churchill 
(2000) vond de post van 
de Marshall Eilanden dat 
het nu de beurt was aan 
een staatsman uit China 
om op postzegels en in 
een boekje geëerd te wor

den. Het boekje ver
scheen inmiddels al op 
12 november en bevat zes 
postzegels van 60 c. plus 
een velletje van $ i.oo. De 
afbeeldingen op de ze
gels volgen zijn levensge
schiedenis: Sun Yat-sen 
in zijn geboortedorp, als 
student in Honoloeloe en 
Hongkong, voorzitter 
van een revolutionaire al
liantie, leider van de re
volutie in 1911 en zijn be
noeming tot president 
van de voorlopige rege
ring van de Republiek 
China ( igi2). 
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Voorzijde uan het boekje uan de 
Marshall Eilanden 

Nieuw-Zeeland 
Herdrukken 
Begin dit jaar kwamen er 
in Nieuw-Zeeland her
drukken uit van een drie
tal boekjes. Het/astPOST-
boekje uit iggö (tienmaal 
80 c. Doubtful Sound) be
leefde zijn derde her
druk. Drie kiwi's op de 
kaft geven dit aan. 
Het landschappenboekje 
uit igg8 (tienmaal 40 c.) 
kreeg herdruk zes en ze
ven met respectievelijk 
reclame voor de gemeen
schappelijke uitgifte met 
Frankrijk (bedreigde vo
gels) en een oproep om 
de postzegelcollectie van 
hetjaar 2000 aan te 
schaffen. 

Norfolk Eiland 
Groene papegaai 
Veertig postzegels van 
5 c. met een afbeelding 
van de groene papegaai 
bevat het in maart op 
Norfolk Eiland versche
nen boekje. Al eerder gaf 
de post van dit eiland, dat 
normaal tegen Australië 
aanleunt, lokaal vervaar
digde boekjes uit. Die 
zien er dan gewoonlijk 
wat primitief uit: op dun 
papier en met een soort 
naaimachinedoorsteek. 
Onze supermarkt- of 
benzinezegeltjes hebben 
vaak een nog betere kwa
liteit. 

Bounty 
Er verschijnen binnen
kort nog twee postzegel
boekjes. Allereerst op 8 
juni ter gelegenheid van 
Bounty Day en vervolgens 
op 4 juli met als thema de 
Bounty Bowls. Wat dit pre
cies te betekenen heeft, 
kon ik - ook op de site 
van de post - nog niet 
achterhalen. 

Polen 
Lokale boekjes Ciechano'ui 
De directeur van het 
postkantoor in het Poolse 
Ciechanów verraste de 
boekjesverzamelaar het 
afgelopen jaar met een 
hele reeks boekjes. Ik 
schreef daar eerder over. 
De boekjes bevatten het 
embleem van de Poolse 
postdienst, dus voel ik 
me verplicht ze te mel
den. 
Toch maakt de goede 
man het nu wel èrg gor
tig: restanten uit voorbije 
jaren worden in velletjes 
gescheurd en hup, er zijn 
weer nieuwe boekjes. 
Daarnaast wordt gespe
culeerd op hetvolledig-
heidssyndroom van me
nige verzamelaar door de 
boekjes voortaan te num
meren. Enfin, ik blijf ze 
wel melden en hanteer 
gemakshalve 's mans 
nummers: 
1/2001 (6 januari): zes
maal 'A', 2000 jaar Chris
tendom (zegenende 
paus). 
2/2001 (januari): acht-
maal 35 gr., vijfenzeven
tigste geboortedag dich
ter Baczyfiski (zegel uit 
iggö!) plus vijfmaal 
30 gr., permanente serie 
dierenriem. 
3/2001 (7 februari): vijf
maal I zl., Winteruniver
siade Zakopane (gezicht 
met skibril). 
4/2001 (februari): 
vijfmaal 70 gr., 100 Jaar 
bevordering van Schone 
Kunsten (Zachety-ge-
bouw) plus vijfmaal 
30 gr. permanente serie 
dierenriem. 
5/2001 (februari), vier
maal 1.40 zl., honderd-
vijftigste sterfdag Chopin 
(zegel u i t iggg) . 
6/2001 (maart), vijfmaal 
i z l . , Internet. 
7/2001 (maart), vijfmaal 
I zl., Winteruniversiade 
(zie boven). 

Slovenië 
Stripjiguren 
Het vijftiende boekje van 
Slovenië verscheen op 21 
maart. Het bevat viermaal 
de set van twee zegels 
met stripfiguren. Ze zijn 
zonder waarde-aandui-

Pro Patria 2001: de Romaanse inuloed is duidelijk zichtbaar aan de ra
men. 

ding, maar hebben de 
aanduiding 'B' voor lang
zame post. De prijs ervan 
is op dit moment 25 s. 
per zegel. 

Republiek Srpska 
Grotten 
In september verschijnt 
in de Republiek Srpska 
(het Servische deel van 
Bosnië) her derde postze
gelboekje: het bevat zes 
postzegels met afbeel
dingen uit grotten. 

Zwitserland 
Monumenten 
De Pro Patna-serie van dit 
jaar staat in het teken van 
monumenten van Zwit-
serlands culturele ge
schiedenis. De zegels 
verschenen op g mei. Eén 
ervan, de zegel van 
go-i-40 c , is ook verkrijg
baar in een boekje van 
tien stuks. 
Op de zegel staat het bis
schoppelijk paleis (dit
maal een echt kasteel) in 
de stad Leuk in het kan
ton Valais. Het kasteel 
wordt al genoemd in kro
nieken uit 1254, maar de
len ervan stammen zeker 
uit de vroeg-Romaanse 
tijd. 
Bij de Pro Patria- en Pro Ju-
uentute-boekjes betaalt 
men altijd iets extra voor 
de aanmaakkosten. De 
prijs van het nieuwe 

boekje is dan ook 13.80 f 

Nieuwe boekjes met A- en B-
zegels 
In Zwitserland worden al 
sinds igg5 boekjes met 
'A'- (Priority) en B-zegels 
uitgegeven. Sinds g mei 
zijn ze echter vervangen 
door nieuwe boekjes met 
zelfklevende zegels. In 
het zo handige credit card-
formaat kan het boekje 
nu tien in plaats van 
twaalf zegels bevatten. 
De 'A'-zegel toont wat 
schuine vlakken waar
door de letter 'A' zicht
baar wordt. Het andere 
boekje, met zegels voor 
langzame post tot 100 
gram, laat een aloud sou-
veniertje zien: de St Ber-
nardshond in het met wa
ter en 'sneeuwvlokjes' 
gevulde stulpje. 

Het ZuJitserse boekje met 
'A'-zê els 
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PO & PO VIERT ELFDE LUSTRUM 
MET'POSTMERKEN 2 0 0 1 ' 

Stempelproductie 's Rijks Munt centraal op expositie 

Voor de viering van het vijfen 
vijftigjarig bestaan van Po Si. Po 
IS contact gezocht met de 
Munt, omdat daar vanaf 1865 
tot in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw de poststem
pels van Nederland zijn ge
maakt De tentoonstelling Post-
merken 2001 zal dan ook als on
dertitel krijgen De poststempel-
productie van 's RIJKS Munt 

Vitrines en leaders 
Op de expositie zullen onder 
meer zes vitrines te zien zijn die 
door de Munt zullen worden m 
gericht en waarin getoond zal 
worden hoe poststempels wor
den gemaakt Daarbij wordt aan 
alle soorten en typen uitvoerig 
aandacht besteed puntstem-
pels, klemrondstempels, groot-
rondstempels, typenraderstem-
pels en rolstempels, machine
stempels en administratieve 
stempels Daarnaast zijn twaalf 
wissellijsten (kaders) beschik
baar, waarin telkens een be
paald stempel of stempeltype 
centraal zal staan Het tentoon
stellen van deze fllatelistische 
stukken geschiedt dit keer op 
uitnodiging, aan een aantal Po 
&. Po leden is gevraagd om een 

DOOR JOS M . A . G . S T R O O M , V O O R Z I T T E R PO & PO 

In het najaar van 2001 zal de Nederlandse Vereniging van 

Poststukken- en Poststempelverzamelaors ('Po & Po') 

haar elfde lustrum vieren. Zoals gebruikelijk gebeurt dit 

met een tentoonstelling onder de noam Postmerken. Maar 

dit keer wordt de expositie niet, zoals bijno traditioneel 

is, in de Oude Kerk in Amsterdam, gehouden maar in het 

gebouw van 's Rijks Munt in Utrecht. 

deel van de tentoonstelling te 
vullen 

'Permanente' tentoonstelling 
De tentoonstelling heeft als het 
om de tijdsduur gaat een karak 
ter dat past binnen het beleid 
van de Munt Dat wil zeggen 
dat het een zogenoemde 'per
manente' tentoonstelling zal 
zijn, die gehouden wordt van 
20 augustus tot en met 26 okto
ber 2001 Helaas IS de Munt al
leen op doordeweekse dagen 
geopend, wat inhoudt dat de 
tentoonstelling m het weekein 
de gesloten zal zijn Een uitzon 
dering wordt gemaakt voor de 
dag van de officiële opening, 

die ergens m de eerste helft van 
september zal plaatsvinden Op 
die dag zullen leden van Po & 
Po en genodigden met elkaar 
het jubileum vieren 

Boekje met CD/ROM 
Ter gelegenheid van de ten
toonstelling Postmerken 2001 
de poststempelproductie van 
's Rijks Munt zal een publicatie 
verschijnen die de vervaardi
ging van poststempels door de 
Munt m kaart brengt Het boek
je maakt deel uit van een al be
staande reeks over de produc
ten van 's Rijks Munt Als bijla
ge zal in het boekje een 
CD/ROM worden opgenomen. 

waarop alle stempels die m de 
periode 1865-1902 zijn vervaar 
digd, te vinden zullen zijn 
Deze CD/ROM is de bijdrage 
die door Po & Po aan dit werk 
wordt geleverd Elke verzame
laar kan met deze CD/ROM zijn 
of haar 'eigen catalogus' ma
ken een uitdraai op type stem
pel, op plaats van gebruik, per 
provincie, of hoe dan ook be
hoort tot de mogelijkheden 
Een complete uitdraai van de 
CD/ROM zal vele tientallen, zo
niet honderden bladzijden be
slaan BIJ een volgend lustrum 
zal dit overzicht worden vol 
tooid tot en met de laatste 
stempels die in 1965 zijn ge
maakt 

Nu alvast noteren! 
Nadere bijzonderheden over de 
tentoonstelling en over de vie
ring vindt u de komende tijd m 
'Filatelie', maar noteer nu alvast 
in uw agenda dat u m het najaar 
zeker een kijkje moet gaan ne
men in 's Rijks Munt m Utrecht, 
een museum dat ook inde pe
riode van de tentoonstelling 
Postmerken 2001 - zeker 
nog andere dan filatelistisch 
aantrekkelijke kanten heeft' 
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Op de tentoonstelling Postmerken 2001 zal de 

productie van poststempels door s Rijks Munt in 
Utrecht het centrale thema zijn 
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telie J C van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
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PVWA-Filatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163 
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©020-6734323, tevens faxnr 
PV Postautomaat, H L J van 
den Brink, Beethovenstraat 

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

B 

Baarn: 
PVBaarn, G W Leive, Prof F 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw T Ackema, 
Pr P Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-
6594481 
Barneveld: 
FV De Globe', P Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744 
Bergen op Zoom: 
PV Onderling Contact, mw 
JEM 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: 
FVDeGlobe,JWPM Kre-
mers, De Ververt 15-62, 6605 
AM Wijchen, ©024-6417892, 
e-mail fam_kremers@hot-
mail com 
Beverwijk: 
KPC Bcverudjk, R V d Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk', J H te Brin-
ke, Burg Fabiusparkiog, 
3721 CL Bilthoven, ©030-
2292047 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, mw MJ Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475 

Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682 
Boskoop: 
NVPV, J H Lensink, p/a Mo-
zartlaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV.JAC Schuller, Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PVBreda, B H Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-
Westuoorne, H G T M Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640 
Bruinisse: 
PVBruinisse, A A van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe', C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961 GTEer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8, 
Omstreken, O Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
IVPhilatelica,JTM Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Delden, H Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719 
Delft: 
WP Deljt, J C van Muiswin
kel, A van Schendelplein 71, 
2624 CRDelft, ©015-

2564838, e-mail hans-
muis@casema net 
Delfzijl: 
PV'DeFiucl,PAM Helwig, 
Hoefsmeden] 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315 
Diemen: 
PVDe Zegelaars', E Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV'De Globe', LA Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, A Bakker, De 
Vherbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV'De Globe, JH Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314-
342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884 
DPV De Postjager', J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PVDrachten, S Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201GG 
Drachten 
Driebergen: 
FVStichtsOuerkujartier, Dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen-Rjjsen-
burg, ©0343-517555 
Dronten: 
PVDronten e o , C Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760 
Drunen: 
PV'Philatron,ACG van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV'De Globe, JJ Gubbels, 
Rj[jdt36, 6631 ATHorssen 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe, A H Renshof 
De Plataani5, 6921XC Dui
ven, ©0316-264530 

E 

Echt: 

Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail henk_vogels(3) 
yahoo com 
PhVGelre-Gulick/Echt, P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144 
Edam/Volendam: 
PV Euopost.LPC Smits, 
J M Osterlmghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV 'De Globe', G Radstaat, Wil-
terdmkstraat 22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, P Noordanus, Wal-
stukke36,7152 Eibergen, 
©0545-473559 
Eindhoven: 
PCE, H J Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Philips PV, R Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972 
Eist: 
FV De Globe, M B P Boeve, 
Ceres 90, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678 
Emmeloord: 
WPhilatelica,JJ 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: 
IVPhilatehca, mw A WD 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Rae-
bel. Burg Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578-
627090 

Geleen: 
VVPV'DePhilatelist',WJM 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, © 0187-
611542 
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Goes: 
FV De ßevelonden , J A Grim-
mmck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©035-5262702 
Goor: 
NVPV, I A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGorinchem e 0 , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Dekker-
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46 , 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702 
Ph:IatclicaDenHaafl,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat 33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC 'De Kntifl', L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell TeWerve.qfd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV'Vredestein', mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s-Grauenha^e e 0 , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPfiilatelica, D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, vacant 
IVPhilatelica,HJ Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PVHoarlemmermeer, mw I E 
van Rhenen, Kinlozen 39, 
2151XB Nieuw-Vennep, 
©0252-675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
P Z V S P A , J C vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PV Heerenveen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugowaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 

II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
smg-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LCh Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hellevoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
P V De Helm, Helmond en Oms
treken', T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelm@planet nl 

WPVHelmond,! Neggers, 
Van 't Hoffstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
AmbachtseFV,JSP van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s-Hcrtogenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Penny', M.L.H. Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHockscheuiaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II, 3262 EK Oud-Beij-
erland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H J Ruiter, Sa-
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, göi i EC 
Sappemeer, ©0598-393225 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Fncsland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatclica Hoorn e o , O J Hey-
ma, Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

Kampen: 
IVPhilatelica, I G Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKativijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de. Romeinenstraat 
3, 2225 ZAKatwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 

PhV t Fakteurke', H I Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver
sluis acffiworldonhne nl. 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K J H e g e n -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV'DePhilatelist,WL Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CR Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
WPV'De Loupe', mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe', mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumcrecr Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid-Limburg.R Luster-
mans,J vanMarisr ing3i , 
5988 KG Helden, ©077-
3072858, e-mail r luster-
mans(p)hccnet nl 
Meppel: 
Philatclica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland', R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174-280134 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms , ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijlmg, Spoorlaan 

29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,JMG vanMul-
lekom, Maandagsewetenng 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV,M v d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a lauret@planet nl 
FV'Noviopost',WIM Goos-
sens, Vendeherstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens(5)chello nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzond , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Scha
pendries 127, 4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-3 5193 6 

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

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Mehsse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe',W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkura 
Reuver: 
FV'Filvero,PAH Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe', M F Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991DH RJie-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV'De Globe, H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Lienden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica,W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-
derwolde, ©050-5032608 
Roermond: 
PVRoermond, F Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885 
Roosendaal: 
PVRoosendaal, A J M Verhoe

ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597 
ROVShell-Filatelie,J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald(p)wxs nl 
Rijswijk: 
VVPVRijsu;ijk,mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©070-3995105 

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

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk', A H de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuuJsch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 
Tilburg: 
VPTTilburfl,WFM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417 



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

V 

Vaals: 
PV'Drielandcnpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat9, 
636g BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobc';H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVecndam 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'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-VcWhoi;cn; Ll.J. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeGlobe';l.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gie-

Filantique 
5. Parijs-Londen 

In onze tijd, waarin een 
dagje winkelen in Parijs 
desgewenst kan worden 
afgesloten met een avond 
stappen in Londen, moet 
het comfort dat deze dili
gence te bieden had Spar
taans aandoen. 
Geregeld vervoer per 
koets tussen de Franse en 
de Engelse hoofdstad 
was er eigenlijk pas vanaf 
het begin van de negen
tiende eeuw. We mogen 
best bewondering heb
ben voor het verdraagza
me karakter dat de reizi
gers van die tijd kennelijk 
hadden, want hun geduld 
en uithoudingsvermogen 
werden danig op de proef 
gesteld. 
De afgebeelde diligence 
mag dan bij sommige le
zers van dit blad romanti
sche gevoelens opwek
ken, de voertuigen had
den een primitieve con
structie en waren bijzon
der 'klantonvriendelijk' -
om maar eens een eigen
tijds cliché te gebruiken. 
De diligences waren on
geveerd; destijds was 
men bezorgder voor het 
welzijn van de koetsen -
dat voortdurend werd be

ien. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vl\ss\ngse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
WPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo-
zardaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©071-5614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Vólkerstraat 
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-

dreigd door de deplora
bele staat van het wegen
net - dan voor dat van de 
reizigers. 
Wie de reis naar Londen 
ondernam verzekerde 
zichzelf van een kwelling 
die minstens twee dagen 
duurde, want 48 uur was 
de tijd die voor het traject 

ropawegZuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatclica Weert e.o.; LC.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breimerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IVPhiIatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhiIatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhiIatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsume,o.;0. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfFum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermo-
le. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033-
2864251. 
Wijchen: 

tussen de twee hoofdste
den werd aangehouden. 
Waarschijnlijk keek men 
verlangend uit naar het 
moment waarop men aan 
boord ging van de pak
ketboot die de oversteek 
van Frankrijk naar Enge
land zou maken, dit on
danks het gestamp en ge-

FV'DcG!obe';LH.G. Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343-573979 of 06-
51079947. 

II 

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

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZceu;olde; G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GR Zeewol
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van VoIIen-
hove 2411, 3706 HG Zeist, 

rol dat de reiziger op dat 
deel van de reis te wach
ten stond. 
De afbeelding toont een 
affiche van l'Union, een 
Parijse firma waarvan de 
diligences dagelijks naar 
Londen vertrokken. Op 
de koets is de route te le
zen: Paris-Abbeuille-

©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland; J.C. 
Steutel, LangeBlokweg2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout 33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhiIatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99, 7^°^ BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PVReflio Zwartsluis e.o.; R. Rei-
jnders. Regenboogstraat 3, 
8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechte.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

Boulogne - Calais - Londres. 
De koetsier heeft wijse
lijk een comfortabel 
plaatsje gezocht op de 
rug van een van de paar
den, maar de postbewa-
ker op de bok ziet met 
angst en beven de hob
bels en kuilen die hem te 
wachten staan tegemoet. 

Béparf de Eiris tovs les jours ämidi f BuTeaii m e de l a juss i ennc N:i5 
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De Russische deelrepu
bliek KaratsjajevoTsjerk
essië (in de noordelijke 
Kaukasus) wijdde twee 
briefkaarten aan de Tita
nic, vermoedelijk uitge
bracht na het succes van 
de gelijknamige film over 
het legendarische schip. 
De Maltezer Orde of Jo
hannieterorde, een gees

Frankrijk: envelop met 
particuliere bijdruk 
De Franse gemeente 
Creutzwald (Elzas) heeft 
een artistieke postbe
ambte. Een tekening van 
zijn hand, waarop onder 
meer de kerk, het ge
meentehuis en het post
kantoor te zien zijn, staat 
afgedrukt op een voorge
frankeerde envelop. Deze 
envelop wordt uitsluitend 
ter plaatse verkocht, in 
pakjes van tien stuks; ze 
werd ons toegestuurd 
door de heer F.L. Bakker. 
Volgens onze correspon
dent heeft de postbeamb
te ook postwaardestuk
ken voor Kerstmis en Pa
sen geïllustreerd. In 
Frankrijk zijn de laatste 
jaren duizenden van deze 
postwaardestukken ver
schenen, die meestal 
slechts plaatselijk te ver
krijgen zijn. Het zijn offi
ciële uitgiften die voor
zien zijn van een particu
liere bijdruk. Omdat ie
dereen dit soort druk
werk kan (laten) vervaar
digen, heeft zo'n bijdruk 
 hoe charmant ook fila
telistisch gezien geen be
tekenis. 

Fantasieuitgiften 
Op de NIPAbeurs in Ant
werpen vond ik enkele 
briefkaarten die er be
drieglijk echt uitzien, 
maar die uitgegeven zijn 
door landen die door de 
Wereldpostvereniging 
met erkend zijn, en dus 
tot de fantasieuitgiften 
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gerekend moeten wor
den. 
Touva (een gebied in 
NoordAzië, tussen Sibe
rië en Mongolië) bracht 
in 1999 een briefl<aart uit 
als hommage aan de 
Franse oorlogsleider en 
latere president Charles 
de Gaulle. 

telijke ridderorde die 
vroeger haar zetel had op 
Malta en tegenwoordig in 
Rome, bracht in iggi een 
genummerde briefkaart 
uit. Om deze uitgifte wat 
meer cachet te geven, 
staan er de namen op van 
postadministraties waar
mee de organisatie con
tacten onderhoudt. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De Toxodon platensis, een 
dier dat wel wat lijkt op 
een neushoorn met de 
kop van een nijlpaard, 
was een planteneter die 
tot 8000 jaar geleden 
leefde op de Argentijnse 
pampa's. 

Hij staat in het zegel
beeld (75 c.) van een en

■ ■■ 
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velop die uitgegeven 
werd bij de postzegele
missie 'Prehistorische 
Argentijnse zoogdieren' 
van I maart 2001. De en
velop is vervaardigd van 
een stevig soort karton en 
meet 124 bij 180 mm. Een 
illustratie op de achterzij
de, die gedeeltelijk door
loopt op de voorzijde van 
de envelop, toont twee 
olifantachtigen en een 
sabeltandtijger. 

Australië 
Bedreigde diersoorten 
blijven een aantrekkelijk 
onderwerp voor filatelis
tische uitgiften. Australië 
bracht op 17 mei twee 
reeksen postwaardestuk
ken uit die aandacht 
schenken aan bedreigde 
buideldiersoorten, waar
onder wallaby's, wom
bats en koeskoezen.In 
dit overzicht beperk ik 
me tot de wetenschappe
lijke namen. 
Drie voorgefrankeerde 
enveloppen: Potorous lon
^ipes, formaat C4, prijs $ 
4,75; Burramys parvus, 
formaat C5, prijs $ 3,17; 
Lasiorhinus krejtu, formaat 
DL, prijs $ 1,58. 
Vijfluchtpostbladen, 
prijs 78 c per stuk: Myr
mecobiusjasnatus; Onycho
^aleajraenata; Macrotis la
^otis; Dasyurus geojroii en 
Betton îa lesueur. Alle 
items zijn voorzien van 
een Portbetaaldaandui
ding met een foto van het 
desbetreffende dier en 
daarnaast de tekst Inter
national Post. Op de voor
zijde van de enveloppen 
is een luchtpostvignet ge
drukt; de luchtpostbla
den hebben op de voor
zijde een grote dierenfoto 
die afwijkt van die in het 
zegelbeeld. 

China (Taiwan) 
Het gebruik van aangete
kende enveloppen lijkt 

op Taiwan aanzienlijk te 
zijn, want geregeld ont
vangen we berichten over 
een oplage van dit nieuwe 
type postwaardestuk. Op 
6 april 2001 was dat weer 
het geval: er werden 16 
miljoen exemplaren ge
drukt van een envelop 
met het zegelbeeld 'Pot
planten' (NT$ 19), for
maat 105 bij 220 mm, 
verkoopprijs NT$ 26. 

Duitsland 
De nationale tentoonstel
ling Naposta 2001 wordt 
van 24 tot en met 27 mei 
in Wuppertal (Duitsland) 
gehouden. Volgens de 
beste Duitse tradities ver
schijnen er bij deze gele
genheid enkele post
waardestukken, waaron
der vier enveloppen (ze
gelbeeld Sehenswurdigke\
ten, iio p.) met een parti
culiere bijdruk. Interes
santer is de PlusBnefdie 
op de eerste tentoonstel
lingsdag verschijnt. Dit is 
namelijk een officiële uit
gifte van Deutsche Post, 
waarvoor bovendien een 
nieuw zegelbeeld wordt 
gebruikt: '100 jaar zweef
trein in Wuppertal', 
110+50 p . 

Ierland 
St. Patricks Day, de feest
dag van lerlands nationa

~W^L 



Ie heilige, is voor de Ieren 
elk jaar weer een gele
genheid om familie en 
vrienden een kaartje te 
sturen. 

De posterijen spelen 
daarop in door de uitgifte 
van postwaardestukken; 
voorgefrankeerde prent
brieflcaarten en voorge

frankeerde enveloppen 
met wenskaarten. De se
rie van dit jaar verscheen 
op 17 februari en bestond 
uit vier briefkaarten en 
vier enveloppen. Prijs per 
setje respectievelijk 
£ 2.60 en £ 5.20. Hoewel 
het in de aankondiging 
van An Post niet expliciet 
vermeld wordt, is voor 

het zegelbeeld waar
schijnlijk weer gebruik 
gemaakt van de aloude 
SaintPatrickpostzegel 
uit 1932. 

NieuwZeeland 
Voor de Chatham Is
lands, een eilandengroep 
die tot NieuwZeeland 
behoort, zijn inmiddels 

twee voorgefrankeerde 
enveloppen uitgebracht. 
Onderwerp van envelop 
nummer één (uitgifteda
tum I januari 2000) was 
Pitt Island, de eerste be
woonde plaats ter wereld 
waar de zonsopgang van 
het nieuwe Millennium te 
zien was. 

Envelop nummer twee is 
gewijd aan de Southern 
Cross Touchstones, specimi
na van vier verschillende 
inheemse steensoorten, 
die de afgelopen tijd op 
allerlei plaatsen in 
NieuwZeeland tentoon
gesteld zijn als symbolen 
van vrede, eensgezind
heid en zorg voor het mi
lieu. De stenen hebben 
inmiddels een plaats ge
kregen in het Nationaal 
Museum. 
Beide enveloppen hebben 

een nominale waarde van 
40 c en een verkoopprijs 
van go c. 

Verenigde Naties (New 
York) 
Het luchtpostblad van 50 
cent uit 1997 is voor de 
tweede keer opgewaar
deerd in verband met een 
tariefwijziging in de Ver
enigde Staten. Ditmaal 
gaat het om een bijdruk 
(op het oorspronkelijke 
luchtpostblad) bestaande 
uit de tekst 20 cents in een 
lauwerkrans, met cirkel
vormig daaromheen de 
tekst United Nations Neu; 
York. De uitgiftedatum is 
9 januari 2001, twee da
gen na ingang van het 
nieuwe tarief De be
staande binnenlanden
veloppen van 33 cent (op
gewaardeerde versies van 
de 32 centsexemplaren 
uit 1997) worden pas op 
25 mei 2001 vervangen. 
Op die datum verschijnt 
er een envelop in het 
nieuwe Amerikaanse bin
nenlandtarief van 34 
cent. 
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SAS 
De enveloppen van de 
eerste vluchten die de 
Scandinavische lucht
vaarmaatschappij SAS in 
het jaar 2000 heeft ver
zorgd zijn inmiddels bij 
de samensteller van deze 
rubriek binnengekomen. 
Het gaat om de vluchten 
van Stockholm naar Han
nover (24 februari 2000, 
afbeelding i) en van 
Stockholm naar Skel
leftea (5 maart, gevlogen 
met een toestel van het 
type Q400 Dash8, 2). 
Ook werd in 2000 weer 
de bekende Midnyht
vlucht gehouden; de da
tum was 26 juni (3). 
Verder zorgde SAS ook 
voor het vervoer van de 
Zweedse equipe die deel
nam aan aan de Olympi
sche Spelen in Sydney (7 
september). 

SWISSAIR 
Niet alleen SAS, maar ook 
de Zwitserse luchtvaart
maatschappij Su)issair
bleek in 2000 enkele 
nieuwe bestemmingen in 
petto te hebben. Zo was 

er op 30 oktober een eer
ste vlucht van Zürich naar 
Ljubljana (4); er werd ge
bruik gemaakt van een 
toestel van het het type 
BAE/146. 
Op 9 November vloog 
Swissair voor het eerst van 
Florence naar Geneve, in 
samenwerking met KLM 
ALPS/AirEnglandier (5). 
Het toestel was van het 
type DO328110. 
Op 12 november ging het 
voor het eerst met een A
31g van Pristina naar Zu
rich (6) en een dag later, 
op 13 november, ging het 
in omgekeerde richting 
met een toestel van het 
type Avroliner RJioo van 
Crossair. 

UNITED AIRLINES 
De enveloppen van de 
eerste vlucht van United 
Airlines van Amsterdam 
naar Chicago waren op 
het moment dat de kopij 
voor deze rubriek naar de 
drukker ging nog steeds 
niet terugontvangen. We 
moeten dus het ergste 
vrezen... 



Postzegel Partijen Centrale 
Neem ook deel aan het succes van 

de Postzegel Partijen Centrale 
en kom eens langs bij ons kantoor in Den Haag. 

Wij hebben een zeer groot aanbod van vele honderden partijen, 
geprijsd vanaf fl. 10,- tot vele duizenden guldens. 

Ook bieden wij meer dan honderdduizend FDC's (waaronder veel motief) aan 
voor fl. 1,- per stuk, zelf uit te zoeken. 

Hieronder en hiernaast vindt u slechts een kleine selectie uit onze mei-partijenlijst. 
De kavels zijn ook schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail bij ons te bestellen. 

Heeft u interesse in onze volledige partijenlijst dan kunt u de lijst aanvragen 
door de informatiebon aan het einde van deze pagina ingevuld naar ons op te sturen. 

U ontvangt dan een jaar lang, gratis en geheel vrijblijvend, onze partijenlijst. 
8378 AFGHANISTAN 

Vnl ongebr In map 
500 

1871/1970 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel schaars materiaal 

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

7610 ALGERIJE 
Ongebr/Gebr In map 

450 

625 

1924/1970 Een mooie verzameling vrijwel compl 
Hoge catalogusw/aarde 

8342 AMERIKA (U.S.A.) 
Gebr In doos 
Vele honderden bneven en postkaarten Voorna 
melijk eenvoudig matenaal 

8361 ANDORRA 
Vnl pfr In insteekboek 
Spaans Een interessante verzameling met iets 
doubletten Waarbij de goede luchtpost 
Cataloguswaarde ruim ff 8 500,-

7040 ANGOLA 
Vnl pfr In map 
Een interessant geheel met veel motief, waarbij 
de vogelsene 

7736 ANTARCTICA 
In insteekboek 
Speciale brieven en FDC's Allen verschillend 
Cat waarde van de gebruikte zegels ff 12 000,-
Een mooi geheel met veel motief 

8334 ARGENTINIË 
Vnl ongebr In insteekboek 
Een klassiek doublettenboek tot 1950 Geschikt 
voor de specialist 

8419 ARUBA 
Pfr In album 
Een complete verzameling tot en met 1995 

8000 AUSTRALIË 
Gebr/ongebr In 2 luxe Lindner albums 
1913/1988 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Geschikt om mee verder 
te gaan 

8341 AZIË 
Gebr/ongebr In map 
Een spannende uitzoekpartij op blanco bladen 
Waarbij veel China 
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750 

600 

1000 

225 

250 

600 

300 

8329 

8349 

8116 

8303 

7248 

8148 

7660 

8376 

8096 
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BELGIË 700 
Vnl gebr In album 
1849/1937 Een goed gevulde verzameling waarbij 
veel treinzegels 
BERLIJN 500 
Pfr/ongebr/gebr In Davo album 
1848/1987 Vanaf 1954 compleet Een nette verza-
meling,geschikt om mee verder te gaan 
BRAZILIË 700 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1920/1973 Een goed gevulde verzameling met vee 
beter matenaal uit de gehele penode 
BULGARIJE 250 
Pfr/ongebr/gebr In 2 insteekboeken 
Een goed gevulde verzameling tot 1975 
CANADA 1750 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1864/1976 Een goed gevulde verzameling met 
veel topmatenaal Af en toe iets mindere kwaliteit 
Geschikt om mee verder te gaan 
Zeer hoge cataloguswaarde 
CAYMAN EILANDEN 175 
Gebr In map 
1948/1985 Een goed gevulde verzameling op 
insteekbladen 
COLOMBIA 1000 
Gebr/ongebr In map 
Een uitgebreide klassieke verzamelaar met veel 
interessant matenaal Zeer hoge cat waarde 
CURACAO 400 
Ongebr /gebr In doos 
1873/1948 Een interessante verzameling op 
albumbladen met veel betere zegels 
CURACAO/ANTILLEN 1750 
Pfr/ongebr/gebr In 3 luxe Davo albums 
1873/2000 Een goed gevulde verzameling Na 
1951 compleet Waarbij ook veel beter materiaal 
van voor die periode 
DENEMARKEN 850 
Gebr In album 
1853/1970 Een goed gevulde verzameling met zeer 
veel klassiek Af en toe iets mindere kwaliteit 
Zeer hoge cataloguswaarde 
DIV. AANTEKENSTROOKJES 250 
Gebr In doos 
Nederland Vele duizenden 

8272 

8252 

8170 

8381 

8273 

8243 

8348 

8253 

8076 

8383 

8353 

8354 

DOMINICA 300 
Ongebr/gebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 
DUITSE RIJK 900 
Gebr/ongebr In album 
1872/1925 Een zeer goed gevulde, nette 
collectie met veel klassiek en iets gebieden 
DUITSE STATEN 2000 
Ongebr/gebr In map 
WÜRTTEMBERG 
DUITSE BEZETTING 400 
Ongebr In map 
Verzameling op albumbladen Waarbij Bohemen 
Generaal Gouvernement etc 
DUITSE KOLONIEN 500 
Ongebr/gebr In map 
Een rommelig geheel met veel beter materiaal 
DUITSLAND 300 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboekje 
Een interessant geheel waarbij lokaal post 
DUITSLAND 750 
Gebr/ongebr In blanco album 
Staten en Reich Een nette verzameling met veel 
betere zegels van verschillende gebieden Een 
mooi geheel met een hoge cataloguswaarde 
DUITSLAND BUND 1300 
Gebr In album 
1949/1984 Een complete verzameling met alle 
toppers Cataloguswaarde +1- DM 7 000,-
EGYPTE 750 
Gebr /ongebr In album 
Een klassiek topverzameling met veel interessant 
matenaal Zeer geschikt voor de specialist 
Hoge cataloguswaarde 
ENGELAND 500 
Gebr In map 
Klassiek Alle gebruikt in Constantinopel Waarbij 
doubletten Cataloguswaarde GBP 700 -
ENGELSE KOLONIEN 900 
Gebr/ongebr In 2 albums en 1 insteekboek 
In Afrika Een spannende verzameling met voorna
melijk ouder materiaal Waarbij veel betere zegels 
ENGELSE KOLONIEN 500 
Gebr /ongebr In insteekboek 
Een verzameling met materiaal van voor 1950 
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8151 EUROPA 2250 
Pfr ongebr/gebr In doos 
Een zeer goed gevulde verzameling met veel beter 
materiaal van voor de oorlog Zeer geschikt voor 
de echte liefhebber Hoge cataloguswaarde 

8255 FAROER 400 
Pfr In Leuchturm album 
1975/1997 Een complete verzameling 

7930 FINLAND 700 
Gebr In album 
1860/1972 Een redelijk gevulde verzameling met 
veel klassiek materiaal Geschikt om mee verder 
te gaan Hoge cataloguswaarde 

8338 FRANKRIJK 2000 
In 2 dozen 
MAXIMUMKAARTEN Een zeer uitgebreide collectie 
in 8 dikke albums en iets los Zo n mooie en 
uitgebreide verzameling kunnen wij maar zelden 
aanbieden Geschikt voor de gevorderde Frankrijk
verzamelaar, maar ook voor wederverkopers die 
alles op motief uitzoeken 

8359 FRANSE GEBIEDEN 500 
Pfr/ongebr/gebr In 2 insteekboeken 
In Afnka Een rommelige partij met veel zegels 
Cataloguswaarde ff 10 000,--+++ 

8386 GIBRALTAR 250 
Ongebr/pfr In map 
Ouder materiaal op insteekblad Cataloguswaarde 
ff 5 000-

8318 GRIEKENLAND 450 
Pfr/ongebr/gebr In album 
Een rommelige partij met veel matenaal Tussen 
1964 en 1984 vrijwel kompleet 

8204 HONGARIJE 500 
Ongebr/pfr In map 
1934/1995 Blokken Een mooie verzameling met 
veel toppers uit de beginpenode Hoge cat w 

8392 IJSLAND 550 
Gebr/ongebr In map 
Een oude verzameling op insteekbladen met veel 
beter materiaal Cataloguswaarde ff 8 000,-

8134 IERLAND 800 
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 compleet 

7693 INDIA 800 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een avontuurlijke uitzoekpartij met veel materiaal 
Geschikt voor de beginnende India-verzamelaar 

8258 INDONESIË 650 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1949/1978 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal 

8346 INDONESIË 135 
FDC's In doosje 
Jaren 90 

8009 ISRAEL 325 
FDC's In doosje 
Waarbij ook iets brieven 

8278 ITALIË 550 
Vnl pfr In map 
Beter matenaal, voornamelijk jaren 50 
Cataloguswaarde ff 6 500 -

8305 JOEGOSLAVIË 600 
Pfr/ongebr/gebr In 4 albumpjes 
1918/1972 Een rommelige verzameling met zeer 
veel materiaal Waarbij ook beter Hoge cat w 

8351 KANAAL EIL. 425 
Vnl pfr In album 
1969/1981 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter matenaal uit de beginperiode 

8393 LETLAND 250 
Gebr/ongebr In map 
Een interessant geheel in oude rondzendboekjes 

8130 LIECHTENSTEIN 450 
Pfr/ongebr/gebr In map 
1912/1955 Een interessante partij met veel beter 
materiaal Hoge cataloguswaarde 

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

8365 MAN ISLE OF 225 
Pfr In album 
1973/1991 Een vrijwel complete verzameling 

8279 MIDDEN OOSTEN 200 
Vnl gebr In map Een rommelig geheel met 
veel ouder materiaal 

8407 MARSHALLEILANDEN 1700 
Pfr In 2 albums 
1984/1998 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel motief Nominale waarden USD 680 -

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

8322 MOTIERKERSTZEGELS 650 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een leuke partij in 5 insteekboeken Waarbij 
plakzegels onder andere de oude Zuid Afnkaanse 
boekjes Geschikt voor de gevorderde Kerst
verzamelaar die denkt dat hij of zij alles al 
heeft 

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

8302 MOTIEF: U.RU. 750 
FDC s In doos 
Een interessante geheel met ook iets brieven 

7998 MOTIEF: WWF 350 
In 3 speciale albums 
Een mooi geheel met postfrisse zegels, maximum-
kaarten en fdc's 

8261 NEDERLAND 450 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1945/1976 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel betere series uit de jaren 50 

8404 NEDERLAND 2500 
FDC's In album 
E1/E96 Een complete verzameling met alle toppers 
In doorsnee redelijk kwaliteit, maar ook iets 
mindere exemplaren 

8415 NEDERLAND 2250 
Gebr/ongebr In album 
1852/1945 Een nette verzameling met veel topma-
tenaal Waarbij nr 1/47,49,104/105,130,136/138, 
402B/403B enz enz Cataloguswaarde 9 500 -

8417 NEDERLAND 950 
Gebr In map 
Eerste emissie In doorsnee nette kwaliteit Waarbij 
nrl 17x, nr2 16x en nr3 8x Geschikt voor de 
specialist Cataloguswaarde fl 4 720,-

8434 NEDERLAND 325 
Vnl gebr In map 
Port Een vrijwel complete verzameling op album-
bladen Meest in nette kwaliteit 

8436 NEDERLAND 650 
Gebr/ongebr In map 
Roltanding Een goed gevulde verzameling 
Catalog us waard e ruim fl 2 000,-

8431 NEDERLANDS INDIE 700 
Vnl gebr In map 
1864/1938 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter matenaal Hier en 
daar iets mindere kwaliteit Hoge cataloguswaarde 

7725 NICARAGUA 225 
Pfr In insteekboek 
Een mooi geheel met veel motief 

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

8358 NIEUW ZEELAND 450 
Ongebr/gebr In Davo album 
1873/1987 Een goed gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

8311 OOST EUROPA 575 
Vnl pfr In insteekboek en doosje 
Polen Rusland en Gebieden Een interessante 
engros partij met veel beter materiaal Zeer geschikt 
voor wederverkopers Hoge cataloguswaarde 

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

8088 OOSTENRIJK 200 
Pfr In map 
Klederdrachten Yvert 738A/754A en 801/807A 
FF2 130,-

8406 PALAU 2000 
Pfr In doos 
1983/1998 Een zeer uitgebreide verzameling in 
twee albums en op albumbladen Waarbij zeer 
veel motief Nominale waarde ruim USD 800 -

8309 ROEMENIE 450 
Gebr/ongebr In map 
1872/1964 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series en zegels 

8390 PORTUGESE KOLONIEN 1600 
Ongebr/gebr In doos 
Een interessante partij op blanco bladen Waarbij 
Macao Nyassa, Mozambique en Indie Een mooi 
geheel met veel beter materiaal 

7878 RUSLAND 400 
Gebr In insteekboek 
Een interessante verzameling tot +/- 1950 Waarbij 
iets doubletten Geschikt voor de gevorderde 
Rusland verzamelaar 

8281 RUSLAND & GEBIEDEN 250 
Gebr/ongebr In map 
Voornamelijk ouder materiaal op albumbladen 

8373 SAAR 300 
Ongebr/pfr In map 
Een interessant geheel op insteekbladen waarbij 
luchtpost en iets doubletten 

8391 SCANDINAVIË 200 
Pfr/ongebr/gebr In map 
Een rommelig partijtje op kaartjes met veel inte
ressant matenaal zoals Stadspost Geschikt voor 
de specialist 

8283 SPANJE 175 
Gebr/ongebr In map 
Een rommelig geheel op albumbladen met veel 
klassiek 

8114 ST HELENA 1000 
Vnl gebr In map 
1862/1983 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel top mate naai 

8284 ST KITTS-NEVIS 900 
Pfr/ongebr/gebr In map 
1870/1987 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter matenaal en motief 

8432 SURINAME 250 
Vnl gebr In map 
1873/1938 Een redelijk gevulde verzameling op 
albumbladen met veel betere zegels 

8263 SYRIA 125 
Vnl gebr In album 
1920/1970 Een rommelig geheel met veel materiaal 

8405THUISLANDEN 250 
Pfr In album 
Ciskei en Bophuthatswana Een complete verzame
ling met veel motief 

8299TSJECHOSLOWAKIJE 1350 
Pfr In doos 
Een zeer interessante partij in stokboeken met 
veel beter materiaal Zeer geschikt voor de 
specialist Waarbij iets doubletten 
Extreem hoge cataloguswaarde 

8315TURKIJE 175 
Gebr/ongebr In insteekboek 
Een interessante partij met veel klassiek 
Geschikt voor de specialist 

8325 VATICAAN 300 
Vnl pfr In 2 albums 
1964/1996 Een vrijwel complete verzameling 

7059VER.ARABISCHE EMIRATEN 150 
Pfr/gebr In map 
Een interessant geheel met veel beter materiaal 
Waarbij nr 1/12 

8319 VERENIGD EUROPA 400 
FDC's In 2 albums 
1966/1975 en 1980/1981 Waarbij kleibogen en 2 
maal Spaans Andorra 1972. 

8132 VERENIGDE NATIES 450 
Vnl pfr In 2 luxe albums 
1951/984 Een vrijwel complete collectie met 
iets dubbel verzameld Hoge cataloguswaarde 

7585 WERELD 900 
Vnl gebr In oud Century album 
Vnl voor 1900 Een rommelige verzameling met 
veel interessant matenaal Geschikt voor de 
liefhebber van klassiek Af en toe gemengde 
kwaliteit Zeer hoge cataloguswaarde 

7753 WERELD 300 
Gebr In insteekboek 
AANTEKENSTROOKJES Een rommelig geheel 
waarbij veel Nederland 

8236 WERELD 800 
Gebr/ongebr In insteekboek 
Een klassieke partij met veel Engelse kolomen 
Zeer geschikt voor de gevorderde Wereld
verzamelaar 

8237 WEST EUROPA 650 
Gebr/ongebr In insteekboek 
Een klassieke partij met veel Duits matenaal 
Geschikt voor de specialist Zeer hoge cat waarde 



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

Zegels voor ii.ooo man 
Bergedorf was in het 
midden van de negen
tiende eeuw waarscliijn-
lijk het Ideinste gebied 
dat eigen postzegels uit
gaf. Met een oppervIal<te 
van 1.75 vierl<ante mijl en 
omstreeks 11.000 inwo
ners was de in Noord-
Duitsland, tussen Ham
burg en Lübeck gelegen 
vrije stad ook het ge
meenschappelijk eigen
dom van de twee ge
noemde steden. 
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Bergedorf: ...ccht̂ ebruiktheel 
schaars... 

Vandaar dat de zegels van 
de in 1861 verschenen -
enige - serie van Berge-
dorf in de hoeken de let
ters LHPA hebben staan, 
de afl<orting voor Lü
beck-Hamburgisches 
Post-Amt. De Deutsche 
Briefmarken-Revue van 
maart heeft een aardig 
artikel over de postzegels 
van deze vrije stad. Nu 
zal het postverkeer van de 
in hoofdzaak agrarische 
bevolking niet erg groot 
zijn geweest; dat er des
ondanks nog altijd heel 
veel van deze postzegels 
te vinden zijn danken we 
aan de Belgische postze
gelhandelaar J.B. Moens 
die, toen Bergedorf in 
1868 tot de Noord-Duitse 
Postunie toetrad, niet al
leen de nog aanwezige 
voorraden opkocht, maar 
ook de drukplaten wist te 
verwerven. Deze platen 
heeft hij vervolgens voor 
vele herdrukken ge
bruikt. Echt gelopen 
brieven zijn echter heel 
zeldzaam. Met Dene
marken was er ook een 
regeling dat voor brieven 
naar dat land in Berge-
dorf verkrijgbare Deense 

postzegels konden wor
den gebruikt. 

150 jaar Deense zegels 
Over Denemarken ge
sproken: in dat land l<wa-
men de eerste postzegels 
honderdvijftig jaar gele
den, in 1851, uit. Vandaar 
dat de Franse Echo van 
maart en de DBZ van de 
zestiende van die maand 
uitvoerig aandacht 
schenken aan Denemar
ken, dat van oudsher al
tijd een plezierig en be
scheiden verzamelgebied 
is geweest. 

Denemarken: ...bescheidenen 
sympathiek uerzamel̂ ebied,., 

Het Duitse blad wijst er 
terecht op dat behalve het 
Deense vasteland ook 
Groenland, IJsland, de 
Faeröer, de Thule-uitgif-
ten, de volksstemming
zegels van Sleeswijk-Hol-
stein en niet te vergeten 
Deens V\^est-Indië tot het 
Deense postgebied gere
kend kunnen worden. 

Napoleon nageaapt 
In Timbres Magazine van 
februari begint een uit
voerige serie artikelen 
over de klassieke emis
sies van Roemenië, uiter
aard te beginnen met de 
beroemde Moldavische 
stierenkoppen. 

Timbres Magazine: ...aandacht 
uoor Roemenie... 

Vooral de Roemeense se
rie van 1872 spreekt de 
Fransen aan, omdat de 
Franse Napoléon-zegels 
van 1862 daarvoor zo dui
delijk als voorbeeld heb
ben gediend. En ook dat 
is geen toeval, want in 
1866 - zoals in een be
knopt historisch over
zicht van de ontstaansge
schiedenis van het land 
wordt beschreven - werd 
op aandringen van keizer 
Napoleon III prins Karel 
van Hohenzollern-Sig-
maringen tot vorst en la
ter tot koning van het 
land benoemd. 

Allemaal Menora's 
Dat de Menora, de zeven-
armige kandelaar, het 
wapen van de staat Israël 
vormt is alom bekend. 
Maar dat dit symbool van 
de joodse religie op de 
postzegels van tal van 
landen voorkomt weten 
slechts weinigen. Een 
uitvoerig artikel in Tim
bres Magazine van maart 
laat daar tal van voorbeel
den van zien. 

De zeuenarmye kandelaar komt 
op tal uan zegels en stempels Door. 

Italië, Oeganda en Zuid-
Afrika zijn er voorbeel
den van. Ook de mantel 
van een Zweedse bis
schop uit de vorige eeuw 
is versierd met een ge
borduurde Menora. Het 
Franse blad toont ook 
een aantal stempels met 
dit symbool. 

Een vorstelijke aanblik 
Stanley Gibbons is de uit
gever van een bekende 
catalogus van schepen op 
postzegels - en zulke ze
gels zijn er heel veel. Pe
ter Bolton, de auteur van 
dit werk, heeft in een ar-

Een majestueus gezicht: de indrukwekkende 'tall ships' die op dit Franse veile 
zijn afgebeeld. 

tikel voor het maandblad 
van deze Britse uitgeverij. 
Gibbons Stamp Monthly 
(maart 2001) een artikel 
geschreven over 'majes
teitelijke zeilschepen'. 
Hij gebruikt het bijvoeg
lijk naamwoord 'majes
teitelijk' overigens niet 
omdat er koningen of 
keizers op de behandelde 
schepen varen, maar van
wege het vorstelijke ui
terlijk dat deze volgetuig-
de vaartuigen hebben. 
Natuurlijk komen ook de 
Tail Ships Races aan de 
orde. De Russische 
Kruzenstjern komt alleen al 
op de postzegels van zes 
landen voor. 

Aartsvijand op zegel 
Sint Helena, een eilandje 
van 314 vierkante kilome
ter in het zuidelijk deel 
van de Atlantische Oce
aan, is met zijn ongeveer 
zesduizend inwoners nog 
altijd een Britse kroonko
lonie waarvan de Britten 
zich overigens weinig 
aantrekken. Maar voor de 
Fransen daarentegen is 
het de plaats waar hun 
grote Napoleon zijn laat
ste levensjaren sleet. Fila-
telistisch gezien is het ei
land met de hoofdstad Ja

mestown niet oninteres
sant; want het was lang 
een tussenhaven van de 
East India Compani|. In 
1856 kreeg het zijn eerste 
postzegels met een af
beelding van koningin 
Victoria. Een betrekkelijk 
bescheiden aantal emis
sies maakt het tot een te 
overzien verzamelgebied. 
Meestal hebben de zegels 
eigen ontwerpen, waarbij 
voor het in hetzelfde deel 
van de Oceaan gelegen 
vulkaaneiland Ascension 
eenzelfde ontwerp werd 
gebruikt. Ter gelegen
heid van de honderdvijf-
tigste gedenkdag van de 
dood van Napoleon gaf 
Sint Helena twee speciale 
postzegels uit met afbeel
dingen van schilderijen 
waarop de keizer staat af
gebeeld. Het zijn de eni
ge Britse postzegels 
waarop de aartsvijand 
van weleer voorkomt. Al
dus een artikel in de Echo 
van februari. 

Zegels die het hart raken 
Cardio/ilatelie is een ge
heel nieuwe term die ui
teraard uit Amerika 
komt, want geen land 
heeft zoveel postzegels 
en postwaardestukken 



Verzamelmatermfll waaraan jeje Dan harte kunt wijden . 

uitgegeven met hiet mo
tief'Liefde' - en dat tlie-
ma wordt meestal gesym
boliseerd door een hart. 
Onder de titel Falling in 
Love tuith Hearts on Stamps 
schrijft de cardioloog 
Benedict A. Termini een 
uitvoerig artikel over zijn 
hobby, die volgens hem 
al heel veel navolgers 
heeft (American Philatelist, 
februari 2001). 
En er blijkt materiaal te 
over te zijn. Niet minder 
dan ruim vijftig zegels 
worden afgebeeld - en 
dan heeft Termini onze 
eigen hartzegels van 1970 
nog niet eens opgemerkt. 
Wèl de zegel van 40 cent 
van de Nederlandse An
tillen met een harten-
kaart. Trouwens, er ko
men heel wat harten
speelkaarten in zijn col
lectie voor. De verzame
laars kunnen in ieder ge
val naar hartelust verza
melen. 

Rupert leeft! 
In de Globe-koerier 
(2000/1) lezen we een 
leuk stukje over bekende 
en minder bekende strip
figuren. Hoewel in Ne
derland vrijwel onbe
kend, is in de Britse krant 
The Daily Herald al sedert 
1920 dagelijks de strip 
Rupert Bear te vinden. Ru
pert werd vanaf 1920 tot 
1935 bedacht en gete

kend door Mary Tourtel, 
de echtgenote van een 
van de redacteuren. 

Mary Tourtel bedacht en tekende 
de populaire beer Rupert. 

Haar opvolger Alfred 
Bestall tekende letterlijk 
en figuurlijk voor de 
daarop volgende dertig 
jaar. Ook daarna werd de 
strip voortgezet en wel 
tot op de dag van van
daag. Opmerkelijk is dat 
de strip ook in de jaren 
van de Tweede Wereld
oorlog, ondanks een ge
brek aan papier, zonder 
onderbreken werd voort
gezet. 

55 jaar blokkade 
In Thema, tijdschrift 
voor Thematische Filate
lie (februari 2000) wordt 
uitvoerig ingegaan op de 
geschiedenis van de 
blokkade van Berlijn. Het 
verhaal begint op 26 juni 

1946, 's morgens om 6 
uur, toen de Sovjetunie 
alle wegen, spoorlijnen 
en kanalen tussen West-
Berlijn en het vrije West-
Duitsland blokkeerde. 
Het artikel wordt gecom
pleteerd met postzegels 
van Groot-Brittannié, 
Duitsland, Jersey, Ascen
sion en de Verenigde Sta
ten en met briefstukjes 
en herdenkingsenvelop
pen met fraaie afstempe
lingen. De blokkade 
duurde tot 12 mei 1949. 

Hollanders verslagen 
Een Hollands bezoek aan 
de Canarische Eilanden -
en dan niet met een char
tervlucht tijdens vakan
tie. Nee, het betreft een 
bijna met succes uitge
voerde invasie met een 
krijgsmacht van 12.000 
manschappen met als 
doel de strategische ei
landjes op de zeeweg van 
Spanje naar Amerika te 
bezetten. 

Nederlandse musketier onder beuel 
Ufln Van der Does, die de vergeefse 
aanoal op de Canarische Eilanden 
ten uituoer bracht. 

Het maandblad De Post
zegelvriend (van de ge
lijknamige vereniging 
voor langdurig zieke en 
mindervalide postzegel
verzamelaars) vertelt dit 
verhaal ter gelegenheid 
van een in 1999 versche
nen Spaanse postzegel. 
De zegel herdenkt de 
heldhaftige verdediging 
van Las Palmas in 1599. 
Ondanks de grote over
macht van de Nederlan
ders slaagden tweedui
zend slecht bewapende 
eilandbewoners erin de 
invasiemacht te weer
staan. De postzegel toont 
een afljeelding van de 
aanval van de Hollandse 
vloot naar een ets van De 
Brij uit de zestiende 
eeuw. 

Droge landingen 
In Waalzegel (nummer 
18), het officieel orgaan 

Het uliegueld Berlm-Tempcihqf tijdens de blokkade van Berlijn. 

van de NVPV afdeling 
Nijmegen, lezen we aan 
de hand van postzegels 
en een gedetailleerde 
kaart de geschiedenis van 
Zuidwest-Afrika, het te
genwoordige Namibië. 
De kolonisafie van dit 
deel van Afrika kwam 
langzaam tot stand om
dat de meeste expedities 
meldden dat er bij elke 
landingsplaats alleen 
maar woestijn werd aan
getroffen. 

Een schitterende - maar uiteraard 
droge - uioestijn. de Namib 

Later bleek dat er zich 
langs de gehele kust van 
Zuidwest-Afrika een 
1.300 kilometer lange en 
50 a 100 kilometer brede 
strook zandduinen uit
strekte, de zogenaamde 
Namib-woestijn. Het 
woord Namib is aflcom-
stig van de Hottentotten-
taal en betekent 'woes
tijn'! 

Oprechte amateurs 
Nederlandse postzegels van 
niet-beroepsmatî e ontwer
pers is de titel van een be
spreking in Bulletin 
(maart 2000) van de Ver
eniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie. 
Aanleiding voor dit arti
kel was een oproep aan 
alle Nederlanders op de 
achterkant van het kor-
tingzegelvelletje van 1998 
om voor 1999 een 'de-
cemberpostzegel' te ont
werpen. De schrijver ont
dekte zes series kinder
postzegels die - net als de 
kortingzegels van 1997 -
door niet-professionele 
ontwerpers werden ont
worpen. Voorts waren er 
nog postzegels waarvoor 

professionele ontwerpers 
het handschrift van kin
deren gebruikten (Kind 
1978). 

1200 jaar Duitsland 
Postzegels en de geschie
denis van Oud-Duitsland 
tot 1875 komen uitge
breid aan de orde in De 
Gooische Phila (NVPV af
deling Gooi- en Eem-
land) van maart. Met 
kaartjes, zegels en af
stempelingen wordt de 
geschiedenis behandeld 
vanaf het jaartal 800, dat 
gezien mag worden als 
het geboortejaar van wat 
thans Duitsland heet. 
Achtereenvolgens komen 
het Huis Habsburg aan 
de orde, gevolgd door de 
Duitse Bond, het zuiden 
en het noorden van 
Duitsland, de Noord-
Duitse Bond en het Duit
se Rijk, waarvoor in 1871 
de koningvan Pruisen tot 
Duits keizer werd uitge
roepen in de Spiegelzaal 
van Versailles. 

De Duitse keizer Wilhelm I 

De toen nog regerende 
koningen van Württem
berg en Beieren en de 
groothertog van Baden 
werden op dat moment 
' leenmannen' van de 
Duitse keizer. 
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OVERZICHT VAN VERANDERINGEN 
IN DE REGLEMENTEN VAN DE F.I.P. 
Op 14 oktober 2000, tij
dens het Congres van de 
Federation Interrtatiotiale de 
Philatelie (FIP), werden de 
General Regulations o/the 
FlP/or Exhibtions (GREX) 
in gewijzigde vorm goed
gekeurd en met onmid
dellijke ingang inge
voerd. Er is heel wat ge
sleuteld aan de tekst van 
de laatste versie, die uit 
1996 Stamt, maar echt 
grote veranderingen zijn 
er niet zo veel. In het al
gemeen geldt dat er niet 
meer over medailles 
wordt gesproken, maar 
over een aantal punten, 
als het gaat over kwalifi
catievoorwaarden. 
Hieronder volgen de be
langrijkste wijzigingen, 
voorzover die van belang 
zijn voor inzenders. 

Artikel 6 
Omuan^ tentoonstelling 
In dit artikel was al spra
ke van een omvang in 
vierkante meterss. Voor i 
vierkante meter dient nu 
gelezen te worden: een 
kader waarin zestien bla
den passen (een tip: houd 
ongeveer A4-formaat -
297 bij 210 mm. - aan; 
soms verdient een maxi-
mumhoogte van 290 ä 
295 mm. de voorkeur). 
Alle inzendingen die voor 
de eerste keer worden 
toegelaten tot een FIP-
tentoonstelling (alge
meen, gespecialiseerd of 
internationaal) hebben 

recht op vijf vierkante 
meter of omgerekend 
tachtig bladen, evenals 
alle inzendingen die niet 
meer dan 84 punten heb
ben behaald op een PIP-
tentoonstelling of een 
tentoonstelling van een 
continentale federatie zo
als de FEPA. Inzendingen 
die 85 of meer punten 
hebben behaald op zo'n 
tentoonstelling hebben 
recht op acht vierkante 
meter of 128 bladen. 
Voor tentoonstellingen 
moeten zoveel kaders be
schikbaar worden ge
steld, dat er 80 of 128 bla
den in kunnen worden 
ondergebracht, bijvoor
beeld 7 of II kaders (ge
schikt voor 12 bladen) 
zoals die in Nederland 
gebruikt worden (tip: 
lees altijd goed na in het 
reglement van de be
treffende tentoonstelling 
- IREX - wat de kader
grootte is en de toegesta
ne bladafmetingen; dit 
kan veel ellende voorko
men). 
Inzenders gerechtigd 
deel te nemen aan de 
Championship Class krij
gen ook acht vierkante 
meter toegewezen (was: 
tot maximaal tien vier
kante meter). Zij mogen 
niet minder ruimte aan
vragen in deze klasse. 

Artikel 8 
Bekroningen 
Er word nu gesproken 

van bekroningen (aiüords) 
in de rang van medailles 
(was: medailles/medals). 
Vervallen zijn de bepalin
gen over het gehalte aan 
fijn goud dat de gouden 
medailles dienen te be
vatten, ledere tentoon
stellingsorganisatie is nu 
vrij om al dan niet echte 
medailles beschikbaar te 
stellen, eventueel ook 
nog in de gebruikelijke 
(edel)metalen. 

Artikel 9 
Recht op deelname in de 
Championship Class 
Tot de Champion Classe 
worden alleen inzendin
gen toegelaten die 95 of 
meer punten hebben be
haald tijdens FlP-wereld-
tentoonstellingen in drie 
afzonderlijke jaren gedu
rende de laatste tien jaar 
(was: driemaal groot 
goud gedurende de afge
lopen tien jaar). De toela
ting gaat in op i januari 
van het jaar volgend op 
de kwalificatie. 

Artikel 10 
Recht op deelname in de 
lucdstrijdldassen 
Gerechtigd tot deelname 
in de wedstrijdklassen 
van FlP-tentoonstellin-
gen zijn verzamelingen 
die op nationaal niveau 
minimaal 75 punten heb
ben behaald in de tien 
jaar voor de datum van 
aanmelding voor zo'n 
tentoonstelling. Er wordt 

dus alleen nog maar over 
punten gesproken, niet 
meer over medailles. 
Voor literatuurinzendin
gen is geen voorafgaande 
bekroning vereist. Boe
ken mogen niet ouder 
zijn dan vijfjaar en de 
overige literatuur niet ou
der dan twee jaar. Richt
datum is I januari van het 
jaar van de tentoonstel
ling. 
De leeftijdsindehng voor 
jeugdinzendingen is ver
anderd; in plaats van vier 
zijn er nu nog maar drie 
leeftijdsgroepen. 
Leeftijdsgroep A is nu 13 
tot 15 jaar, B is 16 tot 18 
jaar en C is 19 tot 21 jaar. 
Groep D is vervallen 
Voor groep A en B moet 
nationaal minimaal 70 
punten zijn behaald en 
voor groep C is dit mini
maal 75 punten om deel-
namegerechtigd te zijn 
voor een FIP tentoonstel
ling. 

Artikel 15 
Beperkingen inzendingen 
Als een beetje een vreem
de eend in de bijt is hier
onder opgenomen dat -
voor het eerst - jeugdin
zendingen op een inter
nationale FlP-tentoon-
stelling kadergeld moe
ten betalen en wel het 
equivalent van de kosten 
van één kader in de seni
orenklassen. 

Artikel 17 
Basisvereisten uoor aanmel
ding om tentoon te stellen 
Een inzender mag de 
aandacht vestigen op bij-

OVERZICHT VAN NEDERLANDSE 
TENTOONSTELLINGEN IN 2001 

In het hieronder afge drukte overzicht vindt u 

de voor dit jaar geplande 
postzegeltentoonstellin
gen. Het tentoonstel
lingsoverzicht geeft de 

^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ 
10-12 mei 

18-19 mei 

20 oktober 

19-21 oktober 

27-28 oktober 

3-4 november 

16-17 november 

17-18 november 

FILA EDE 2001 
N van der Lee, Arkelstein 12, 
6714 AW Ede, tel 0318-839260 

NVPV Afd Alphen a/d Rijn en JFN 
K van Kempen, Zvrolsestraat 404, 
2587 VK Den Haag, tel 070-3514092 
PV Zeeuvßch-Vlaanderen 
G A F V d Bosch, Sweelmckhof 54 
4536 HO Temeuzen, tel 0115-648618 
POSTEX 2001, NVPV en GSE 
L Louwerse, Kon Wilhelminastr 51, 
2811 TT Reeuwijk, tel 0182-395103 
40° Dag van de Aerofilatelie 
J D H. van As, Dintel 22, 2991 RC 
Barendrecht, tel 0180-614430 
AMSTERDAM 2001 
J C van der Bijl, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, tel 020-4974024 
PV De Globe, Afd Bameveld 
P Broekema, Wesselseweg 34, 3771 
PC Bameveld, tel 0342-412915 
HANZEFILA2001 NVPV Afd. Deventer 
J A. Bloemsma. tel. 0575-494488 

TESQUA hal. Ede 

Tenniscentrum Nieuwe Sloot, 
Pres Kennedylaan 1, 
Alphen a/d Ri|n 
Sporthal De Oude Vaait, 
Terneuzen 

Amencahal, Laan van Erica 50 
Apeldoorn 

Nationaal Luohtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

Vondelkerk 
Vondelstraat 120c 
Amsterdam 
Veluwehal, Bameveld 

Saxion Hogeschool IJsselland, 
Handelskade 75. Deventer 

W 2 en 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 

Stand van zaken per i mei 
2001. De afkortingen in 
het overzicht kunnen als 
volgt worden verklaard: P 
= propagandatentoon-
stelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in cate
gorie I, 2of3), J = jeugd-
tentoonstelling en GSE = 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 

OPENINGSTIJDEN 
BONDSBIBLIOTHEEK 

We herinneren u er nog 
even aan dat er met in
gang van april jongstle
den andere openings
tijden gelden voor de 
Bondsbibliotheek in 
Baarn. Het gaat om de 
volgende openstellings
tijden: 

http://www.nbtv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl


zondere stukken in de in
zending en op literatuur 
door hem zelfgeschre
ven, die in betrekking 
staat tot de inzending 
Vermeldingen van de 
waarde zijn echter niet 
toegestaan. Hoewel in de 
titel van dit artikel sprake 
is van vereisten voor aan
melding (application to ex
hibit) wordt hier waar
schijnlijk ook bedoeld 
dat dergelijke toelichtin
gen eveneens in de ten
toongestelde collectie 
toegestaan zijn Beper
king tot het hoogst nood
zakelijke is natuurlijk ge
boden, immers overdaad 
schaadt ook hier. 
De titel van de inzending 
dient duidelijk het ge
toonde te vermelden in 
een vorm die begrijpelijk 
is voor bezoekers van de 
tentoonstelling 
De jury dient de beschik
king te krijgen over origi
nele of door de nationale 
federatie gewaarmerkte 
kopieën van keuringsrap
porten die betrekking 
hebben op het materiaal 
m de inzending. Deze 
moeten aan de achterzij
de van het blad in de be-
schermhoes worden ge
plaatst Kopieën mogen 
ook aan de landscommis-
saris worden gegeven 
Elk blad dient te worden 
tentoongesteld voorzien 
van een beschermhoes. 
Deze moet open zijn om 
inspectie door de Expert 
groep mogelijk te maken 
Losse stukken mogen 
niet in gesloten [gestalde) 
omhulsels zijn verpakt. 
Het opsporen en weren 
van vervalsingen wordt 
met deze bepalingen dus 
nog beter mogelijk ge
maakt (tip zorg - indien 

nodig - voor recente keu
ringsrapporten van offi
cieel erkende keurmees
ters; de methodes van de 
vervalsers worden steeds 
geraffineerder, maar ge
lukkig ontwikkelen de in
zichten en de opspo-
rmgsmogelijkheden van 
de keuringsinstanties 
zich ook in de tijd, van
daar dat vernieuwing van 
oude keuringscertifica
ten geen overbodige luxe 
IS). 

Artikel 19 
Plichtsuerzuim 
Nieuw IS in Artikel ig dat 
een inzender die probeert 
de beoordeling te beïn
vloeden van welke inzen
ding dan ook, hetzij via 
een commissaris, hetzij 
via een andere persoon, 
nadat de jury haar werk is 
begonnen, direct zal 
worden gediskwalifi
ceerd en uitgesloten kan 
worden van deelname 
aan toekomstige FIP ten
toonstellingen. 

Verder werden ook de Ge
neral Regulations o/the FIP 
Jor the Evaluation o/Compe-
titiue Exhibits at FIP Exhibi
tions (GREV) aangepast 
Ook hiervoor geven we 
de belangrijkste punten 
voor de inzenders en de 
inzendingen. 

Artikel i 
Wedstnjdtentoonstellingcn 
De commissies en secties 
van de FIP stellen de 
richtlijnen op voor de in
terpretatie van de SREV's 
(Special Regulations of the 
FlP/or the Evaluation oj 
Competitive Exhibits at FIP 
Exhibitions) Op dit mo
ment IS alleen de com
missie voor de Themati

sche Filatelie bezig met 
het aanpassen van de 
SREV en de Guidelines 
Hierover wordt in een 
volgend nummer uitvoe
rig bericht Voor de ande
re disciplines zijn op dit 
moment nog geen wijzi
gingen gepubliceerd. 
Voor de postgeschiedems 
zullen er enkele wijzigin
gen komen, maar deze 
moeten eerst nog intern 
besproken worden en 
zullen naar verwachting 
niet voor medio 2002 van 
kracht worden. 

Artikel 2 
Inzendingen in ujedstnjd-
verband 
Dit artikel wordt iets uit
gebreid BIJ de beoorde
ling van inzendingen 
dient alleen het tentoon
gestelde materiaal en de 
gegeven informatie te 
worden betrokken. De 
kwaliteit, niet de kwanti
teit, van de bijschriften 
wordt dus belangrijker 
en weegt meer mee in de 
beoordeling. 

Artikel 3 
Principes voor de samenstel
ling van inzendingen 
De inzending dient alleen 
te bestaan uit relevant fi-
latelistisch materiaal, on
dersteunende documen
tatie en tekst, dit laatste 
echter anders dan in de 
Open klasse 
Relevant filatelistisch 
materiaal wordt voor ie
dere klasse nader be
paald in de SREV voor die 
klasse. Hier kunnen dus 
in de toekomst nog ver
anderingen komen. De 
zeer ingewikkelde for
mulering en definiëring 
van relevant materiaal, 
die vroeger in dit artikel 

stond IS hiermee ge
schrapt. 
Het plan moet opgesteld 
zijn in een van de ofiicie-
le FIP talen (Engels, 
Duits, Frans of Spaans). 
De restvan de inzending 
mag dus in de eigen taal 
ook al IS dit geen officiële 
FlP-taal (tip. het gebruik 
van een van de officiële 
FlP-talen, bij voorkeur 
Engels, IS wel aan te be
velen. Engels verdient de 
voorkeur omdat bij alle 
reglementen de Engelse 
versie bepalend is). 

Artikel 4 
Criteria voor de beoordeling 
Behandeling en filatelis-
tische belangrijkheid vor
men nu een geheel. 
Voor Thematische, Jeugd 
en Literatuur inzendin
gen gelden speciale crite
ria 
Criteria voor de Open 
klasse moeten voorlopig 
in de Irex worden opge
nomen. Met ander woor
den: hiervoor is nog geen 
eenduidig reglement. 
Op de tentoonstelling 
Amphilex 2002 zal voor 
het eerst deelname in 
deze klasse internatio
naal plaats vinden Aan 
de hand van ervaringen 
die daar worden opge
daan zullen regels wor
den opgesteld. 
Het criterium Presentatie 
vraagt nu om een beoor
deling van de totale es
thetische indruk van de 
inzending. 
In het oude reglement 
werd de duidelijkheid van 
de tekst nog expliciet ge
noemd. De nieuwe for
mulering IS dus wat alge
mener gesteld, maar past 
nu wel beter bij dit crite
rium. 

Artikel 5 
Jurering van de inzendingen 
De criteria voor de beoor
deling van Literatuur, 
Thematische en Jeugd in
zendingen worden be
handeld in de SREV's van 
de betreffende klasse. 
Voor de Thematische Fi
latelie zijn deze zoals al 
eerder vermeld in bewer
king en worden binnen
kort gepubliceerd. 
Voor de overige klassen 
geldt de volgende pun
tenverdeling: 
Behandeling en filatelis-
tische belangrijkheid. 30 
punten, Filatelistische en 
daarmee gerelateerde al
gemene kennis, persoon
lijke studie en onder
zoek 35 punten; Kwali
teit en zeldzaamheid 30 
punten; Presentatie. 5 
punten. 
Voor diegenen die toe
gang hebben tot internet 
bestaat de mogelijkheid 
de volledige teksten van 
de GREX en de GREV te 
lezen op de website van 
de FIP: wwwf-i-p ch/reg. 
htm 
Kopieën van deze teksten 
kunnen ook bij het 
Bondsbureau aange
vraagd worden Voorlo
pig is alleen de Engelse 
versie beschikbaar Aan 
een Nederlandse verta
ling wordt gewerkt Wan
neer deze beschikbaar zal 
zijn wordt nog bekend 
gemaakt Bovenstaande 
reglementen gelden ook 
voor Amphilex 2002 en 
zijn verwerkt m de regle
menten die in Bulletin i 
zijn opgenomen (mo
menteel in druk) De re
glementen zullen ook op 
de website van Amphi
lex 2002 worden ge
plaatst, www amphilex nl 

HET SCHOLENPAKKET 'ONDER DE 
LOEP' IS WEER BESCHIKBAAR 

Sinds 25 maart is een 
nieuwe oplage van het 
scholenpakket 'Onder de 
Loep' beschikbaar. 
Voor wie dit scholenpak
ket nog niet kent- een 
schooldoos bestaat uit 
dertig in vierkleurendruk 

uitgevoerde leerlingen-
magazines Het magazi
ne bevat zeven eenvoudi
ge lesjes met bij elk lesje 
hele leuke opdrachten. 
Met die opdrachten kan 
de jeugd ontdekken hoe 
leuk postzegels zijn en 

elke woensdags van 
10.00 tot 17.00 uur en 
elke eerste zaterdag van 
de maand van i.ooo tot 
12.00 uur. 
Als u tijdig contact op
neemt met de heer L. van 
Mansfeld (telefoon 035-
5417970) of met me
vrouw van der Meer (tele
foon 030-2205348) kunt 
u de bibliotheek als u dat 

wilt ook op woensdag
avond bezoeken. 
Zoals we al eerder heb
ben meegedeeld bent u 
van harte welkom in de 
Bondsbibliotheek' 
Het adres is Hoofdstraat 
I in Baarn. 
De gewijzigde openings
tijden gelden voorlopig 
tot en met december van 
ditjaar 

hoe leuk het is om post
zegels te verzamelen. 
De lesjes gaan over de 
volgende onderwerpen-
'Een kaartje maakt veel 
mee', 'Wat is een postze
gel-", 'De eerste postze
gel', 'Alle landen van de 
wereld', 'Allerlei the
ma's', 'Hoe kun je post
zegels sparen' en 'Filate
lie is' 
In de schooldoos zit ook 
een docentenhandlei
ding. Voorts diverse ma
terialen, zoals een doosje 
postzegels, een loep, een 
pincet, een catalogus, 
een insteekboek, Pim 8. 
Woesti-verzamelkaarten, 
een exemplaar van het 
postzegeljeugdblad De 
Posthoorn en een poster. 
Het scholenpakket 'On
der de Loep' is een geza

menlijk initiatief van 
JeugdFilatelie Nederland 
(JFN), PTT Post, de 
NVPH en de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen. 
U kunt met het scholen
pakket onder de arm naar 
groep 6 van de basis
school bij u in de woon
plaats gaan en daar in 
overleg met de leerkrach
ten een of enkele lesjes 
geven. 
Vorig jaar hebben de 
scholen het project ge
waardeerd met een ge
middelde score die tus
sen de 8 en 9 lag; dat is 
heel hoog. 
Vooral de mogelijkheid 
van zelf ontdekken door 
de kinderen wordt zeer 
gewaardeerd. Ga vooral 
met naar de school onder 

het mom van ledenwer
ving, maar doe het voor 
het promoten van het ver
zamelen van postzegels 
Een mooi bijkomend 
voordeel is natuurlijk de 
ledenwerving voor uw 
jeugdafdehng 
De prijs van de school
doos is 40 gulden Voor 
bestelling kunt u het best 
even bellen met de heer 
C Loch, secretaris van 
JeugdFilatelie Nederland, 
telefoon 040-2119654. 
Dan kunt u overleggen of 
u de doos laat thuisstu-
ren (tegen betaling van 
vijftien gulden portokos
ten) of dat u de doos wilt 
afhalen bij een van de af-
haaladressen. 
Het scholenpakket IS be
schikbaar in een oplage 
van zeshonderd stuks. 
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COMMISSIE FILATELISTISCHE VORMING 
BRUIST VAN DE ACTIVITEITEN 

In tien verschillende 
plaatsen wordt de cursus 
Begeleiding bij Filatelie 
(BBF) gegeven ofwordt 
daarmee binnenkort een 
begin gemaakt. Ook wor
den weer workshops Be
geleiding Beginnende 
Exposanten (BBE) voor
bereid, die op Postex 2001 
in Apeldoorn (ig21 ok
tober) zullen worden ge
houden. 
Voor de spelkisten op 
verenigingsavonden en 
andere filatelistische eve
nementen bestaat een 
groeiende belangstelling. 
Deze spelkisten, ontwor
pen voor gebruik door de 
jeugd, blijken ook bij 'se
nioren' veel succes te 
hebben. De ontwerper, 
de heer H. van Rooijen, 
heeft gezorgd voor een 
duidelijke instructie bij 
deze spelkisten. De spel
kisten kunnen gratis 
worden geleend; ze kun
nen worden afgehaald en 
terugbezorgd op het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Belangstellenden wordt 
verzocht de spelkisten 
enige tijd van te voren te 
reserveren (telefoon 030
2894290). Controleer 

vóór u de spelkisten mee
neemt even of alles com
pleet is! 
De commissie Filatelisti
sche Vorming benadert 
binnenkort verenigings
en regiobesturen met een 
aantal vragen. De com
missie wil graag weten 
welke bijzondere activi
teiten met betrekking tot 
filatelistische vorming de 
verenigingen op hun bij
eenkomsten organiseren. 
Daarbij zijn ongetwijfeld 
activiteiten die voor veel 
andere verenigingen in 
het land interessant zijn 
en waarmee meer belang
stelling voor de bijeen
komsten kan worden ge
trokken. In ons land zijn 
veel filatelisten met inte
ressante verzamelgebie
den, die daarover een 
goed en leuk 'verhaal' 
kunnen houden op ver
enigingsavonden. De 
commissie wil deze men
sen graag willen leren 
kennen om ze te vragen, 
eventueel tegen vergoe
ding van reiskosten e.d., 
lezingen te geven op ver
enigingsavonden. 
Tenslotte heeft de com
missie haar medewer

king toegezegd aan een 
initiadef van de Ensche
dese PhilatelistenVer
eniging en het bestuur 
van Regio 2 Oost om in 
het najaar een cursus Fi
latelie te geven aan de 
Volksuniversiteit Ensche
de. De commissie staat 
de docenten met raad en 
daad terzijde en zal cur
susmateriaal ter beschik
king stellen. 
Een nieuwe, veelbeloven
de ontwikkeling om be
ginnende verzamelaars te 
laten kennismaken met 
onze prachtige, veelzijdi
ge hobby! 

NIEUW ERETEKEN: 
DE ESSENPRIJS 

Ter aanmoediging van 
het schrijven van goede 
filateüstische artikelen 
heeft de stichting Het Es
senfonds de Essenpnjs 
ingesteld. De prijs kan 
éénmaal per twee jaar 
worden toegekend aan de 
auteur van een artikel in 
de tentoonstellingscata
logus van een plaatselijke 
of regionale tentoonstel
ling, of een tentoonstel
ling in categorie 2 of 3. 
Originele, op eigen on
derzoek gebaseerde arti

kelen in alle disciplines 
van de Nederlandse fila
telie komen in aanmer
king. De prijs wordt toe
gekend op voordracht 
van een jury van leden 
van hetCosteruskapittel; 
de prijs omvat € /so.
tf 1.650.) en een oorkon
de. De prijs is in april 
voor het eerst uitgereikt: 
aan de heer J.A. Uitenbo
flaart voor De geschiedenis 
van het postkantoor Amers
foort, een artikel in de ca
talogus van de jubileum
expositie van de Philate
listenVereniging Amers
foort in november 1999. 

JEUGDFILATELIE NEDERLAND ORGANISEERT 
OPA EN OMADAG OP 19 MEI 

De Dag van de Jeugdfila
telie 2001 wordt op 19 
mei gehouden in tennis
centrum 'Nieuwe Sloot', 
President Kennedylaan i 
in Alphen aan den Rijn. 
Alle opa's en oma's van 
Nederland zijn uitgeno
digd om met de kleinkin
deren een bezoek te bren
gen aan dit jeugdevene
ment, zodat ze kunnen 
zien hoe je postzegels 
verzamelt. De dag staat 
in het teken van het the
ma 'Hulpdiensten'; er 

worden verzamelingen 
getoond over brandweer, 
ambulances, reddings
diensten voor de scheep
vaart, zuigelingenzorg, 
wegenwacht, enzovoort. 
Bij de informatiebalie op 
de tentoonstelling ont
vangen de opa's en oma's 
voor elk kleinkind een ac
tiviteitenkaart en een te
goedbon om postzegels 
te kopen in de Postzegel
hoek van JeugdFilatelie 
Nederland (JEN). Ieder
een kan op die dag ook 

nog een bezoek brengen 
aan Avifauna en op de te
rugweg bij McDonalds! 
Een goed en leuk initia
tiefvan JFN. Enkele we
ken geleden heeft JFN 
ook een geheel nieuwe 
versie van deel 2 van het 
boekje ABC Dan het postze
gels uerzamelen uitge
bracht. Het boekje gaat 
over de verschillende ma
nieren van verzamelen: 
traditioneel, thematisch, 
posthistorisch, enzo
voort. Het boekje zal te 
koop zijn op de Dag van 
de Jeugdfilatelie in Al
phen aan den Rijn. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar een tientje 
kunt u in 'Filatelie' een 
kleine advertentie plaat
sen. Dat wil zeggen: al
leen als u lid bent via een 

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 42.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar tien 
gulden en elke volgende 
regel vijf gulden. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Brouwer JVledia 
Postbus 30225 
6803 AE Arnhem 

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost tien 
gulden; voor elke 
regel meer betaalt u 
vijf gulden. Vermel
ding van naam en 
adres (of naam en te
lefoonnummer) in 
de advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
acht gulden extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

a GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I I I I 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'en uakje! 

fio 

ƒ20 

f30 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bank- of gironummer: 

Straat: 

PC H-Plaats: (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'. 



^ooraankondiQing voor de juniveüincj 200 I 

SPECIALE CATALOGUS 
VERZAMELINGEN - DOUBLETTEN - NALATENSCHAPPETÏ 

1 MET CA. 6000 KAVELS 

B ^ e volgende veiling heeft de HOBBYPHILATELIE Höflich KG voor de veiling am 
19. Juni 2001 weer een zeer aantrekkelijk, filateüstisch aanbod. f 

Onderdeel van deze juniveiling is een eigen Speciale catalogus, uitsluitend voor 
„VERZAMELINGEN - DOUBLETTEN - NALATENSCHAPPEN", waarin, van kleine 
partijen tot prachtige collecties en compleet gebleven nalatenschappen, ca. 6000 kavels 
aangeboden worden. 

Hierbij is bijzonder vermeldenswaard een nalatenschap in 300 verhuiskisten, 
dozen etc, die na aanlevering per vrachtwagen in 15 pallets, in 100 losse kavels 
opgedeeld werd (zie afb.) « 

BON 
voor veilingcatalogus 

Naam 

Straat 

Plaats 

VRAAGT U DAAROM NU REEDS UW PERSOONLIJK 
VEILINGCATALOGUS MET DE BON AAN, ZODAT WE U DEZE RE 
OMGAANDE KUNNEN TOEZENDEN ! 

International Stamp Auctions 

Hobbyphilatelie Höflich KG 
Am Gansacker 10 • D-79224 Umkirch/Germany 
Telefon O 76 65/5 13 88 • Fax O 76 65/5 19 77 

International Tel.: xx 49-76 65-5 13 88 • Fax: xx 49-76 65-5 19 77 
Internet: http://www.stamp-auction.de • e-mail: hobbyphilatelie@stepnet.de FACHVERBAND 

http://www.stamp-auction.de
mailto:hobbyphilatelie@stepnet.de
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Harm Henrick Kamerlingh On-
nes wordt op 15 februari 1893 in 
Zoeterwoude geboren. Hij 
groeit op in een milieu dat zo
wel artistiek als wetenschappe
lijk is. Zijn vader Menso en zijn 
oom Floris Verster zijn kunst
schilders en zijn oom Heike Ka
merlingh Onnes zal later be
kend worden als fysicus; hij ont
vangt in 1913 de Nobelprijs voor 
Natuurkunde. 
Het gezin Kamerlingh Onnes 
verhuist in 1909 naar Oegst-
geest. 's Zomers verblijft de fa
milie enkele maanden in Kat
wijk. 
Na het verlaten van het gymna
sium begint Harm in 1913 onder 
leiding van zijn vader te tekenen 
en ongeveer een jaar later te 
schilderen. In 1915 sluit hij op 
de Leidse tekenacademie Ars 
aemula naturae vriendschap 
met architect J.J.P. Oud. Samen 
worden ze lid van 'De Sfinx', 
waar ze de schilder, architect en 
typograaf Theo van Doesburg 
(pseudoniem van Christian 
Küpper) ontmoeten. Harm Ka
merlingh Onnes neemt deel 
aan de tentoonstelling Modern 
Dutch Art in Brighton (1920). 
Zijn muzikale belangstelling 
blijkt onder meer uit de piano
lessen die hij na 1920 volgt bij 
Hendrik en Willem Andriessen. 
Later neemt hij ook nog cello-
lessen, onder andere bij Oscar 
Eberlé en Max Orobio de Cast
ro. Samen met zijn oom Adolf 
Kamerlingh Onnes maakt hij de 
jaren 1922/23 een reis naar Su
matra, China en Japan. In een 
boek van Dirk A. Buiskool (De 
reis van Harm Kamerlingh 
Onnes, uitgeverij Verloren, Hil
versum 1999) worden brieven 
van die reis gepubliceerd. Na te
rugkomst exposeert hij als lid 
van de vereniging 'St. Lucas' uit 
Amsterdam. Hij is ook lid van 
de hoofdstedelijke kunstenaars 
vereniging Art/. 

Op 21 juli 1927 trouwt Harm Ka
merlingh Onnes met Titia Eas-
ton, dochter van de journalist 
en amateur-astronoom Cornells 
Easton. Harm en Titia vestigen 
zich in Scheveningen, waar 
ruim een jaar later hun dochter 
Trees (oktobengaS) het levens
licht ziet. Toevalligerwijze -
maar heel toepasselijk - mag hij 
voor het daarop volgend jaar de 
serie postzegels 'Voor het kind' 
ontwerpen. Het ontwerpproces 

D O O R M A R T I N S C H E E R , DEN H A A G 

Sinds februari is in de Lakenhal in Leiden een 

overzichtstentoonstelling met werk van de Nederlandse 

kunstenaar Harm Kamerlingh Onnes te zien. 'HKO' is 

vooral bekend van zijn schilderijen, etsen en keramieken 

voorwerpen, maar hij ontwierp ook een Nederlandse 

kinderzegelemissie en twee andere postzegels. Martin 

Scheer gaat in op de persoon en het postzegeloeuvre van 

deze markante persoonlijkheid. 

Harm Henrkk Kamerling^] Onnes (1893-1985) 

van deze emissie wordt in dit 
artikel apart beschreven. 
In 1930 exposeert hij als lid van 
de Amsterdamse vereniging 
'De onafhankelijken'. In het jaar 
daarop wordt het gezin Kamer
lingh Onnes uitgebreid met 
dochter Mensien. Op uitnodi
ging van zijn oom Hugo Tutein 
NoRhenius voert Harm vanaf 
1933 keramische experimenten 
uit. Na de dood van Hugo in 
1945 gaat hij daarmee door, 
maar hij signeert de keramieken 

vanaf dan zowel met de initialen 
van zijn oom als met die van 
hemzelf In 1935 wordt hij lid 
van de Haagse Pulchri Studio. 
In de periode daarna portret
teert hij de hoogleraren van de 
Leidse Universiteit (de doeken 
maken tegenwoordig deel uit 
van de collectie van net Acade
misch Historisch Museum van 
Leiden) en de raadsheren van 
de Hoge Raad. Hij exposeert 
daarna nog veelvuldig en hij 
maakt ook veel buitenlandse 

reizen. In 1939 verhuist hij naar 
Den Haag, waar hij in 1941, ten 
gevolge van de bezetting, weer 
moet vertrekken. Hij trekt dan 
in bij oom Hugo in Delft. 
Door een beginnende tubercu
lose moet Harm in 1952 een 
half jaar kuren. In Leicester 
wordt in datzelfde jaar nog wel 
werk van hem getoond op de 
tentoonstelling Contemporary 
Dutch Art. Voor de Nederlandse 
Antillen ontwerpt hij in 1956 een 
postzegel ter gelegenheid van 
net tienjarig bestaan van de Ca-
raïbische Commissie. Vlak daar
na verhuist hij naar Voorscho
ten (Haagsche Schouw), waar 
hij een jaar later de kustvaarder 
uit de serie Zomerpostzegels 
van 1957 ontwerpt. 
Vanaf i960 verblijft hij voortaan 
jaarlijks op Terschelling in een 
huis dat door de architect H.E. 
Oud (zoon van zijn academie
vriend J.J.P. Oud) was gebouwd. 
In 1963, bij zijn zeventigste ver
jaardag, is een overzichtsten
toonstelling van zijn werk te 
zien in het Leids Stedelijk Mu
seum 'De Lakenhal'. Hij ver
huist daarna nog tweemaal, 
eerst binnen Voorschoten 
(1964) en daarna naar Leiden 
(1971). Ter gelegenheid van zijn 
tachtigste verjaardag (1973) 
worden jubileumtentoonstellin
gen in Amsterdam, Arnhem, 
Den Haag, Groningen, Henge
lo, Leiden, Rotterdam, Venio en 
Voorschoten ingericht. Tien jaar 
later is er een expositie in Pul-
chri Studio in Den Haag; bij die 
gelegenheid wordt hem ter on
derstreping van zijn negentigste 
verjaardag de Jacob Hartog-
prijs uitgereikt. Ook na zijn 
dood in 1985 wordt er nog gere
geld werk van hem tentoonge
steld, zoals twee jaar geleden, 
op de expositie De dageraad van 
de moderne /cunst in 'De Laken
hal'. 

Behalve portretten schilderde 
Harm Kamerlingh Onnes stille
vens, landschappen en genre
voorstellingen, veelal in klein 
formaat. Hij zette hierin de tra
ditie voort van het Hollandse re
alisme. De latere keramiek ver
sierde hij met geometrische en 
gestileerde, figurale decors. Net 
als het geval is bij zijn schilderij
en zijn de plastieken levendig 
en speels. 



ONTWERPPROCES WELDADIGHEIDSZEGELS 1929/1930 
DANKZIJ UNIEK MATERIAAL IN BEEID GEBRACHT 

In het archief van de familie Kamerlingh Onnes is bij toeval ont-
werpmateriaal van enkele Nederlandse zegels en een postzegel van 
de Nederlandse Antillen ont
dekt. Zo heel vreemd is dat niet, 
want Harm Kamerlingh Onnes 
stond erom bekend dat hij al 
zijn krabbeltjes, schetsen en 
studies bewaarde. RobVlaardin-
gerbroek, echtgenoot van de 
kleindochter van Kamerlingh 
Onnes, en de auteur van dit arti
kel, Martin Scheer, hebben ge
tracht de chronologische volgor
de van het materiaal uit het fa
miliearchief (en materiaal dat in 
het Museum voor Communica
tie te Den Haag aanwezig was) 
te reconstrueren.Eenvoucfig was 
dat niet, want er is geen begelei
dende correspondentie bewaard 
gebleven. 

Rob en Martin kregen bij het selecteren van het materiaal steun van 
het Museum voor Communicatie. Aan de hand van de hierbij afge
drukte foto's wordt het ontwerpproces van de kinderpostzegels van 
1929 in beeld gebracht. De ontstaansgeschiedenis van de zegels 
begint in feite met een brief van het Instituut voor Sier- & Nijver-

heidskunst van i8 juli 1929 aan 
Harm H. Kamerlingh Onnes. In 
de brief meldt het instituut [..] 
aan het Hoofdbestuur der Poste-
r^ien, Telegrafie en Telefonie te 
hebber] aanbevolen zich tot U te 
wenden voor de opdracht van het 
ontwerp van de Weldadigheidsze-
gel 7929 [..]. De brief vermeldt 
ook de gangbare provisie voor 
het instituut, namelijk tien pro
cent van het toegekende hono
rarium als het advies tot een op
dracht leidt. Dat laatste was dus 
het geval, een feit dat er voor 
zorgt dat Harm Kamerlingh On
nes behalve schilder, etser en 
(later) keramist ook postzege
lontwerper wordt. 

1. Harm tiet er geen gras over groeien. Eigentijl< was geen enkel stulye papier veilig 
voor zijn tekendrifi. Op de achterzijde van de brief van 18 juli 1929 van het Insti
tuut voor Sier- el Nijverheidskunst staan al de eerste potloodschetsen. 
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2. Op een opengescheurde en opengevouwen envelop van geschept papier is een 
grote variatie aan ideeën voor het zegelontwerp te zien: man met een buikorgel 
(ix), meisje in rolstoel (2x), strandgezicht f6x), schommel (4X), kind op zwaan 
(6x), visch/doißjn (jx, met daarnaast drie van de uiteindelijk uitgegeven postze
gels die later zijn bijgeplakt) en gevel (2x). Geknipte en geplakte zegels in combi
natie met zes pentekeningen. Wit is plakkaatverf, blauw zowel inkt als waterverf. 

3. Op de achterzijde van de opengevouwen envelop van afbeelding 2. staan nog 
enkele potloodtekeningen: bloem onder stolp (eenmaal), drinkend kind (twee
maal) en schommel (doorgehaald). 

Links: 4. De schommel van 
afbeelding 2. komt enkele ja
ren later terug in keramiek 
dat Harm maakt. Hij experi
menteert vanaf igii met ke
ramiek bij en met zijn oom 
Hugo. Aangenomen wordt 
dat de schommel tot het 
vroegste keramiekwerk van 
Harm behoort. 

Rechts: 5. Op een andere pa
piersoort dan bij de illustra
ties 2. en 3. het geval is zien 
we potlood- en ecolineteke-

ningen: kinderwagen (4X, 
waarvan 2x tweekleurig), 

wiegje (ix), een (incomplete) 
harlekijn fix), groepje kinde

ren (2x en in potlood) en hob
belpaard (ix). 
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6 Op de achterzijde van 5 staof? nog dne hobbelpaarden, het is een thema dat 
nog veel verder zal worden uitgewerkt 

7 Een van de twee voorbeeldomslagen met uitgeknipte frankeerontwerpen hob 
belpaard (y) en kinderwagen (ix) De 'pseudo-enveloppen' zijn gericht aan het 
Hoofdbestuur der Posterijen De zegelontwerpen zijn 'ontwaard' met nagebootste 
potloodstempels (collectie Museum voor Communicatie, Den Haag) 

Links 8 Gecombineerde 
potlood- en anilineteke-
ning van kind op hobbel
paard ('en profil'), de in
druk bestaat dat het ont 
werp gedeeltelijk /s overge 
trokken van een eerdere 
poging 

Rechts 9 Waterveifteke 
ning van kind op hobbel
paard ('enface') Gezien 
het primitievere paarden

hoofd zou deze aquarel 
ook eerder in het ontwerp 
proces (voor 8) gemaakt 

kunnen zijn 

4
10 De schetsen 8 en g bevatten proeven voor een eigen typografie In een brief van 28 

fl« september 7929 van de Controleur bij PenT in Haarlem wordt gesteld dat de letters en 
c^fers [ ] nog niet zijn wat ze wezen moeten, maar dit is bij de meeste ontwerpen het 
zwaarste punt [ ] De firma Enschedé tekent deze veelal opnieuw [ ] Dit kunt u desge
wenst ook gedaan krijgen Harm krijgt daarbij een velletje van vier zegels toegezonden 
van de voorlopige werktekening Ten behoeve van de uiteindelijke zegels zijn inderdaad 
strakkere citers ontwikkeld (collectie Museum voor Communicatie, Den Haag) 

71 / i2 Ingediende ontwerpen (zowel links als rechtsgericht) van het hob
belpaard, het ene met een jongen, het andere met een meisje (collectie 
Museum voor Communicatie, Den Haag) 



^ O O R 
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NEDERLAND 

VOOR 
H E T KIND 

■ 

Links 73 Niet ingediende tekening in OostIndische inkt van het definitieve thema 'Kind op dolfijn' In huize Kamerling On

nes werd overigens steeds over een visch gesproken Zie ook het gedicht van zijn vrouw Titia (rechtsboven) Midden 14 Inge 
diend ontwerp, haar, staart en huid van de 'dolfijn' zijn aangepast (collectie Museum voor Communicatie, Den Haag) 
Rechts, 15 Definitief ontwerp met door Harm genoteerde aanwijzingen voor de te gebruiken kleuren blauw (Olympiade 5 
cent. Kerstzegel Huygens, Lebeau 4 cent), rood (in diverse tinten), groen (in diverse tinten) en grijs (Lebeau 1/2 cent) (collec

tie Museum voor Communicatie, Den Haag) 

Op den postzegel voor het 
Misdeelde Kind 

Naakt schaap op visch 
Hoe koud het is 

in deze gure dagen 
'Waarheen de vlucht 
Dwars door de lucht 

In koude hagehlagen"^ 
JIJ mist geen doel 
'Want wat ik voel 

Is mnig medelijden' 
En ook de wensch 

Dat menig mensch 
je helpt, je te bevrijden 

Cedicht van Titia Kamerlingh 
OnnesEaston, vrouw van Harm 

Kamerlingh Onnes 

T6. Kleurproef van de voorlaatste werktekening (wijzigingen in staart en huid) 
(Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag) 

10 DECFMBER TOT EN MET 9 JANUARI 
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Onder 17 Kleurproef van de definitieve werktekening (collectie Museum voor 
Communicatie, Den Haag) 

Links 18 Mini poster van de Weldadigheidspostzegels voor het kind ig2g 
Rechts 79 Reclamebordje voor de verkoop van de weldadigheidszegels van 7929 

Het ontwerpproces van de Kinderpostzegels 7929 was afgerond toen de Chef der 
8ste afdeling B van het Hoofdbestuur der PTT Harm Kamerlingh Onnes op 23 de 
cember 7929 uitnodigde zijn declaratie voor het ontwerpen van de Weldadigheids 
zegels 7929/30 in tweevoud in te leveren 
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TT T 

LÊoLiijn 
LUXE VANILLE 

L U X 
20 De directeur van de Kwattafabrieken vroeg aan Harm toestemming voor het 
gebruik van de vis/dolfijn voorde wikkels van zijn Dolfijn chocoladerepen in vele 
smaken (en bijbehorende kleuren wikkels) Harm moet er op gereageerd hebben 
in de trant van 'Ik ben er toch al voor betaald, gebruik het maar ' Later werd hij 
ruimschoots in natura (chocola) beloond voor deze geste De hier getoonde rode 
wikkel bevat de door hem met de pen geplaatste initialen HKO 

27 Uit hetfamiliear 
chief dook ook deze 
spotprent op Het gaat 
om een historisch 
tijdsdocument het 
kind IS vervangen door 
Adolf Hitler en het vis 
je heefi de vorm van 
een walvis aangeno 
men Onduidelijk is 
wat de precieze ach 
tergrond is van de du

bieuze tekst 



'MET EERLIJK EN OPEN 
ZAKENDOEN KOM JE 'T VERST' 

Peter Storm van Leeuwen over zijn veilingpassie 

402 

Peter Storm van Leeuwen 
(47), de huidige directeur 
van Van Dieten Postzegel-

vellingen bv in Den Haag, werd 
in 1990 benoemd tot ridder van 
het Costerus-Kapittel. Dat rid
derschap is een prestigieuze 
onderscheiding die hem 'vanuit 
de filatelie' werd toegekend 
voor zijn onderzoek naar en pu
blicaties over de postgeschiede-
nisvan Nederlands-Indië. 
'Indonesië is mijn tweede va
derland,' zegt hij. 'Mijn familie, 
zowel die van vaders- als die 
van moederskant, is geboren en 
getogen in Nederlands-Indië. 
Misschien is het wat voorspel
baar, maar ik heb daarom Ne
derlands-Indië verzameld en de 
postgeschiedenis ervan bestu
deerd - en ik doe dat nog. Het 
ontrafelen van die fascinerende 
historie, daarover te schrijven, 
m'n bevindingen en opgedane 
kennis met anderen te delen -
dat geeft me grote voldoening.' 
Storm van Leeuwen is sinds 1 
augustus van het vorig jaar di
recteur van wat eens heette/.L 
van Dieten's Postzegelhandeï: 
Auctionarissen el Experts. Een 
van oorsprong Rotterdamse fir
ma, opgericht door Jan van Die
ten, die in 1892 z'n eerste post
zegelveiling hield. In 1931 over
leed Van Dieten; zijn zoon 
Hans zette daarna het bedrijf 
voort. Na de bombardementen 
op Rotterdam vertrok Hans van 
Dieten naar 's-Gravenhage en 
vanaf 1980 was de zaak in han
den van het in filatelistische 
kringen welbekende duo Bram 
Hagemans en Kees Heems-
kerl<. Van 1995 tot augustus 
2000 was Hagemans direc
teur/eigenaar van Van Dieten. 

Degelijk en betrouwbaar 
Op dit moment leidt Peter 
Storm van Leeuwen met vijf 
vaste medewerkers vanuit een 
statig pand aan de Prinsesse-
gracht in Den Haag Van Dieten 
Postzegelveilingen bv, een bedrijf 
met een naam die zonder over
drijving nationaal en internatio
naal al ruim een eeuw staat 
voor degelijkheid en betrouw
baarheid. De huidige directeur 
ziet er eigenlijk, in zijn onberis
pelijke krijtjesstreepkostuum, 
net zo uit. Niets op aan te mer
ken. Zelf zegt Storm van Leeu
wen dat hij z'n staf van tijd tot 
tijd op het hart drukt vooral niet 

TEKST EN F O T O ' S : T H O M A S LEEFLANG 

Aan het eind van de negentiende eeuw, in 1886, begon 

Jan l . van Dieten in Rotterdam een postzegelhandeï. Het 

bedrijf bestaat nu, 115 jaar later, nog steeds. In 1938 

adverteerde Van Dietens zoon Hans met de slogan: 'De 

solidariteit van vroeger met de service van vandaag!' 

Thomas Leeflang ging op bezoek bij de nieuwe directeur 

van het veilinghuis, dat nu is gesitueerd in de Residentie. 

te veel op het uiterlijk van de 
mensen af te gaan: 'Iemand 
met een wat stuurs gezicht en 
slordige kleding kan een prima 
vent zijn, terwijl in een onberis
pelijk gekleed figuur met big 
smile een eersteKlas oplichter 
kan steken. Laat, zeker in deze 
branche, je gedrag tegenover ie
mand nooit bepalen door de 
eerste indruk die iemand 
maakt. Andersom geldt dat wel, 
want je krijgt maar één gelegen
heid om een eerste indrukte 
maken. Die indruk moet dus 
goed zijn.' 
Peter Storm van Leeuwen: 
'Hans van Dieten en de opvol
gers Hagemans en Heemskerk 

hebben een uitstekende inter
nationale reputatie opgebouwd. 
Dat is voor Van Dieten Postze
gelveilingen, voor mij dus, een 
groot voordeel. Ik hoef nog 
geen collecties te kopen om 
m'n veilingen te vullen. Tachtig 
procent van onze inzendingen 
Destaat uit collecties die afkom
stig zijn uit nalatenschappen. 
Dikwijls gaat het om heel zeld
zaam, klassiek materiaal van 
prachtige kwaliteit.' 
Nalatenschappen - dat riekt voor 
een leek mogelijk een beetje 
naar een vertaling van het ge
zegde 'de een z'n dood is de an
der z'n brood'. Zo onethisch ligt 
het volgens Storm van Leeuwen 

bij de firma Van Dieten beslist 
niet. 'Als een belangrijk filatelist 
komt te overlijden, staan wij 
niet al een paar dagen na de ter-
aardebestelling of de crematie 
op de stoep bij de nabestaan
den,' zegt nij. 'Er zijn er in dit 
vak die dat wel kunnen; ik geef 
toe, daardoor missen wij soms 
interessante inzendingen. Het 
komt dikwijls voor dat de nage
laten collectie van een gepas
sioneerd collectioneur voor hen 
die achterblijven nog lange tijd 
een emotionele waarde heeft. 
Het overleden familielid is er 
tenslotte tijdens zijn of haar le
ven lang en met veel inzet mee 
bezig geweest. Er gaan niet zel
den jaren overheen voordat zul
ke verzamelingen ons ter vei
ling worden aangeboden. Wij 
taxeren dan voorzichtig, waken 
ervoor overspannen verwach
tingen te wekken. Wij zullen 
ook niet bewust te hoog taxeren 
om een eenmalige inzending 
binnen te halen. Bij een veel la
gere opbrengst is het gênant 
om achteraf te zeggen: jammer 
voor u, de markt zat even tegen. 
Nauwkeurig taxeren is trou
wens niet gemakkelijk. Zo'n vijf
tien procent van de inzendin-

Van-Dietendirecteur Peter Storm van Leeuwen (hier afgebeeld met een van zijn voorgangers, de over zijn schouder mee-
kijl<ende Hans van Dieten): 'Het volmaal<te spel van vraag en aanbod vindt plaats in de veiiingzaal.' 



gen wordt door verzamelaars 
ter veiling aangeboden en zijn 
afkomstig van mensen die er
mee willen stoppen of die iets 
anders willen gaan verzamelen 
en daar contanten voor nodig 
hebben. Slechts een klein ge
deelte van ons veilmgaanbod 
wordt via het kanaal van de 
handel bij ons ingebracht.' 

Relatiebeheer 
Peter Storm van Leeuwen is af
komstig uit de farmaceutische 
industrie, waar hij een functie 
had als eindverantwoordelijk 
manager. Bij dat Amerikaanse 
bedrijfis hij, zoals hij het zelf 
omschrijft 'gepokt en gemazeld 
in marketing-strategie en ver
koop'. Behalve een professio
neel en wetenschappelijk inge
steld filatelist is Storm van 
Leeuwen dus ook een modern 
zakenman. Vandaar dat hij re
gelmatig op pad gaat. Het za
kendoen vindt immers niet 
meer plaats door afwachtend 
en passief achter je bureau te 
blijven zitten. 'Actief relatiebe
heer is van wezenlijk belang,' 
zegt hij. 'Wat het Internet be
treft: het is evident dat Van Die
ten op termijn een website zal 
krijgen. Het onderstreept het 
professionele en internationale 
Karakter. Eerst moeten we goed 
definiëren wat we willen berei
ken en zullen we wat markton
derzoek gaan doen. Een websi
te maken en daarna onderhou
den is onomkeerbaar en zo'n 
investering moet wel renderen, 
je kunt in deze branche vooral 
buitenlandse potentiële klanten 
mislopen als je dat medium ne
geert. Dat gaat vooral op voor 
de koperskant van het veilen; de 
relatie veilinghuis-inzender is 
en blijft vooralsnog een heel 
persoonlijke aangelegenheid. 
Mensen willen een direct con
tact met het veilinghuis hebben, 
ze willen weten met wat voor 
bedrijf ze in zee gaan, welke 
mensen er achter zitten en hoe 
betrouwbaar die zijn. En ver
trouwen verkoop je niet via de 
digitale snelweg. Dat speelt alle
maal een rol. Ik zeg zo nu en 
dan tegen mijn medewerkers: 
probeer je nou eens in te den
ken wat voor jullie een argu
ment zou kunnen zijn om met 
Van Dieten zaken te doen.? Dat 
je aandacht krijgt en dat er naar 
je wordt geluisterd, dat je cor
rect worot behandeld, dat ze 
zeggen wat ze doen en beloftes 
nakomen: dat kunnen bijvoor
beeld de redenen zijn. Verplaats 
je dus in de klant.' 

Volmaakt spel 
Na een slokje water filosofeert 
Storm van Leeuwen: 'Het vol
maakte spel van vraag en aan
bod vindt plaats in de veiling
zaal. Een veiling is een door-
sluissysteem. Het veilen is een 
spel dat je moet kunnen spelen, 
je moet soms vooraf aan een 

Boven: de Rotterdamse vestiging van Van Dieten in 
1886: nauwelijks tien jaar later kon het succes van het 

bedrijf al worden afgelezen aan het aanzienlijk 
uitgebreide en verbeterde pand (rechts). 

inzender goed onderbouwd en 
begrijpelijk hebben kunnen uit
leggen waarom hij of zij waar
schijnlijk maartien of twintig 
procent van de cataloguswaar
de zal ontvangen. Is er ineens 
een groot aanbod terwijl het 
aantal kopers niet is toegeno
men, dan vindt er een prijscor-
rectie plaats. En het kan ook 
voorkomen dat er tijdens een 
veiling een veelvoud van het ge
taxeerde bedrag wordt gebo
den. Dat kan afnangen van de 
vraag naar het aangeboden ma
teriaal, maar er zijn op veilingen 
ook andere, psychologische 
krachten voelbaar, omstandig
heden die absoluut hun invloed 
hebben op het biedverloop. Dat 
maakt een veiling nu juist zo in
trigerend en aantrekkelijk.' 

Mooi klassiek altijd gewild 
Nu de invoering van de Euro 
dichterbij komt, zullen er men
sen zijn die het met guldens ge
vulde 'verzamelpotje' willen vei
ligstellen. Wat ligt er dan meer 
voor de hand dan het kopen 
van kunst of van een aantal 
waardevaste zeldzame postze
gels? Storm van Leeuwen 
schudt bedachtzaam van nee. 
'Als hier mensen aan de deur 
kloppen die vragen: ik wil geld 
in postzegels beleggen, dan ad
viseren wij dat maar liever niet 
te doen. Het is heel moeilijk in 
de filatelistische toekomst te kij
ken. Een land of verzamelge-
bied kan ineens aan populariteit 
winnen of omgekeerd juist om 

onverklaarbare redenen aan 
populariteit inboeten. Maar 
klassiek materiaal van goede 
kwaliteit is en blijft altijd gewild, 
daar ben ik van overtuigd. Een 
collectie kwalitatief mooie ze
gels van, noem eens wat, Ser
vië, brengt op het ogenblik geld 
op. Desondanks is het de me
ning van ons veilinghuis dat je 
voor beleggen naar de beurs 
moet gaan en de filatelie dient 
te laten voor wat het is. Name
lijk een schitterende hobby, een 
studiegebied voor wie dat aan
spreekt, een liefhebberij waar 
jonge mensen die een drukke 
baan hebben zich van tijd tot 
tijd helemaal in kunnen verlie
zen.' 

Vijftig is niet oud 
Jonge mensen? Horen we dat 
goed?! Eind maart van dit jaar 
werd in de Volkskrant nog uit de 
doeken gedaan dat postzegel-
verzamelen niet bepaald een 
hobby voor jongeren is; in die
zelfde week deed een aantal 
handelaren met winkels rond 
de Amsterdamse postzegel-
markt in het NCRV-tv-program-
ma Man Bijt Hond soortgelijke 
voorspellingen. 'Ik kom in de 
veilingzaal heel wat jonge men
sen tegen,' aldus Storm van 
Leeuwen. 'Niet alleen handela
ren, ook verzamelaars. Een vijf
tiger is tegenwoordig toch niet 
oud te noemen. Ik zie ze veel. 
Ze pakken, eenmaal met ver
vroegd pensioen, de hobby uit 
hun jeugd weer op. Gelijk neb

ben ze, want de filatelie heeft 
zoveel waardevols te bieden. 
Het verzamelen op zich, de so
ciale contacten er omheen, de 
educatieve kant en de kennis 
die wordt opgedaan, nee, ik ben 
niet bang voor de negatieve in
vloeden van vergrijzing. Filatelie 
IS een liefhebberij die niet snel 
zal verdwijnen, ik zou bijna zeg
gen: integendeel. Overigens 
moet de jeugd wel gestimuleerd 
worden.' 

Geen affiniteit 
Voor menig zonnig derde-we
reldland worden elders op onze 
aardbol op fiink formaat fleuri
ge thematische zegels geprodu
ceerd, compleet met keurige af
stempeling op een hoek. In de 
betreffende landen kennen de 
bewoners de zegels met afbeel
dingen van Flipperde Dolfijn, 
Elvis Presley en Mickey Mouse 
niet eens. Storm van Leeuwen: 
'Dat moet ik ook nog leren ac
cepteren, dat er in dit soort spe
culatief papier, dat nauwelijks 
raakvlakken heeft met filatelie, 
handel zit. Ik heb er totaal geen 
affiniteit mee. Ook zoiets 
vreemds, voor mij althans: de 
belangstelling die bij sommige 
verzamelaars bestaat voor de 
officiële, postaal niet echt gelo
pen eerstedagenveloppen. Het 
lijkt mij nou juist leuk als zo'n 
eerstedag-envelop écht is ver
stuurd. Eerstedag-kaartjes, spe
ciale velletjes - uit filatelistisch 
oogpunt vind ik het eerlijk ge
zegd uiterst oninteressant. Als 



je mij vraagt wat mij het afgelo
pen jaar als directeur van Van 
Dieten nou het meest heeft ge
troffen dan is het wel dat ik een 
sterk gepast wantrouwen aan 
de dag moet leggen tegenover 
diverse klassieke zegels. Er zijn 
afschuwelijk veel vervalsingen 
in omloop. Postzegels die zijn 
nagemaakt, nagegomde zegels, 
vervalste poststempels, tandin
gen die zijn gerepareerd en ga 
zo maar door. Bij zegels die 
veel zijn vervalst geldt bij ons 
de stelregel: dit exemplaar is 
vals, tot het tegendeel is bewe
zen.' En hij geeft wat voorbeel
den: 'Klassiek Japan: heel veel 
vervalsingen; het prachtige Bel
gischCongo: ongelooflijk veel 
vervalste opdrukken. Dat moet 
je leren herkennen. We krijgen 
wel eens inzendingen binnen 
die bij eerste kennismaking de 
indruk wekken dat die eennalve 
ton aan marktwaarde vertegen
woordigen. Dan gaan we kijken 
of er klassieke zegels bijzitten 
die misschien zijn vervalst. Als 
die eruit zijn gehaald, brengt de 
verzameling hoogstens nog 
twintigduizend gulden op. Dat 
moet door ons dan aan de vaak 
nietsvermoedende inzender 
worden medegedeeld. Dat vergt 
veel tact, het is een onderdeel 
van het vak, je bent dan de 
boodschapper van het slechte 
nieuws. Wij zijn, en dat wil ik 

nogmaals met nadruk stellen, 
heel duidelijk, open en eerlijk 
tegenover onze klanten. Dat 
geldt uiteraard voor zowel de 
inzender als de koper. Ook de 
koper moet vertrouwen in Van 
Dieten hebben: hij mag zich 
nooit belazerd voelen. Daarom 
publiceren we bijvoorbeeld ook 
steevast de opbrengstprijzen 
van voorgaande veilingen. Een 
tevreden koper kan ook inzen
derworden. Behandel je klant 
zoals je zelf behandeld wil wor
den.' 

Drempelvrees niet nodig 
Storm van Leeuwen zou het pu
bliek graag meer naar de veiling 
willen zien komen. Een veiling 
bijwonen, meebieden  het is 
een leuke bezigheid. Bij Van 
Dieten is de sfeer altijd goed, 
het heeft niveau zonder dat het 
'elitair' is. Van Dietens catalogi 
zien er steeds perfect (en vrij 
kostbaar) uit. De inhoud ver
raadt dan wel dat het hier niet 
om goedkope kaveltjes met 
Zeehelden en Winterhulpze
gels gaat, maar niemand hoeft 
drempelvrees te hebben, ledere 
belangstellende is van harte 
welkom. Storm van Leeuwen: 
'Ik streef naar nog meer tevre
den terugkomende klanten.' 
Van Dieten is een veilinghuis 
waar na afloop van een sessie 
geen onverkochte kavels alsnog 

Peter Storm van Leeuwen en zijn secretaresse Ank de Vries zijn twee van de in to

taal zes entlnousiaste medewerkers van liet gerenommeerde Haagse veiiinghuis. 

worden verkocht. 'Daar begin
nen we absoluut niet aan,' zegt 
Storm van Leeuwen. 'Als het 
publiek daarop gaat rekenen 
dan gaat iedereen op z'n han
den zitten en krijg je vanzelf een 
heel nadelig biedverloop. Dat is 
voor niemand gunstig.' 

Couperus 
Het staat vast: al zit Peter 
Storm van Leeuwen nog maar 
kort in het veilingvak, de ma
nager en filatelist is bezeten van 
dat vak. Als hij uw verslaggever 

na afloop van het gesprek bege
leidt naar de receptie beneden 
het domein van de door hem 
zeer gewaardeerde secretaresse 
Ank de Vries  zegt hij: 'Mijn 
favoriete schrijver is Louis Cou
perus. Een van Couperus' ro
manfiguren woonde in een huis 
aan de Prinsessegracht hier in 
Den Haag. Als ik 's morgens 
naar kantoor loop mijmer ik 
daar wel eens over: in welk 
pand is dat geweest? Misschien 
wel dat van Van Dieten! Dat zou 
toch kunnen?!' 
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in klassieke uitgiften, 
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oude en moderne 
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Vraag GRATIS toezending van: 
* onze maandelijkse verkoopcatalogus. 

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

Bezoek ons op: 
www.filateliallach.com 

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

08029 BARCELONA (Spanje) 
Tel. 34.39.410.50.00  Fax 34.93.419.47.28 

Email: flllach@filateliallach.com 

Ik verzamel: 
Naam: 
Volledig adres: 
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gratis verzamelingen en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCOlijsten volgens Micliel of Yvert cat. zijn welkom. 
Wij hanteren zeer redelijke prijzen. 

l a n O e n : kwahteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W.Duitsland, Berlijn, D.D.R., 
Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israël, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep. Suriname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

m o t i e v e n ! gratis prijslijsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Winkel tel./fax: 0478586391 (bestellingen) 

Prijslijsten: tel. 0736572334, fax 0736572785 
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reldhampioenschap 
filatelie^ 

in uw agenda. Zo kan u in het hart van Europa enkele onvergetelijke dagen in de wondere 
wereld van de postzegel doorbrengen. Wenst u meer informatie, bel dan 00-32-2-512.24.79 
of surf naar www.belgica2001.be Maar zorg vooral dat u Belgica 2001 niet mist. 
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ZES ORIGINELE NEDERLANDSE 
TUINEN OP ZOMERZEGELS 2001 

Aandacht voor kwekerijentuinen en planten 

DE KLEINE PLANTAGE 
EENRUM 
Op het Groninger Hogeland, 
even buiten het dorp Eenrum, 
ligt De Kleine Plantage. Fleur 
van Zonneveld en Eric Spruit 
begonnen in 1986 met het in
richten van het 1,2 hectare grote 
terrein. De kwekerij en de tui
nen worden gescheiden door 
hagen die in een recht geome
trisch patroon zijn aangeplant. 
De ruimte en de openheid van 

het Groningse land en tegelij
kertijd de beslotenheid ervan 
door begroeiing rond boerderij
en, dorpen en wegen komen tot 
uiting in het ontwerp van De 
Kleine Plantage. 'We genieten 
van onze tuin,' benadrukt Fleur 
van Zonneveld. 'We vinden er 
de tijd en de rust om een vol
strekt nutteloos bouwwerk te 
maken van tienduizend stenen. 
We maken een middeleeuwse 
'tuin', een moestuin, ingesloten 
door een wilgentenenschutting 
om de konijnen, die er helemaal 
niet zijn, te weren. Van de 
groenten eten we, maar het 
meeste schiet door en wordt er 
nog mooier op. We houden van 
stevige borderplanten, maar 
ook van het dromerige waas 
van grassen. Een plant moet 
wat te bieden hebben behalve 

- de bloei: een natuurlijke uitstra-
<= ling, een harmonieuze verhou-
2 ding tussen blad, bloem en de 
^ groeiwijze. Nog steeds staan 
^ we met verwondering en verba-
3 zing, soms zelfs met verbijste-
5 ring te kijken naar de eigen weg 
; i van de natuur!' 

4A/; TUINEN MIEN RUYS, 
*fvO DEDEMSVAART 

De proeftuinen van Mien Ruys 
zijn een waar bedevaartsoord 

DOOR NOORTJE KRIKHAAR, HUIZEN 

Op de vorige maand verschenen serie 
Zomerpostzegels zijn zes bekende tuinen in 

Nederland afgebeeld. Grafisch ontwerper Piet 
Gerords creëerde een postzegelvelletje waarin 

behalve tuinen ook bloemen een opvallende 
plaats kregen. Meer informatie over de tuinen 

vindt u in de nu volgende bijdrage. 
geworden voortuin- en 
plantenliefhebbers. 
Nieuwe materialen en 
nieuwe plantencombi-
naties worden uitgepro
beerd; elk jaar starten 
er nieuwe proeven. De 
tuinen bestaan al meer 
dan vijfenzeventig jaar. 
Als dochter van de kwe
ker kreeg Mien Ruys 
een deefvan de tuin ter 
beschikking om haar ei
gen ideeën ten uitvoe
ring te brengen. Deze 

'schaduwtuin' bestaat (voor 
een deel) nog steeds. Behalve 
deze tuin zijn er nog vierentwin
tig andere tuinen te zien, waar
onder een kruidentuin, een ro
zentuin, een watertuin, een bos-

tuin, een dertig meter lange ge
mengde border en voorbeelden 
van daktuinen. De stijl van 
Mien Ruys kan worden be
schouwd als een moderne aan
vulling op de cottoge-stijl. 
Nieuw is de aansluiting bij de 
moderne architectuur, de voor
al in haar tijd gedurfde planten-
combinaties met veel bladplan-
ten en haar experimenten met 
natuurlijke materialen zoals 
ruwhouten schuttingen en biel
zen. Vooral het gebruik van de 
biels werd daardoor in de jaren 

zeventig enorm populair. Een 
ontwikkeling die Mien Ruys be
treurde. Haar tuinen waren 
geen voorbeeldtuinen in die zin 
dat haar ideeën klakkeloos en 
ondeskundig moesten worden 
geïmiteerd. Ze wilde alleen een 
inspiratiebron zijn. Haar uit
gangspunt was dat het ontwerp 
evenwichtig moest zijn en een 
relatie moest hebben met de 
context van de architectuur. 

KWEKERIJ OUDOLF, 
HUMMELO 
De kenmerkende ontwerpen 
van Piet Oudolf, die zowel gril
lig als monumentaal zijn, vallen 
op door de planten die hij ge
bruikt. Deze planten komen al
lemaal uit zijn eigen kwekerij 

die hij vanaf 1981 sa
men met zijn vrouw 
Anja heeft opgebouwd. 
Onafgebroken is Ou
dolf op zoek naar plan
ten die zich betrouw
baar gedragen, niet ziek 
worden en gemakkelijk 
zijn in het onderhoud. 
Ook moeten ze goed bij 
elkaar passen en een 
hele winter lang de tuin 
tot een boeiend 
schouwspel maken. 
Piet Oudolf heeft zijn 

ideeën in het binnen- en buiten
land kunnen toepassen. Zo ont-

Kwekerij Oudolf in Huivivelo. 

wierp hij het Drömparken in het 
Zweedse Enköping, het park 
Staudenmaschsee in Hannover 
en de borders in de Hortus van 
De Uithof van de Universiteit 
van Utrecht. Piet Oudolf maakte 
in opdracht van het stadsbe
stuur in Amsterdam een beplan-
tingsontwerp naast het hoofd
kantoor van ABN-Amro. Waar

dering krijgt Oudolf 
volop. Een jaar geleden 
won hij in Chelsea 
(Londen) een gouden 
medaille voor de tuin 
die hij samen met Arne 
Maynard ontwierp. Hoe 
hij over zijn vak denkt is 
onder andere te lezen 
in twee recent versche
nen boeken: Meer 
droomplanten (geschre
ven in samenwerking 



met l-Henk Gerritsen) en Ont
werpen met planten (samen met 
Noel Kingsbury). 

DE BOSCHHOEVE 
WOIFHEZE 
Kwekerij 'De Boschhoeve' is 
een prachtige tuin tussen groot
schalige akkers, die bestaat uit 
kleine met hagen omsloten tui
nen rondom een oude boerde
rij. Er is een schaduwlaan, een 
kruidentuin, een boomgaard en 
een grote moestuin {potager). 
Dineke Logtenberg: 'Deze poto-

ger is een grote decoratieve 
moestuin, waarin je niet alleen 
groente en fruit vindt, maar ook 
bloemen en kruiden. Vooral de 
combinatie doet het 'm. We 
planten veel bollen die in het 
voorjaar en in de zomer bloeien 
• ook en vooral in onze moes
tuin. Dat geeft een onverwacht 
effect waar niet alleen onze be

zoekers maar ook wij volop van 
genieten.' In de maanden juli 
en augustus worden rondleidin
gen gegeven, waarna iedere be
zoeker in de 'schuur' een echte 
English Tea kan gebruiken. Wie 
daarna nog meer inspirerende 
moestuinen wil zien, kan in de 
buurt terecht. In een tuin bij 
Klein Warnsborn, een oude 
boerderij uit 1756 , is een moes
tuin in cirkels aangeplant waar 
alles kan en mag groeien. Ook 
is er een boomgaard met oude 
fruitrassen. Verderop is er rond
om de boerderij 'De Acht Lin
den' een oude moestuin die in 
tweeën wordt gedeeld door een 
perenberceau. Aan de rechter
kant wordt een pleintje met gro
te pollen rabarber omzoomd 
door een prieel van leiappels en 
peren. 

DE THEETUIN 
WEESP 
In 1674 werd het Bastion Bak
kerschans aan de Ossenmarkt 
in Weesp gebouwd als verdedi
ging tegen de inval van de Fran
sen. Meer dan driehonderd jaar 
later kreeg het bolwerk een heel 
andere bestemming: munitie 
maakte plaats voor planten, een 
theeschenkerij en een tuincen
trum. In twee jaar tijd ontgon
nen de nieuwe eigenaren Stan 
Gall, Niek Roozen en Jacqueline 
van der Kloet het totaal ver
waarloosde terrein en realiseer
den zij er hun droom: De Thee
tuin. De Theetuin bestaat uit 
een voor het publiek openge
stelde tuin, een daarbij beho
rend theehuis en een kleinscha
lig tuincentrum waarin planten. 

potten en tuinornamenten te 
Koop zijn. Na het overlijden van 
Stan Call hebben zijn partners 
het werk voortgezet. Het mid
delpunt van de tuin is een voor
beeldtuin waarin borders in ver

schillende kleursamen-
stellingen zijn te be
wonderen. Veel van de 
planten die hier groei
en, zijn in de winkel te 
koop. Aan de rand van 
demodeltuin ligt de 
theeschenkerij, in de 
oorspronkelijke muni-
tieopslagplaats. Hier is 
ook een maandelijks 
wisselende tentoonstel
ling met werk van veelal 

De Theetuin in Weesp. 

regionale kunstenaars. Er kan 
worden gewandeld over de his
torische wal die naar verschil
lende kanten een prachtig uit
zicht biedt op de Vecht en het 
historisch centrum van Weesp. 
Jacqueline van der Kloet en 
Niek Roozen hebben in De 
Theetuin eigen bureaus voor 
tuinontwerpen en beplantings
adviezen. 

DE PRIONATUINEN 
SCHUINESIOOT 
De Prionatuinen liggen in de 
buurt van Hardenberg in de 
provincie Overijssel. De tuinen 
zijn aangelegd op een geacci-
denteerd terrein dat ongeveer 
1.3 hectare groot is. Bijzonder is 
dat de Prionatuinen gedeeltelijk 
zijn omsloten door een oud ei-
kenbos. Eiken worden in Neder
land gekoesterd als belangrijke 
bosbomen. De locatie was in 
meer opzichten gunstig. Hoe
wel er mogelijkheden genoeg 
waren om de tuinen aan te pas

sen aan de plaatselijke 
situatie (de traditionele 
Overijsselse tuin of de 
plantensociologische 
mogelijkheden), heb
ben de eigenaren toch 
een andere koers geko
zen. Ze kozen er be
wust voor om kleine 
sfeerplekken met 'wilde 
planten' rondom de 
voormalige boerderij en 
schuren op een 'buiten
landse' manier aan te 
leggen. Het ontwerp 

heeft meer overeenkomsten 
met de negentiende-eeuwse En
gelse mode van de wild garden 
aan met enig Nederlands con
cept. Ook de manier waarop de 
verschillende tuintjes 
door hagen van elkaar 
zijn gescheiden, laat 
een duidelijke overeen
komst zien met deze 
variant van de Engelse 
cottogetuin. Wieoe 
Prionatuinen bezoekt, 
kan onder andere een 
kruidentuin, een 
groentetuin en een bor
der zien die is opge
bouwd uit oude boeren-
bloemen. Ook is er een 

ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS 

Wilt u contact opnemen met 
een of meer van de in dit ar
tikel genoemde tuinen? Of 
wilt u een bezoek brengen.' 
Hieronder staan de adressen 
en telefoonnummers. 

De Kleine Plantage 
Handerweg 1, 9967 TC Een-
rum, telefoon 0595-491604 
Tuinen Mien Ruys 
Moerheimstraat 78, 7701 CC 
Dedemsvaart, telefoon 0523-
614774. 
Kwekerij Oudolf 
Broekstraat 17, 6999 DE 
Hummelo, telefoon 0314-
381120. 
De Boschhoeve 
Boschhoeve 3, 6874 NB 
Wolfheze, telefoon 026-
4821231. 
De Theetuin 
Ossenmarkt 34,1381 LX 
Weesp, telefoon 0294-
418638. 
De Prionatuinen 
Schuineslootweg 13, 7777 RE 
Schuinesloot, telefoon 0523-
681734 

vlindertuin, een bostuin en een 
bloemenwei. In een van de 
vroegere bijgebouwen van de 
boerderij is een theeschenkerij 
ingericht. De Prionatuinen wer
den in 1983 ontworpen door H. 
Gerritsen en A. Schlepers. 

Bovenstaand artikel verscheen oor
spronkelijk in 'Groen' van mei 200T, 
'Groen' IS een uitgave van de Stichting 
Vakblad Groen in Stad en Landschap. 
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SAMENSTELLING: 
H.W VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

14. STEMPELVERVALSINGEN (AFLEVERING 7: 
BEDRIEGLIJK ECHTE, COMPLETE VERVALSINGEN) 

Al eerder werd in deze ar

tikelenreeks aangekon

digd dat er aandacht zou 
worden besteed aan de 
producten van Peter Win

ter. Dat moment is nu 

aangebroken We zullen 
een aantal 'poststukken' 
van Winter (die onder 
meer opereert onder de 
bedrijfsnamen ProPhilFo

rum en House qfStamps) af

beelden. 
Peter Winter had inder

tijd de beschikking over 
echte poststukken, en 
daarvan heeft hij kopieën 
laten maken Deze post

stukken, met adressen, 
worden nu gedrukt op 
papier dat of door een be

drukking van een 'kleur

tje' wordt voorzien of dat 
wordt 'verkleurd' door 
onderdompeling in een 
'kleurbad' De achterkant 
van zo'n poststuk moet 
dan ook nog op een ori

gineel lijken en daarvoor 
wordt het papier bedrukt 

met de tekst die op het 
origineel aanwezig was, 
of met een andere tekst 
die er op lijkt (afbeeldingen 
8g en go). 
Omdat hij een aantal van 
dit soort 'filatelistische' 
stukken nodig heeft 

overigens met dezelfde 

M^^ U'vvUi^'Javti.t^^ 
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e)rl̂  M ^ n J b lüttwto 
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Links afbeeiding Sg  De uoorzij

de van een brief met gedrulct adres 
en opgeplakte ualse zegels' en Der

valste stempels 

RecKts ajbeelding goAchterzij

de metgedrukte tekst, duidelijk 
zijn de 'zegels en de stempels door 

het papier heen herkenbaar 

Links afbeelding gi  Brief uan 
Oldenburg, uit dejolder met uer

koopnummer te betalen prijs 
voor dit 'poststuk' vias SFr izo 

(ig88) 
Rechts ajbeciding gz  Eenzelfde 

poststuk van Oldenburg met 
dubbele Jrankermg , een andere 
a/stempeling en brume archief 

strepen 
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Links afbeelding gj  Omslag zo 
genoemde 'Bischojsbricf met strip 
van vijf valse Em Kreuzerzcgels 
en valse stempels 

Rechts afbeelding g4  Illustratte 
mt dejolder, aangeboden als 

Doppelstuck auf' ßischojsbrief' 
komplett gefaltet mit Lacksiegel 
und Brieftext auf der Ruckseite" 
Dit prachtstuk' kostte SFr 175 

(1988) 

Links afbeelding g5illustratie 
van een Zeppelin poststuk' Rus

land m dejbider 

Linksonder afbeelding g6uer

valsmg gemaakt door Jean de 
Spcratt Lokaalpost Kanton Genf 
(Neuenburg) 

Onder afbeelding 97  vervalste 
portzegel, type III, tanding i2"/a 
met vals puntstempel 64 

Onder afbeelding g8  vervalste 
portzegel, type III, tandmg I2"/J , 
uals kleinrondstempel Rotterdam 

Onder afbeelding gg  vervalste 
portzegel, type III, tandmg i2'/2 
met uals kleinrondstempel Breda 



tekst, maar voorzien van 
verschillende frankerin
gen en afstempelingen -
worden deze in aantallen 
gedrukt. Zo kan men in 
zijn folder een poststuk 
met een adres zien dat bij 
aankoop van een andere 
papierkleur is voorzien 
alsook van een andere 
frankering en stempels 
(ajbeeidinflen gi en gz). 
Het 'poststuk' met een 
strip van vijf Ein Kreuzer
zegels van Beieren (Mi-
chel-nummer i) is een ju
weel. De afstempelingen 
eveneens. Helaas is alles 
aan dit 'poststuk' vals (af
beelding 93). De 'zegels' 
zijn gedrukt in offset in 
plaats van in boekdruk 
(hoogdruk) en als strip 
op de 'briefvoorzijde' ge
plakt. Alle teksten - zo
wel die van de voor- als 
die van de achterzijde -
zijn in offset gedrukt. 
HetCharge'-stempel, het 
datumstempel en het ge

sloten Miifiirad-nummer-
stempel zijn alle vals. 
Hetzelfde 'poststuk', nu 
uit de folder. Een paar 
met verticale Schnittlinien 
(snijlijnen), stempels met 
bedrieglijk oliehoudende 
Stempelranden, geschre
ven portaanduidingen en 
een lakstempel (afbeelding 
94)-
Het is ondoenlijk al het 
materiaal dat Peter Win
ter fabriceerde hier te la
ten zien, maar ik toon 
toch nog een Zeppelin-
brief van Rusland. De 
'zegels' op deze brief zijn 
vals en natuurlijk ook de 
stempels. Winter voegde 
er ook nog een aanteken-
strookje aan toe om het 
geheel 'compleet' te ma
ken (ajbeelding 95). 
Of het nu om zegels van 
Oud-Duitse Staten, Zwit
serland, Duitsland, Rus
land, Engeland, Mauriti
us of welk ander land ook 
ging, het maakte Winter 

niet uit. Hij maakte de 
vervalsingen en hij ver
kocht ze. Afstempelingen 
werden verfraaid, dus be
ter gemaakt dan ze oor
spronkelijk waren. Bo
vendien werden veel van 
de zogenaamde 'bijzon
dere' stempels die op zijn 
stukken voorkomen 
soms verfraaid met ele
menten die er niet bij ho
ren. Dat is verklaarbaar: 
door aan stempels een 
element toe te voegen dat 
voor een mooier uiterlijk 
zorgt - bijvoorbeeld een 
randversiering of een 
sierlijn - ontstaan stem
pels die men nog niet 
eerder heeft gezien en dat 
is verkooptechnisch ge
zien natuurlijk bijzonder 
aantrekkelijk. 
Helaas zijn talloze verza
melaars 'er ingestonken': 
velen hebben dit soort 
materiaal gekocht en aan 
hun collecties toege
voegd in de veronderstel-

DIALEZINGEN OVER VERVALSINGEN 

Postzegelverenigingen die belangstelling hebben voor een dialezing over verval
singen die wordt verzorgd door de samensteller van deze rubriek, de heer H.W. 
van der Vlist, kunnen dat de redactie van Filatelie schriftelijk laten weten. De 
schrijver van deze rubriek neemt daarna rechtstreeks contact met u op om de 
details met u te bespreken. 

ling een goede koop te 
hebben gesloten. 
Als we nu toch aandacht 
besteden aan dergelijke 
massaproducten, moeten 
we ook iets laten zien van 
de meestervervalser Jean 
de Sperati. Het getoonde 
omslag is voorzien van de 
Locale-zegel van 5 centi
mes van Kanton Genf 
(Geneve), de zogenaam
de Neuenburg (Zum-
stein-nummer 11, ajbeel-
ding g6). 
De vervalsing is geregis
treerd als Type B op Plate 
95 en de afstempelingen 
als Cancellation 67 op Plate 
105 en Cancellation (Geneue) 
5067 op Plate 106. Het da
tumstempel is met de 
hand bijgewerkt. Oor
spronkelijk had het stem
pel 15 Noue als datum. 
Jean de Sperati heeft dit 
veranderd in 10 None. Dit 
poststuk, met aan de ach
terzijde vervalsingsnum-
mer 221, bevindt zich 
overigens in het Sperati-
archief van de vereniging 
'De Globe'. 
Tenslotte nog drie Ne
derlandse portzegels. Zo
wel zegels als de daarop 
afgedrukte stempels zijn 
vervalsingen. Hetzegel-
beeld, zonder waarde, is 
steeds hetzelfde. Men 

heeft de verschillende 
waarden ingedrukt en er 
vervolgens een vervalst 
stempel op aangebracht. 
Het ene stempel komt 
daarbij soms beter over
een met een origineel dan 
het andere. De vervalste 
portzegel van 2'/2 cent 
(NVPH-nummer P5) is 
voorzien van een vervalst 
puntstempel 64 ofwel 
Kampen (ajbeelding 97). 
Op de vervalste portzegel 
van 20 cent (NVPH-num
mer Pio) is een vervalst 
stempel Rotterdam ig sep 
85 aangebracht (ajbeel-
dinggS). 
De vervalste portzegel 
van 25 cent (NVPH-num
mer Pii) is voorzien van 
een vervalst stempel Breda 
15 aug 94 (ajbeelding gg). 
Op dergelijke vervalsin
gen kunt u onder meer de 
volgende vervalste stem
pels tegenkomen: de 
puntstempels 6, 9 of 64 
en de kleinrondstempels 
Arnhem 25 aug gi, Breda 15 
aug 94 Rotterdam 29 sep 85 
en Amsterdam 91. Ook 
grootrondstempels ko
men voor; ik heb onder 
andere het stempel aug 
g6 * 11-12V * aangetrof
fen. Helaas was er geen 
plaatsnaam te herken-

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥LII1T 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels w/elke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn v/ij de grootste op 
dif gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: j ^ i B K 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe.-vr.l 1.00-17.00 ^rm\ 

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

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

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

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

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

I Brabantse 
j Postzegel- en 

Muntenveiling 

Houdt op 2 juni 2001 
haar 114® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
P.H.J.G. Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

mailto:WVLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia.nl
mailto:bpv@iae.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het julinummer 2001 (ver
schijnt begin medio juli) 
moeten uiterlijk op i juni 
2001 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats verwijderde 
evenementen eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

□ 10, II en 12 mei: 
Ede. Tentoonstelling (klas
sen 2 en 3 plus Ikader, Open 
Klasse, Jeugd en Propaganda) 
ter gelegenheid van het 55ja
rig bestaan van de afdeling 
Ede van 'De Globe'. Tennis
en squashpark 'Tesqua', 
Horsterweg 3. Ca. 520 ka
ders; handelaren en studie
groepenstands, schilderijen 
en kunstexpositie. Opening
stijden: op donderdag 10/5 
van 19 tot 22 uur, op vrijdag 
11/5 van 10 tot 22 uur en op 
zaterdag 12/5 van g tot 17 uur. 
Inlichtingen: N. van der Lee, 
Arkelstein 12, 6714 AW Ede 
of per email: 
N.uander.LeE@hccnrt.nl. 
□ 9 t/m 15 juni: 
Brussel (België). Bellica 2001, 
internationale postzegelten
toonstellmg onder FlPpatro
naat in het kader van het the
ma '500 jaar Europese poste
rijen'. Organisatie: ProPost. 
Hallen 3,4 en 8 van Brussels 
Expo (Heizelcomplex). Ca. 
3.000 kaders. Uitvoerige in
formatie volgt in de kolom
men van 'Filatelie'. Inlichtin
gen: Belgica 2001, Korte Mi
nimenstraat 2, Biooo Brus
sel (Belgiè). 
Q16 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
en dmg bridges betujecn people, Bel
° la Center. Inzendingen in 
_ drie klassen: traditioneel, 
^ thematisch en Open Klasse. 
* Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
^ raesvej 134, DK2770 Kastrup 
j ^ (Denemarken). 
< □ 19, 20 en 21 oktober: 
— Apeldoorn. Postex 2001, na
o tionalepostzegelshowgeor

. I a ganiseerd door de Neder
fllQ landscheVereenigingvan 
■ ■'' Postzegelverzamelaars 

(NVPV) op verzoek van de 
Gezamenlijke Stuurgroep 
Evenementen. Americahal, 
Laan van Erica 50. Ca. 200 
kaders. Openingstijden: op 

19/10 en 2o/io van 10 tot 17 
uur en op 21/10 van 10 tot 16 
uur. Toegang f 10.. IWeer in
formatie in het oktobernum
mer 2001 van 'Filatelie'. In
lichtingen: L.L. Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk. 
Q19,20 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 75jarig 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
ens@zeelandnet.nl. 
□ 26,27 en 28 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). IPA 
(InternanonalePostfleschichtliche 
Ausstellung). Messehalle Sind
elfingen. Inlichtingen: IPA
Team, August Wahn, Fried
richDurrStrasse 43, D
74074 Heilbronn (Duits
land). 
□ 27 en 28 oktober: 
Reuver. Limphilex XXXII, ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 35jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging Fil
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ningvan de COLFwisselbe
ker. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, telefoon 
0774743049
Q16,17 en 18 november: 
Berlijn (Duitsland).Beriiner 
Briefmarkentage Internation
al en Numismata, postzegel
en munteneveneraent, geor
ganiseerd door August 
Wahn. Beursgebouw, Funk
turm Berlin. Informatie: 
Friedrich Dürr Strasse 43, D
74074 Heilbronn, Duitsland, 
uJUJUJ.bricftnarkenmesse.de. 

Q 22, 23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
ikaderinzendingen) ter gele
genheid van het 5 5jarig 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 Aal

smeer, telefoon 0297
321656, email 
m.mijwaart@hccnet.nl, 
QI 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)uiu),philaned,nl of Piet Dees, 
email deesu)s6i@uixs,nl, tele
foon 0235623858. 
Q 3,4 en 5 mei: 
teek. Noordphila 2002 en Bird
pex 4. NienoordcoUege, Wae
zenburglaan 51, 9.3016.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
0505034550 (na ig uur) of 
0505019547. 
Q 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein), 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schu;eizc
rischer PhilatclistenVereine. 
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 

□ 12 mei: 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld, 
De Gentel, Genteldijk 34, 
g.3015. Telefoon 0348
481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 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
nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
□ 13 mei: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Essen (Duitsland). Saalbau 
Essen, Huyssenallee 53,10
17. Inlichtingen: Rolf Schnci

I der, Huttropstrasse 54, D
' 45138 Essen (Duitsland). 

EttenLeur. De Nobelaer, A. 
'' van Berchemlaan 2,1016. 
I Telefoon 0306063944. 

Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Q19 mei: 
Hengelo (O.). De Waarbeek, 

, Twekkelerweg 327,1017. 
l Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, 
Vijverlaan 10,1016. Telefoon 
0306063944. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
ü 20 mei: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1018. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
□ 26 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Doetinchem. Kets, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 0316529241. 
'sGravendeel. Ons Centrum, 
Kerkstraat 25,1016. Tele
foon 0786733278. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 

□ 27 mei: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486
474197. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
□ 28 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, ig.3022. Telefoon 024

3974654
O 2 juni: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof4oo, 13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
□ 3 juni: 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Q 4 juni: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Rotterdam. Groothandelsge

bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
ü 9 juni: 
Dieren. NFV Skandinouic, 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
Nieuwegein. Nederlandse Ver
eniging uoor Thematische Filate
lie. 'tVeerhuis, Nijenmonde 
4,1016. Telefoon 030
6064448. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
Q10 juni: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1013. Telefoon 
0246413608. 
Q16 juni: 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Q17 juni: 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
ü 24 juni: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, g.3012.30. Tele
foon 04g36gi428. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
Q 25 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, ig.3022. Telefoon 024

3974654
ü 30 juni: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 1017. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
üijuli: 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon o7354g8o49. 
□ 7 juli: 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62,1016. Telefoon 
0714030194. 
Putten (GId.). 't Voorhuys, 
Voorthuizerweg 14,1017. 
Telefoon 0332452484. 
ü 15 juli: 
KaalheideKerkrade. De 
Jreets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
ü 19 augustus: 
KaalheideKerkrade. De 
Jreets, Kaalheidersteenweg 
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105, H'^7 Telefoon 045
5415088. 
Q 26 augustus: 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486
474197. 
Gisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
QI september: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Q 2 september: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
Q 8 september: 
Breda. Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie. De 
Vliere, Dr Struyckenstraat 
165,1016. Telefoon 076
5142855. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 54, 
10? Telefoon 0167523361. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
ü 9 september: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Harmelen. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
□ 15 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 

POSTZEGELVEILINGEN 

□ Nog tot en met 11 mei: 
Wil (Zwitserland). Peter 
Rapp AG, Toggenburgersras
se 139, CH9500 Wil (Zwit
serland), email ujuiiu.rapp
auktionen.ch. 
ü 8,9 en II mei: 
'sGravenhage. Veiling 584. 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht3, 2514 
AN 'sGravenhage, telefoon 
0703653817, fax 070

3617436,email in/o@uandie
ten.nl. 
Q10 mei: 
'sGravenhage. Veiling 584 
(tmeededcel 1852, A. de Jong). 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht 3, 2514 
AN 'sGravenhage, telefoon 
0703653817, fax 070
3617436,email info@Dandie
ten.nl. 
Q iS en 19 mei: 
'sHertogenbosch. Van Lok
ven Postzegelveilingen, Bui
tenhaven 5, 5211 TP 'sHerto
genbosch, telefoon 073
6122033,13x0736126739, e
mail admin(3)vanlokvcn.nl. 
□ 19 mei: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email mjo(a)mondial
stamps.nl. 
Q14,15 en J6 juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 
□ 10 tot en met 14 september: 
'sGravenhage. Veiling 586. 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht 3, 2514 
AN 'sGravenhage, telefoon 
0703653817, fax 070
36i7436,email info@uandie
ten.nl. 
Q15 september: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email info(a)mondial
stamps.nl. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

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: 
Eeuujfcest 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: 
Wereldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40120, 
60+30 en 100+50 cent. 

Nederlandse Antillen 

21 mei: 
Sociaalculturele emissie; drie 
toeslagzegels; waarden: 
75+25,110+45 en 225+100 
cent. 
5 juni: 
Stripzegels; 'Fedjay', zes ze
gels; waarden: 5,40, 75, 85, 
100 en iio cent. 
I augustus: 
Philanippon 01; twee zegels; 
waarden: 110 en 225 cent. 
Souvenirvelletje van 225 cent. 
28 september: 
Vogels; tien zegels; waarden: 
5, 25, 50, 75, 85,100,110, 
125, 200 en 225 cent. 
19 oktober: 
15 o jaar Methodistenkerk Phi
lipsburg; twee zegels; waar
den: 75 en iio cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40+15, 75+25 en 
110+45 <^^nt. 
15 november: 
Kerstmis/kortin^zegels; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 
cent. 

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 uu''> ^^' 
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegang: volwassenen f9., 
65+ en 415jarigen f6., kin
deren tot en met 3 jaar en 
houders MJK of CJP gratis. 

I Permanent te zien 
□ Nederland en de (voorma

I lige) Overzeese Rijksdelen 
i □ Collectie G. Buys: post

waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
□ Postzegels van de landen 
van Europa 
□ De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities 
ü 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
□ 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
ioppen, maximumkaarten, 
luchtpost en 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede

nis en ontwikkeling van het 
thematisch 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 bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307572

Attentie! 
Hetjulinummervan Fila
telie is het laatste num
mer dat vóór de zomerva
kantie verschijnt. 
Dit betekent dat u meldin
gen voor evenementen in 
de periode tussen 15 juli 
en 15 september uitslui
tend nog in het julinum
mer kunt laten opnemen. 
Het gecombineerde au
gustus/septembernum
mer verschijnt begin sep
tember a.s. 

Gegevens voor de rubriek 
'Filatelistische evenemen
ten' 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. 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

De vakantietijd nadert. 
Hierdoor kan ik u dit

maal slechts berichten 
over één bijzonder post

stempel. Verder wil ik u 
wijzen op de 'wisseling 
van de wacht' van het 
dagtekeningstempel van 
het Museum voor Com

municatie, voorheen het 
Nederlandse PTT muse

um, in Den Haag. 

Bijzonder 
dagtekeningstempel 
Dit jaar bestaat het We

reldmuziekconcours in 
Kerkrade vijftig jaar. Ter 
herdenking van dit feit 
zal van 28 juni tot en met 
22 juli 2001 een bijzonder 
poststempel worden ge

^ 5 0 jaar {j^^^ 
Wereld Muziek 
Concours 

Kerkrade 
28 juni22 juli 2001 

bruikt. Het stempel laat 
muziekinstrumenten 
zien, zoals een pauk met 
stokken, een triangel, 
een trompet en een 
(post)hoorn. Het ont

werp is van Paul Pleijs uit 
Den Haag. 

Dagtekeningstempel 
MvC 
Op 18 mei 2001 neemt 
het Museum voor Com

municatie in de Zeestraat 
in Den Haag een nieuw 
dagtekeningstempel in 
gebruik. Het nieuwe 
stempel toont het logo 
van het museum, om

ringd door streepjes die 
de verschillende barco

des die PTT Post gebruikt 
bij de postsortering. Het 
nieuwe stempel is ont

worpen door Mart War

merdam. 

Elders in dit nummer van 
Filatelie is een artikel te 
vinden (zie de rubriek 
Zeestraat 82, Den Haag op 
pagina 418 en 419) over 
de stempels die het mu

seum, toen nog onder de 
namen 'Postmuseum' en 
'PTT museum' , in ge

bruik heeft gehad. 
Wie een afdruk van het 
nieuwe stempel wil heb

ben, zal op 18 mei naar 
het museum moeten 
gaan; dit is de enige dag 
waarop het stempel 
wordt gebruikt. 

> communicatie 

18 MEI 2001 

De dag ervoor (17 mei) 
zal het oude PTTMuse

umstempel voor het 
laatst worden gebruikt 
(zie hieronder). 

mailto:o@uandieten.nl
mailto:o@uandieten.nl
mailto:info@Dandieten.nl
mailto:info@Dandieten.nl
http://stamps.nl
mailto:info@uandieten.nl
mailto:info@uandieten.nl
http://ww.muscom.nl


Op ons oproepje in het 
aprilnummer ('Welk ge
bouw zien we hier?', pa
gina 308) [(regen we ver
rassend veel respons. 
Hoewel de essentie van 
alle reacties gelijk was 
('Het door u bedoelde ge
bouw is de Zuidpleinflat 
aan Zuidplein in Rotter
dam') varieerden de brie
ven en emails qua lengte 
nogal. 
Uiteraard stellen we alle 
bijdragen die leidden tot 
de oplossing van dit 
raadsel in dezelfde mate 
op prijs, maar we moes
ten bij het weergeven van 
die reacties toch een se
lectie maken. 

BOUWWERK 
TE ROTTERDAM [1] 
Op de door u getoonde 
zegel staat een van de 
eerste naoorlogse flatge
bouwen van Rotterdam 
afgebeeld. Het gaat om 
het gebouw dat te vinden 
is op de hoek van het 
Zuidplein en de Mijnshe
renlaan. In de aanbouw 
links van het gebouw wa
ren (en zijn nog altijd) 
enkele winkels gevestigd. 
Vanaf het begin tot voor 
enkele jaren terug was 
hier een filiaal van Sla
venburgs Bank gevestigd, 
later Credit Lyonais en 
daarna Generale Bank. In 
een van de winkels heeft 
ook jarenlang een filiaal 
van het Algemeen Dag
blad gezeten. Of de bank 
en het filiaal er nog 
steeds te vinden zijn weet 
ik niet. 

_ Ikben van oorsprong 
° Rotterdammer en ik heb 
■̂  jaren in deze omgeving 
^ gewerkt. 
^ Arie Spek 
z^ Dordrecht 

Tf I * 

BOUWWERK 
TE ROHERDAM [2] 
Het op de Zomerpostze
gelvani95o (NVPH
nummer 552) afgebeelde 
'Bouvirwerk in Rotter
dam' bestaat nog steeds. 
Het is ontworpen door de 

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. 

Ik kan me nog goed her
inneren dat de flat ge
bouwd werd. Als kleine 
jongen speelden mijn 
vriendjes en ik fikkertje 
over de paalkoppen. Er 
stonden heel veel palen, 
betonnen palen  dat was 
in die buurt toentertijd 
een bijzonderheid. 
Die paalkoppen waren 
van ongelijke hoogte en 
dus was het spannend 
om daarover tikkertje te 
spelen totdatje (daar kon 
je natuurlijk op wachten) 
een keer missprong en je 
je knieën flink schaafde 
of naar adem stond te 
happen. 
Toen de flat eenmaal ge
reed was, was het een 
avontuur om te trachten 
naar binnen te glippen en 
met de lift naar de boven
ste etage te gaan om daar 
vanaf de galerij van het 
uitzicht te genieten. 
Meestal lukte dat niet 
omdat er ook nog een 
concierge was die je te
rugstuurde als je geen 
goede 'smoes' had waar
om ie naar boven moest. 

architect ir. W. van Tijen 
en is te vinden vlakbij het 
Zuidplein en het politie
bureau aldaar. 
Het gebouw, waarvan de 
eerste paal werd geslagen 
op 29 april 1948, werd in 
gebruik genomen in 
1950. Met zijn veertien 
etages en zijn hoogte van 
45 meter gold het des
tijds als het modernste 
flatgebouw van Rotter
dam. Het gebouw is in
middels gerenoveerd. 
Ds. H.J. Franzen 
(geboren Rotterdamer) 
Wateringen 

BOUWWERK 
TE ROTTERDAM [3] 
Ik denk dat ik wel niet de 
enige zal zijn die reageert 
op de oproep in Filatelie 
onder het kopje 'Welk 
gebouw zien we hier?' 
Desondanks wil ik graag 
reageren. 
Ik woonde in mijn jeugd, 
vanaf 1939 tot i960 aan 
de Mijnsherenlaan 136, 
dat betekent ongeveer 
tweehonderd meter van 
het bewuste gebouw. 
Ik weet niet beter of deze 
flat heeft als naam 'Zuid
pleinflat'; wij noemden 
als jonge jongens het 
gebouw gewoon 'de flat'. 
Ik meen te weten dat dit 
gebouw toen de hoogste 

woonflatvan Rotterdam 
was. Het gebouw stond 
en staat nog steeds in het 
verlengde van de oor
spronkelijke bebouwing 
van de Mijnsherenlaan 
(even zijde). 
De ingang, die op de 
postzegel duidelijk te 
zien is, was gelegen aan 
het Zuidplein. 
In verband met de aanleg 
van het metroviaduct 
werd destijds een gedeel
te van de oorspronkelijke 
bebouwing van de Mijns
herenlaan afgebroken, 

j zodat dit viaduct van de 
! Mijnherenlaanvlade 

achterzijde van d Zuid
pleinflat kon aflDuigen 
naar het station bij het 
Ahoy'complex. 

De flat staat dan ook op 
een steenworpafstand 
van Ahoy'; voor de duide
lijkheid heb ik de plaats 
van de flat op bijgaand 
plattegrondje ingetekend 
(zie hieronder, red.). 

Etwas toen inderdaad 
nog sprake van 'uitzicht', 
want veel andere bebou
wing was er nog niet aan 
het Zuidplein. 
J. Alberts 
Rotterdam 

De redactie bedanirt behalve de be
ren Spek, Franzen en Alhers ook 
meurouw Wemelsfelderte Bos uit 
Rotterdam (die ons de Joto's op 
deze pagina stuurde) en de heren 
De Groot uit Tuk, Hojrneester uit 
Capellf aan den IJssel, Hoogen
hout uit Rijswijk, Van der Kloos
ter uit Utrecht, Van de Knaap uit 
Rotterdam, Koch uit Rotterdam, 
Van der Kuijp uit Rotterdam, La
tooij uit ReeuuJijk, Mok uit Krim
pen aan den IJssel, Musters uit 
Dinteioord, Oxcner uit Rheden, 
Postma uit Son & Breû el, Verou
den uitCapelle aan den IJssel en 
De Vries uit Rotterdam, die even
eens in/ormatie en/oj/oto's ouer 
hetäcbouui aan het Rotterdamse 
Zuidplein ujisten te uerschajfen 



ERIK BOERÉ FILATELIE 
Veilingen voordelig? 

De meeste vellingen berekenen zowel kopers als verkopers 20% commissie. Als een kavel voor 
ƒ 1.000,- toegeslagen wordt, krijgt de verkoper ƒ 800,- In handen terwijl de koper ƒ 1.200,- betaalt. Het 
verschil bedraagt dus 50%. Wij kunnen dat met directe In- en verkoop vla de winkel en via ons Internet 
aanbod sneller, efficiënter en voordeliger doen. Dat geldt voor topnummers, maar ook voor betere 
series, nominaal partijen en uitgebreide collecties. De verkoper heeft bij ons bovendien zekerheid over 
de opbrengst, directe contante betaling, geen extra kosten en discrete afhandeling. De koper kan kie
zen uit een uitgebreid aanbod. Wilt u meer over deze voordelige manier van aan- en verkoop weten, 
vraag dan naar onze folder of raadpleeg onze internet-site. 

Volle frankeerwaarde 
De prijzen van postzegels vertonen momen
teel in het algemeen een opwaardse trend. 
Echter, postzegels uit de periode 1977-2000 
zijn in zeer grote aantallen als belegging gekocht en worden 

doorgaans ver onder de frankeerwaarde verhandeld. Een 
groot probleem is, dat deze zegels door de komst van de 
Euro hun frankeerwaarde zullen gaan verlie
zen. De kans is dan groot dat zegels uit deze 
periode verder in waarde dalen. Wij bieden u 
nu de unieke mogelijkheid, deze zegels 
VOOR DE VOLLE frankeerwaarde in te ruilen 

voor andere artikelen uit ons assortiment. Dat kunnen postze
gels, munten, telefoonkaarten, filatellstische of numismatische beno
digdheden, modeltreinen en toebehoren of racebanen zijn. 

Veiling opbrengst 
ƒ1.000,-

Verkoper 
ontvangt 
ƒ1.000,-

-20% 

ƒ 800,-

Koper 
betaald 

ƒ1.000,-
+20% 

ƒ1.200, 

Verschil 50% 
t IS slechts een voorbeeld) 

pERUND 
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inkoop 
in principe kopen wij alles, i ' J 
maar onze speciale belang
stelling gaat uit naar 
Nederlandse topstukken, gevorderde 
thematische of landcollecties, engros-
posten en handelarenstocks. Postfris 
vóór 1945, overzeese gebiedsdelen tot 
1950 en Verenigd Europa brengen 
momenteel bijzonder hoge prijzen op. 

Internet 
Onze internet-pagina's worden wekelijks geactualiseerd en 
uitgebreid. Op onze internet-pagina's vindt u vele in- en 
verkooplijsten. Het adres is: www.tip.nl/users/e.boere 

Ruilen 
Ruilen van overtollig materiaal voor ontbrekende zegels is een interessante 
mogelijkheid de collectie uit te breiden. De opbrengst van zegels bij inruil is 
belangrijk hoger dan bij verkoop. U kunt uw 
postzegels bij ons ook ruilen voor munten, i H a F i r i Ä ' 
telefoonkaarten of modelspoorartikelen. __ * 

Jul ianastraat 9 6 • 2 4 0 5 CJ Alphen a / d Rijn • Tel.: 0 1 7 2 - 4 9 2 7 4 7 • Fax: 0 1 7 2 - 4 7 2 4 9 2 
e.boere@xs4all .nl • In ternetadres: www. t i p .n l / use rs /e .boe re e-nnail 

NIEUWE COLLECT-A-ROM® CD-ROM CATALOGI 

Nederland en Overzee editie 2001 
Nu verkrijgbaar 
ISBN 90-5683-015-5 

West- Europa deel 1 
Nu verkrijgbaar 
ISBN 90-5683-016-3 

West- Europa deel 3 
Nu verkrijgbaar 
ISBN 90-5683-017-1 

België editie 2001 
Verschijnt juni 2001 
ISBN 90-5683-019-8 

Coilect-A-ROM® producten zijn verkr i jgbaar bi j : 
Vakhandei Filatelie en mun ten - Boektiandel- CD-ROM winke ls 

of bel voor dict i tstbi jzi jnde verkoopadres. 

J^^ COLLECT-A-ROM® 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 1 
Tel. (-1-31) 0172- 492 747 Fax (-(-31) 0172- 472 492 

e-nnail: verkoop@collect-a-rom.nl - Internet: www.collect-a-ronn.nl 

Ook verkrijgbaar: 
Indonesië en Suriname Republiek, 

BENELUX, West-Europa deel 2, 
AFA Denemarken, Facit Zweden, 

NVMH Muntalmanak 

http://www.tip.nl/users/e.boere
mailto:e.boere@xs4all.nl
http://www.tip.nl/users/e.boere
mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.collect-a-ronn.nl


HET WATER STAAT ONS 
(BIJNA) TOT AAN DE LIPPEN 

Alleen internationale afipraken kunnen ons redden 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

WERELD WATER FORUM 
Onder leiding van prins Willem-
Alexander (o/oeeW/Vig i) pro
beert Nederland een belangrijke 
rol te spelen op het gebied van 
waterbeheer. Dat kwam onder 
meer tot uiting tijdens het We
reld Water Forum dat vorig jaar 
in Den Haag werd georgani
seerd. Zo'n 3.000 deelnemers 
discussieerden over uiteenlo
pende onderwerpen als water-
schaarste, vervulling, overstro
mingen, landbouw en natuur
behoud (afljeelding2). Aan het 
eind van het Forum werden de 
conclusies en aanbevelingen 
overhandigd aan de ministers
conferentie. Er kwam een 
mooie slotverklaring, maar 
daarna werd het akelig stil, een 
stilte die vermoedelijk tot aan 
de vervolgconferentie in Duits-

De Europazegels van dit jaor staan in het teken van water. 

Het is jommer dat PTT Post zich ook nu weer niet schaart 

achter de vele landen die meedoen aan deze 

gemeenschappelijke uitgifte. Onze medewerker Jeffrey 

Groeneveld schetst de waterproblemen waar de wereld 

mee te kampen heeft. 

land zal duren. Toch was de 
prins tevreden, want dankzij de 
bijeenkomst staat water op de 
politieke agenda en zijn vele 
mensen zich er meer van be
wust dat goed drinkwater geen 
vanzelfsprekendheid is. 

WONDER UIT DE KRAAN 
Water is een van de eerste le

vensbehoeften (afbeeldingen 2 
en 4). Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat in de verre 
oudheid mensen hun woon
plaats al bij voorkeur aan het 
water zochten. En als er geen 
water ter plaatse was, dan zocht 
men wel naar water. Er werden 
putten gegraven of men leidde 
net water via holle boomstam-

1. De Pnns uon Oranje heeft zich in een paar 
jaar de luaterproblematiek eigen gemaakt en is 
uitgegroeid tot een dcslcundige op dit gebied. 

2. Al m dejarcn '70 organiseerde de VN een 
conferentie oucr het water. Bijna 50jaar later 

ujordt er nog steeds ucel geproot. 

IS LEWE 

3 (bouen) en 4 (onder). Zonder luater is 
crgeen leuen mogelijk uoor mensen en 

dieren. Velen zijn er inmiddels uan 
doordrongen dat er duidelijke maatre
gelen genomen moeten morden. Maar 

jammer genoeg blijft het toch nog te 
uaak bij mooie ujoorden. 

101.15'! 
f-AOOOS 

R Ê P U B I I C O F " > 
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5. De Romeinen bouwden overal in hun rijk 
aquaducten waarmee het ujater ouer lange 

_ afstanden geleid kon worden. 
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6. Zelden staan we erbij stil dot schoon water uit de kroon echt iets bijzonders is. 7. Veel schoon en helder water wordt met gebruikt als 
drinkwater, terwijl er uaak ucel moeite uoorgedoon 
IS om het water zo schoon te krijgen. 



men. Het oude Rome had vele 
eeuwen geleden al een goed 
functionerend waterleioingsys-
teem, gebaseerd op aquaduc
ten die de wateraanvoer garan
deerden (afbeelding 5). Waar 
water was Konden mensen le
ven en kwamen culturen tot 
bloei. Het is een gegeven dat 
ook nu nog geldt. 
Het is voor ons zo vanzelfspre
kend dat we de kraan open
draaien en dat er dan schoon 
helder water uitstroomt (ajbeel-
ding 6). De Nederlander ge

bruikt gemiddeld zo'n 135 liter 
water per persoon per dag. Een 
enorme hoeveelheid waarvan 
slechts zes liter gebruikt wordt 
als echt drinkwater (afl>eelding 
7). Voor de rest wordt dat scho
ne, heldere en kostbare water 
gebruikt voor persoonlijke hy
giëne {ajbeelding S), de was en 
het doorspoelen van het toilet. 
Voor die laatste toepassing ge
bruiken we dagelijks maar liefst 
een kleine veertig liter water. 
We realiseren het ons haast 
niet, maar dat water komt niet 

zomaar uit de kraan. Steeds 
meer zijn er technische maatre
gelen nodig om de kwaliteit van 
ons drinkwater op het huidige 
hoge peil te houden. Schoon 
grondwater dat geschikt is om 
als drinkwater te dienen wordt 
steeds schaarser {afbeelding 9). 
Meststoffen en bestrijdings
middelen vervuilen het en er 
treedt verdroging op door het 
hoge watergeoruik in de land
bouw, de industrie en de drink
watervoorziening. Wie denkt 
dat een tekort aan schoon water 
een probleem van anderen is, 
heeft het mis. Het is ook een 
gevaar dat ons bedreigt. 

TEKORT 
Het aanbod van water blijft ach
ter bij de snelgroeiende wereld
bevolking. De beschikbare hoe
veelheid water per persoon 
daalt in sommige landen dra
matisch. Ongeveer 1.2 miljard 
mensen hebben geen toegang 
tot veilig drinkwater. Grote me
ren in Afrika zijn in veertig jaar 
tijd verschrompeld tot naar ver
houding kleine plasjes. De ver
wachting is dat in het jaar 2025 
tweederde van de wereldbevol
king last zal hebben van water-
schaarste {afbeelding 10). 
Droogte bedreigt de natte eco
systemen, ook wel wetlands ge
noemd. Deze wetlands vervul
len een belangrijke rol in de wa
terkringloop (afieeldingn). Wa
ter wordt er (tijdelijk) vastge
houden en weer afeegeven aan 
het oppervlakte- otgrondwater. 

ALARMEREND 
Het tekort aan water neemt 
nu al alarmerende vormen 
aan. In Afrika zijn twintig mil
joen mensen in zes landen 
afhankelijk van het water uit 
het Tsjaadmeer. De laatste 
38 jaar is het meer echter bij
na 95 procent kleiner gewor
den. In China dreigt in drie
kwart van de steden een wa
tertekort. Zestig procent van 
de plattelandsbevolking m 
Iran moet gaan verhuizen 
naar de grote steden omdat 
er waar ze wonen geen water 
meer is. Het niveau van de 
Aralzee, vroeger een van de 
grootste binnenzeeën, is de 
laatste jaren zestien meter 
gedaald 

waardoor overstromingen wor
den voorkomen en watervoorra
den worden opgebouwd. Wet
lands zuiveren bovendien het 
water en zijn van groot belang 
als leefgebied voor vissen, vo
gels en wilde dieren. Met het 
verdwijnen van de wetlands zou 
een grote biodiversiteit verloren 
gaan, die nergens anders te vin
den is. 
Ook voor de voedselvoorzie
ning is water van groot belang. 
Dankzij de geïrrigeerde land
bouw heeft de voedselproductie 
gelijke tred kunnen houden met 
de bevolkingsgroei {afieelding 
12). De benodigde hoeveelhe
den water zijn enorm en dat ter-

,.vL_lii____ 
ri'I'S« ünwa MorlS CQ' 

8. Dagelijks douchen' Do's 
normaal, maar uiie lang 
doucht verbruikt te ueel 
ujoter. 

g. Het IS uanhetgrootste belang om het ujater schoon 
te houden, zodat de dnnkujateruoorziening niet in ge
vaar komt. 

10, Droogte is een 
van degrote proble

men uan de 21ste 

11. De uiaterkringloop komt in gevaar als natte 
gebieden uoorgoed droog komen te staan. 

12. Hoe lang nog zal het mogelijk 
zijn om door irrigatie van land-

bouujgrond de voedselproductie op 
peil te houden' 
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BESPARING 
In een aantal gevallen is het zonder al te veel moeite mogelijk 
vele liters water per dag te besparen. Een paar voorbeelden. Het 
helpt al als je bij het tandenpoetsen de kraan niet de hele tijd laat 
stromen. Gebruik maken van de onderbrekingsknop op het toi
let is een kleine moeite die veel oplevert. Een waterbesparende 
douchekop verlaagt niet het douchegenot, maar wel het water
verbruik. Het dagelijks sproeien van het gazon in de zomer is 
echt niet nodig en maakt de wortels van het gras bovendien lui. 
Een regenton vangt water op dat schoon genoeg is om de plant
jes in de tuin te begieten als het echt nodig is. 

EE SAVE 1 
PRECIOO 

22. Water is te kostbaar om zomaar te uerspillen. 

wijl het van steeds verder of die
per moet komen. Dure stuw
dammen lijken soms een oplos
sing, maar gehele ecosystemen 
worden er door verstoord (af
beelding ij). 

TE VEEL 
Een probleem van een andere 
orde is het wateroverschot dat 
tot overstromingen leidt. Kli
maatverandering heeft ertoe ge
leid dat het op veel plaatsen 
meer en harder regent. Boven

dien wordt het water tegen
woordig sneller afgevoerd: bij
voorbeeld door ontbossing en 
het kanaliseren van beken en ri
vieren, waardoor de natuurlijke 
vertraging verdwenen is (afiieel-
ding 14). Omdat daarnaast 
steeds meer bebouwing aan de 
oevers van de rivieren plaats
vindt zijn overstromingen me
teen een probleem. 
Bij dit alles komt nog de ellende 
van overstromingen door het 
stijgen van de zeespiegel, een 

gevolg van de verhoging van de 
gemiddelde temperatuur op 
aarde. De verwachting is dat 
binnen enkele decennia bepaal
de deltagebieden permanent 
onder water zullen komen te 
staan. Zonder stringente maat
regelen zullen de bewoners van 
het westen van Nederland de 
voeten niet droog houden. 

VERVUILING 
Het derde probleem vormt de 
vervuiling van het grond- en op
pervlaktewater. Nog tot in de 
twintigste eeuw werd in Neder
land het water uit rivieren en be
ken gewoon in emmers verza
meld en als drinkwater ge
bruikt; dit leidde geregeld tot 
het uitbreken van besmettelijke 
ziekten zoals tyfus en cholera 
[afbeelding i^). De eerste water
leiding in ons land dateert van 
1854. Schoon drinkwater kwam 
per gietijzeren buis van Voge
lenzang naar de hoofdstad. De 
uitbreiding van een goed water
leidingnet, met de daarbij ho
rende waterzuiveringen een be
trouwbaar rioleringssysteem, 
heeft ervoor gezorgd dat het 
aantal gevallen van tyfus en 
cholera behoorlijk werd terug
gedrongen. Nederland liep hier
mee in Europa niet bepaald 
voorop, maar in 1940 was in
middels meer dan zeventig pro
cent van de woningen aange

sloten op het drinkwaternet. 
Met een percentage van bijna 
honderd procent aangesloten 
woningen behoort Nederland 
nu tot de koplopers op dit ge
bied (afbeelding i6). 
In ontwikkelingslanden is men 
nog nauwelijks in staat om het 
water te zuiveren en is er van 
riolering haast geen sprake (af 
beelding 17). Voor zestig procent 
van de gezinnen is geen veilig 
drinkwater beschikbaar en voor 

13. De houw van een stuwdam in diYangm-
rivier za! uol^ens milieubeschermers desastreuze 

gevolgen hebben uoor het Icuen in en rond de 
riuier (postuiaardestuk China). 

DDDDDD ŝ»««M 

««•Ras«—«•* 
Hubei • Three Gorge« of thp YaniRie River -

XjImKXiB Gorite 
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Hooflheemmadichap von Delflond D E i _ F T 

w^. 1*50 i 
Vuil maakt Water ziek 

14. Door het op grote schaal aanleggen 
uan kanalen ujordt de natuurlijke ver
traging die een kronkelende riuier biedt 
weggenomen met ouerstromingcn als 
gcuolg. 

15. Het drinken van besmet water kan dodelijke gevolgen hebben. 



85% van de gezinnen zijn er 
geen sanitaire voorzieningen 
{afbeelding i8 en 79). Hierdoor 
sterven jaarlijks 3.5 miljoen kin
deren van uitdroging door diar
ree {ajhee\ding 20). In het wes
ten is dat vrijwel geen pro
bleem, maar men heeft er weer 
wel te maken met grondwater 
dat steeds viezer wordt en met 
de moeilijk aan te pakken ver
vuiling door landbouw, indus
trie en verkeer. 

Wie overigens denkt dat water
vervuiling iets van de laatste tijd 
is heeft het mis. Al in de zes
tiende eeuw klaagden bijvoor
beeld de Amsterdamse bier
brouwers over de slechte kwali
teit van het water. De grote hoe
veelheden afval in het water 
maakten het ongeschikt voor de 
productie van bier. Daarom 
moest het water per boot wor
den aangevoerd uit omliggende 
streken. En ook daarvóór was 

vervuiling een probleem, want 
al in 1390 bepaalde de gemeen
te Haarlem dat het verboden 
was om vuil te storten in de 
Spaarne en de grachten van de 
stad. Het is waarschijnlijk een 
van de eerste milieumaatrege
len van ons land. 

ESSENTIEEL 
De huidige problemen zijn te 
groot en te veelomvattend om 
op lokaal of nationaal niveau 
opgelost te kunnen worden. Al
leen door internationale samen
werking kan het tij gekeerd wor
den. Het is daarom zo jammer 
dat juist een enorm rijk land als 
de Verenigde Staten het eigen 
(economische) belang voorop
stelt, maar ook andere westerse 
landen zouden veel meer kun
nen doen om het milieu te be
schermen. Dat is in het belang 
van het water en dus essentieel 
voor het voortbestaan van de 
mensheid (aßeelding21). Voor 

VERSPILLING? 
In de Amerikaanse staat Cali
fomië wordt heel veel water 
uit de Coloradorivier ge
bruikt voor de landbouw. De 
weilanden worden ermee be
vloeid want er wordt veel 
hooi verbouwd. De koeien 
krijgen dat hooi als voedsel 
vermengd met maïs. Onder
zoek heeft uitgewezen dat 
het vlees van de koeien op 
deze manier niet bepaald 
een waterbesparend product 
is. Voor één kilo vlees wordt 
de astronomische hoeveel
heid water van 20.500 liter 
gebruikt. Het is dan ook niet 
zo verwonderlijk dat slechts 
weinig water uit de Colora
dorivier in zee stroomt. 

je het weet staat het water ons 
aan de lippen en dan is het écht 
te laat. 
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16. Het uoorbceld van de Amsterdamse u;aterleidin3 wird overal m het land gevolg 
Inmiddels zijn de talloze u;aterleidin£jbedrijuen met elkaargcfUseerd. 

17. Een üoorbceld var\ een water
zuiuermgscentralein een ontiDik
kelm^sland. Het is helaas een 
schaars uerschijnsel. 

mwh Bouen en links: 18./19. Om aan schoon 
drinkuiater te komen moeten soms hele af
standen iDorden a_^elefld en leidmfliuater is 
al helemaal een bijzonderheid, zelfs als die 
met anderen gedeeld moet morden. 
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20. Gebrek aan riolering zorgt ervoor dat het iDoter sterk ueruuild raalrt. Schoon luater 
zou uele leuens Icunncn redden 

NEDERLAND 

wees WIJS 
met water 417 

21 Een oude slogan die nog steeds actueel is: 'Wees luijs met mater'. 



M^ms BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN, MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 
MET MEDEWERKING VAN KEES VERHULST, DEN HAAG 

4IS 

Afbeelding i  Het eerste poststempel uan het museum, 1952. 

Alle ajbeeldmgen van dit artikel, met uitzondering uan ajbeelding 9, 
zijn ajkomstig uit de collectie uan het Museum uoor Communicatie 
m Den Haog 

Afbeelding 2 Het tuieede poststempel, van hetzelfde ontwerp als het eer
ste stempel, maar met een 2 in plaats uan een 1,1961. 

[5] DE POSTSTEMPELS VAN HET MUSEUM 
VOOR COMMUNICATIE IN DEN HAAG 

De grafische vormgever 
Mart Warmerdam heeft 
het nieuwe poststempel 
voor het Museum voor 
Communicatie ontwor
pen. Het zal in gebruik 
genomen worden op 18 
mei. Deze dag is gekozen 
vanwege de stichtingsda
tum van het museum. 
Opi8 mei 1929 is het mu
seum bij wet opgericht, 
toen nog onder de naam 
Postmuseum. 
Het museum was oor
spronkelijk gehuisvest in 
het hoofdgebouw van de 
PTT aan de Kortenaerka
de. In 1949 verhuisde het 
museum naar het huidige 
gebouw aan de Zeestraat. 
Dat werd in de daarop
volgende jaren grondig 
verbouwd en in 1952 
weer heropend. Op 18 juli 

1952 werd ter gelegen
heid van de heropening 
van het eerste poststem
pel van het museum in 
gebruik genomen (afbeel
ding 1). Post die vanuit 
het museum werd ver
stuurd, kon van het stem
pel voorzien worden. Het 
gaat om een rond stem
pel met in de rand de 
tekst 'sGravenhage ■ Neder
londs Postmuseum 1. In het 
midden van de stempel 
staat de dagtekening: 
dag, maand, jaar en uur 
van afstempeling. Onder 
de dagtekening is een ge
stileerde duif met een 
briefin de snavel afge
beeld. 
Vanaf 26 juli 1961 werd 
eenzelfde stempel, maar 
met nu met het cijfer '2' 
(in plaats van 'i') in ge

Afbeelding 3  Het stempel m de uorm uan een envelop, op een speciaal daaruoor ontworpen briefkaart, 197g. 

17 VGM5 
BEZOEKT HET 
POSTMUSEUM 

BEWEGEND 
ORIGINEEL 

Afbeelding 4  Verandering uan de Afbeelding 5 Speciolestempelvlag,gebruiktmdepenodei96oi962, 
naam PTT Museum, 1988 m 1965 en in 1967. 

50 JAAfl POSTMUSEUM 
BEZOEKT TENTOONSTELLING 
„PTT IN DE JAREN TWINTIG" 

TOT 1 NOVEMBER 1979 

Afbeelding 6Stempelung gebruikt m 197g ('50jaarpostmuseum/Be
zoekt tentoonstelling/ "PTT m dejaren twintig"/ tot 1 noucmber 197g') 

bruik genomen (afbeel
ding 2). Dit stempel was 
in gebruik tot 17 mei 
1979. 
Ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van 
het museum werd een 
nieuw poststempel ont
worpen. Het stempel, dat 
van 18 mei 197g tot en 
met 13 maart 1989 in ge
bruik is was, heeft de 

vorm van een envelop. 
Rechtsonder is nog net 
een deel te zien van het 
oude poststempel, met 
de randtekst 's 
Grauenhage. Aan de bo
venkant van het stempel 
staat de naam van het 
museum. Op 18 mei gaf 
de PTT een speciale brief
kaart uit, waarop het 
stempel werd afgedrukt 

Afbeelding 7 Wijziging uan de 
naam uan het museum, ig8g 

(ojbeelding 3). De brief
kaartwerd ontworpen 
door een team van grafi
sche ontwerpers uit Bre
da, bestaande uit Henk 
Cornelissen, Karel Kruij
sen en Frans Bevers. 
Bij de naamswijziging 
van Nederlonds Postmuseum 
in Nederlands PTT Museum 
in 1989 werd de naam in 
het stempel aangepast 

WELKOM IN DE STUDIEZALEN 
VAN HET MUSEUM! 

Het Museum voor Communicatie heeft 
twee studiezalen. In de algemene stu
diezaal kunt u elke donderdag koste
loos documentatie, afbeeldingen, boe
ken en tijdschriften e.d. inzien, video
banden bekijken en geluidsbanden af
luisteren. Of u nu gewoon voor uw ple
zier komt of om een artikel voor te be
reiden, 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 klaarleggen. 
Wilt u postzegels van een bepaald land 
bekijken, postale afstempelingen van 
uw woonplaats bestuderen of ontwer
pen en geschiedeniskaarten van Ne
derlandse postzegels inzien, neem dan 
contact op voor een bezoek aan de Stu
diezaal Post (0703307560). U kunt 
daar doorgaans één dag per maand te
recht. De komende maanden is dat op 
dinsdag 22 mei 2001 en op donderdag 28 
juni. 



ptt museum 
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Afbeelding g Deze bijzondere envelop zou meegaan met de speciale ballonvaart ter flele^enheid van het vijfty 
ja ry bestaan van het Nederlandse PTT Museum; de tocht u;erd echter a^eblazen... (collectie Kees Verhulst) 

«O Jaar 

museum [ communicatre 

\ ^ o'̂  
Afbeelding 8. Bijzonderstempel 
ter herinnering aan de (voorgeno
men) ballonvaart, 198g. 

(afbeelding 4). Op 17 mei 
aanstaande zal dit stem
pel voor het laatst ge
bruikt worden. 

Stempelvlaggen 
Niet alleen met het eigen 
stempel wist het museum 
aandacht te vragen voor 
zijn bestaan en zijn acti
viteiten. Er werd ver
scheidene keren een 
stempelvlag aangevraagd 
voor gebruik in de stem
pelmachines op enkele 
grote kantoren. In de ja
ren zestig werd geregeld 
de stempelvlag Bezoekt het 
Postmuseum  bewegend 
oryincel in de stempelma
chines geplaatst (ajbeel

I I I I I I I M I I I 
18 MEI 2001 30 10 00 

AJbeelding 10 Het nieuuie stem
pel van het Museum voor Com
municatie, 2001 

din^ 5). In 197g, bij het 
vijftigjarig bestaan van 
het museum, werd een 
stempelvlag gebruikt 
waarin dit jubileum 
wordt aangehaald (afbeel
ding 6). Het werd op de 
postkantoren in Amster
dam, 'sGravenhage, 
Rotterdam en Utrecht 
van 5 juni tot en met 5 juli 
gebruikt. Het stempel 
verwijst naar de jubi
leumtentoonstelling, 
waarvan de vormgeving 
werd verzorgd door de
zelfde grafische ontwer
pers die ook de speciale 
briefkaart ontwierpen. 
Bij het zestigjarig bestaan 
van het museum werd de 

Afbeelding 11 Het goedgekeurde 
ontujerp van het nieuujc dagteke
ningstempel. 

promotionele inzet van 
een speciale stempelvlag 
herhaald, maar nu was er 
een extra reden om een 
stempelvlag aan te vra
gen: het museum veran
derde van naam. De tekst 
luidde dan ook 19291989 
na 60 jaar postmuseum nu: 
ptt museum. Dit stempel 
(ajbeeldin^ 7) werd op zes 
expeditieknooppunten 
gebruikt en werd zodanig 
ontworpen dat het goed 
aansloot op de door Stu
dio Dumbar bedachte be
drijfsstijl van de PTT. Ter 
introductie van de nieu
we naam werd ook een 
ballontocht georgani
seerd; daarvoor werd is 

een speciaal stempel ge
maakt (ajbeeldincj 8). Om
dat de tocht niet door
ging, werd ook nog een 
stempel gemaakt waarop 
dit feit is vermeld. 
In het stempelboek van 
de bijzondere stempels 
(het museum heeft on
langs een hele serie van 
deze boeken gekregen, 
met vrijwel alle aanvra
gen van bijzondere stem
pels en stempels van tij
delijke postkantoren uit 
de jaren vijftig tot en met 
negentig) zijn enkele bij
zonderheden aangete
kend. Allereerst dat het 
museumstempel door di
recteur B. Koevoets is 
aangevraagd, dat er vier 
stempels zijn vervaardigd 
(waarvan er nu één in de 
collectie van het museum 
berust) en dat het proces 
van aanvraag tot verzen
ding drie maanden in be
slag heeft genomen en 
f 1.500, heeft gekost. 
Wie dergelijke informatie 
over bijzondere stempels 
zoekt, kan in het muse
um terecht op de dagen 
dat de studiezaal open is. 

Nieuw dagtekening
stempel voor museum 
Het door Mart Warmer
dam ontworpen stempel 
is rechthoekig en bestaat 
uit vier horizontale banen 
(ajbeeidmij g). De eerste en 

derde baan bestaan uit 
een streepjescode. Oor
spronkelijk was het idee 
hier een KlXcode in te 
verwerken, maar dat le
verde het risico op dat de 
sorteermachines die code 
zouden herkennen en de 
brieven daarop zouden 
sorteren. PTT Post vond 
dat niet zo'n goed idee. 
Hierom werd besloten de 
code abstract te houden 
en die meer te zien als 
een verwijzing naar de di
verse streepjescodes die 
bij de postverzending 
worden gebruikt. Dus 
niet alleen de KlXcode, 
maar ook de dunne 
streepjescode die de sor
teermachine zelf op de 
post plaatst, de SIXcode. 
Deze SorteerIndeXcode 
bestaat uit smalle streep
jes die  net als de KIX
code  een vertaling is van 
de postcode. Het aan
brengen van zo'n code 
verhoogt de snelheid van 
het sorteren, want machi
nes kunnen de code ge
makkelijk lezen. Het 
goedgekeurde ontwerp 
(ajbeeldm^ 10), waaraan 
opvallend genoeg een 
plaatsnaam ontbreekt, 
wijkt enigszins af van het 
definitieve ontwerp, 
doordat de maand in cij
fers is aangegeven, in 
plaats van de uiteindelij
ke weergave in letters. 

NIEUWJWUSEUMSTEMPEL IS 
MAAR EEN DAG VERKRIJGBAAR! 

Wie een afdruk wil hebben van het museumstempel 
met de vroegste datum, 18 mei 2001, zal op die dag 
toch echt naar het Museum voor Communicatie moe
ten gaan. Want alleen op die dag worden poststukken 
afgestempeld met de genoemde datum. Het museum 
is heel streng: van deze afspraak wordt niet afgewe
ken, met als gevolg dat een eerstedagafstempeling 
ook gegarandeerd echt op deze dag is afgestempeld! 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeldmg melding 
3/33 2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
95'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
3.20 Fm. (€ 0.54). Gestileerd: 
vissersboot op golven oceaan 
met net vissen. 

86'oi. Windmolens. 
3., 7., 20. Fm. (€ 0.50,1.18, 
3.36). Resp. 'archipelago 
windmill', 'timbered wind
mill', 'nest windmill'. 

BELGIË 
igg'oi. Zénobe Gramme 
(18261901), elektrotechni
cus, uitvinder dynamo. 
17 fr. (€ 0.42). Grafische 
weergave beweging dynamo. 

»MAattMtAt^^é 

igj'oi. Katholieke Univer
siteit Leuven 575 jaar. 
17 fr. (€ 0.42). 'Alma Mater'. 

263'oi. Frankeerzegels, Ko
ning Albert II. 
20, 25, 34,100, 200 fr. 
(€ 0.50, 0.62, 0.84, 2.48, 
4.96). Type Broux/MVTM, 
behalve 100 fr.: herdruk por
tret zonder bril. 
263'oi. Herdruk 'vogels'. 
0.50, 7.50, 21,150 fr. (€ o.oi, 
0.19, 0.52, 3.72). Resp. goud
haantje, klapekster, kramsvo
gel, ekster. 
234'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
21 fr. (€ 0.52). Aquarel Sebti 
Rachid: jongen die in het wa
ter speelt. 

234'oi. Muziek en litera
tuur. 
Tweemaal 17 fr.; blok 21 fr. 
(€ 0.42, 0.52). Portretten van 
resp. schrijver Willem Els
schot (18821960), schrijver 
Albert Ayguesparse (1900
1996); koningin Ehsabeth en 
tekst 'Internationale Muziek
wedstrijd koningin Elisabeth 
van België', '19512001', op 
rand disciplines viool, piano, 
zang en compositie. 

.JW.i' . . ( I ^ M lil >! ( ) 4 ) 

75'oi. Vijfenzeventig jaar 
NMBS*, treinen. 
Strook met driemaal 17 fr. 
(€ 0.42) en twee aanhangsels. 
Loc type 12, tweeledig motor
stel (reeks 06, type 70 th.), 
drieledig motorstel (reeks 
03). 

AAAAÉÉaai^kAriÉttAAfiA« 

96'oi. Belgica 2001, vijf
honderd jaar Europese post. 
Vijfmaal 17 fr. (€ 0.42); blok 
150 fr. (€ 3.72). Geschiedenis 
post van Francois de Tassis 
tot heden; moderne postbe
steller (op rand: vliegtuig, 
computer, postauto, twee ge
bouwen). 

io6'oi. Belgica 2001, Ge
meenschappelijke uitgifte 
met Marokko: 'religieuze to
lerantie'. 
17, 34 fr. (€ 0.42, 0.84). Resp. 
Grote Moskee van Casablan
ca, Basiliek van Koekelberg. 

ii6'oi. Belgica 2001, kunst 
in België. 
Viermaal 17 fr. (€ 0.42) in 
boekje. Werken van Breugel, 
Rubens, Frits van den Ber
ghe, Marcel Broothaers. 

i26'oi. Belgica 2001, ge
meenschappelijke uitgifte 
met China: aardewerk. 
17, 34 fr. (€ 0.42, 0.84). Resp. 
kan uit Neolithicum, porse
leinen koffiekan uit i8de 

i36'oi. Belgica 2001, jeugd
filatelie. 
17 fr. (€ 0.42). Stripfiguur 
Luc Orient van Eddy Paape. 

i46'oi. Belgica 2001, sport. 
Tweemaal 17+4 fr. 
(€ 0.42+0.10). Computeront
werpen baanwielrennen, tur
nen (ringen). 

W'^: 
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i56'oi. Belgica 2001, Bel
gisch voorzitterschap Euro
pese Unie. 
17 fr. (€ 0.42). Europese ster
ren, 'be', '172001', '3112
2001'. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
97'oo. Frankeerzegels, ste
den. 
0.50,1., i.io, 1.50 (M). Resp. 
Zenica, Mostar, Bihac, Tuzla. 
i4i2'oo. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
I. (M). Vluchtende mensen 
en brandende huizen. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Kroatische republiek) 
ii2'oo. Strijd tegen aids. 
0.80 (M). SymboUsche af
beelding. 
4i2'oo. Kerst. 
0.40 (M). Geboorte Jezus. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
22ii'oo. Millennium, II. 
Zesmaal 0.50, 3. (M). Resp. 
zeilschip, glasblazerij, smid
se, boekdrukkerij, James 
Watt met stoommachine, 
Hubbletelescoop en satellie
ten, tijdperk van zeevaarders 
en ontdekkingsreizen (sche
pen en kusten). 
20i2'oo. Kunst, iconen en 
fresco's. 
0.50, 0.50,1., I. (M). Resp. 
Maria Hemelvaart, intocht in 
Jeruzalem, Maria met Kind 
en aartsengelen, Christus 
Pantokrator. 

DUITSLAND 
54'oi. Frankeerzegels, serie 
bezienswaardigheden. 
47, 80 Pf. (€ 0.24, 0.41). 
Resp. park Wilhelmshohe in 
Kassei (i8de eeuw), St.Rei
noldikerk in Dortmund (to
ren uit 1662). 

Muster aO; 
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54'oi. Serie bruggen, met 
thema 'bruggen verbinden'. 
100 Pf (€ 0.51). Spoorbrug 
met daaronder een zweef
brug (1913) in Rendsburg. 

54'oi. Volksmuziek. 
iio Pf. (€ 0.56). Uitgetrokken 
accordeon. 

54'oi. Goetheinstituut 
(verzorging Duitse taal en 
cultuur in het buitenland). 
300 Pf (€ 1.53). Wereldkaart 
en Goethe in fonetisch 
schrift. 

f ■ MJJ.1 ■■■■■■■■■■■■■■I 
EMuSter Coethe Institute 
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ESTLAND 
272'oi. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Jo
hann Koler (18261899), 
schilder. 
Velletje met tweemaal 
4.40 kr. Reproducties van de 
schilderijen 'Meisje bij de 
bron' (185862), fragment 
'Eva met granaatappel' (1879
80). 
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63'oi. Europees jaar van ta
len. 
4.40 kr. Woord 'taal' in vele 
talen door elkaar, beeldmerk. 

FAERÖER 
i4'oi. Vijfentwintig jaar 
Faeroese postadministratie. 



Velletje met driemaal 4.50 kr. 
Postroeiboot, postkantoor 
Torshavn (igo6), postbode; 
op rand stukje van Koninklijk 
Besluit, '19762001'. 

■ ■■■■■■■invmwtff*^ 
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ÉMIMM 

i4'oi. Noordse mythen en 
legendes. 
Vel met zesmaal 6. kr. Dood 
van Hogni, boom van het 
jaar, de harp. Gram (zwaard) 
en Grani (paard), ballade van 
Nornagest, Gudruns snode 
magie; op rand nog zestien 
plaatjes van legendes. 

FINLAND 
24'oi. Pasen. 
Tweemaal 3.60 Fm. Paasei, 
ronde ogen en mond kuiken. 
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3,60 

24'oi. Europa 2001; water, 
een namurlijke rijkdom. 
5.40 Fm. Haapavitja stroom
versnelling in recreatiegebied 
Ruunaa bij Lieksa. 

Fabriek en woonhuis direc
teur; op rand sparren worden 
vellen bordpapier, zware ma
chines aangedreven door wa
terkracht. 

GROOTBRJTTANNIÉ 
234'oi. Frankeerzegels En
geland. 
2nd, ist, E (Europa), 65 p. 
Resp. 'Drie leeuwen' van het 
Engelse wapenschild, 'Ge
kroonde leeuw' met wapen
schild van St.George (pa
troonheilige van Engeland), 
Engelse eik, Tudorroos. 

HONGARIJE 
53'oi. Pasen 2001. 
28 Ft. Getekende haas met ei
eren. 
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53'oi. Herdruk millenni
umzegels (melding7/513). 
28, 36 Ft. Resp. kronings
scepter, millenniumvlag (was 
34 Ft.). 
53'oi. Herdruk frankeerze
gels, antieke stoelen (mel
ding 10/689). 
31 Ft. Neogotische stoel (was 
26 Ft.). 
53'oi. Serie nationale par
ken, IV. 
28, 36, 70 Ft. Resp. nationaal 
park Upper Balaton met Otus 
scops. Primula farinosa, por
tret geoloog en geograaf La
jos Loczy (18491920); natio
naal park KorosMaros met 
Otis tarda, 'transyvanian 
adonis', foto geobotanist 
VinceBorbas(i844i905); 
nationaal park DunaIpoly 
metMerops, Helleborus pur
purascens, portret botanist 
BalintZoIyomi (19081997). 

24'oi. Verla, houtpulp en 
kartonfabriek (1872) op lijst 
industrieel erfgoed Unesco*. 
Velletje met viermaal 
3.60 Fm. (doorlopend beeld). 

lERtAND 
i43'oi. Vijftigjaar 'Comhal
tas Ceoltoiri Eireann' (pro
motie Ierse muziek, zang en 
dans). 
Steeds tweemaal samenhan
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gend 30,45 p. (€ 0.38, 0.57). 
Resp. trom, doedelzak, 
dwarsfluit, viool. 
i43'oi. Marsh's bibliotheek 
(1701, gebouwd door aarts
bisschop Narcissus Marsh) 
en eerste boek gedrukt in Ier
land (1551, Book of Common 
Prayer). 
30, 32 p. (€ 0.38, 0.41). Resp. 
interieur bibliotheek met drie 
alkoven en portret Marsh, ti
telpagina Book of Common 
Prayer. 

ITALIË 
63'oi. Zevenhonderdvijftig
ste sterfdag Santa Rosa van 
Viterbo. 
800 L. (€ 0.41). Schilderij van 
Francesco Podesti waarop 
Santa Rosa omgeven door en
gelen in de hemel, daaronder 
de stad Viterbo. 

93'oi. Ferrari, wereldkam
pioen Formule i. 
Blok 5000 L. (€2.58). 
Raceauto Ferrari F12000 rij
dend over weg van geblokte 
fmishvlag; rand 'Ferrari'
paard. 

io3'oi. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', abdij van 
Santa Maria in Sylvis. 
800 L. (€ 0.41). De abdij. 

ta, Nymphaea alba, Enallag
ma cyathigerum, Triturus 
helveticus, Aythya fuligula. 

; JERSEY 

225'oi. Natuur, zoetwater
fauna. 
Blok £ 1.50. Alcedo atthis, op 
rand meertje (La Masseline) 
met begroeiing. 

96'oi. Belgica 2001. 
Blok 225'oi: Natuurzoetwa
terfauna met overdruk beeld
merk internationale postze
geltentoonstelling Belgica 

JOEGOSLAVIË 
igiz'oo. Datum melding 
3/237, fresco's en iconen. 
29i2'oo. Datum melding 
3/237,OSCEenVN. 
26i'oi. Heilige berg Athos 
(autonome, onder Griekse 
soevereiniteit staande mon
nikenrepubliek) op schierei
land Chalcidice omvat 20 
grote kloosters een aantal bij
kloosters, kloosterhoeven en 
huisjes van solitair levende 
monniken. 
10., 27. Ndin. Resp. kloos
ter Vatopedi, klooster Es
phigmenon. 

i62'oi. Honderdvijfenze
ventigjarig bestaan Matica 
Srpska (literaire, weten
schappelijke en culturele ver
eniging, in 1826 in Boedapest 
gesticht). 
15. Ndin. Gebouw, beeld
merk. 
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232'oi. Vijftigjarig be
staan dierentuin 'Palic', 

JERSEY 
225'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom; flora 
en fauna. 
23, 26, 37, 41, 46, 66 p. Resp. 
Rana dalmatina, Salmo trut
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beschermde diersoorten. 
6., 12., 24., 30.Ndin. 
Resp. Felis leo, Ursus mariti
mus, Macaca fuscata, Sphe
niscus humboldti. 
83'oi. Wereldkampioen
schap schaken  vrouwen. 
Velletje met achtmaal 
10. Ndin; zegel zonder waar
de. Schaakstenen en portret 
van Rudenko Ludmila Vlad
imirovna (19041986), Vera 
Mencik (19061944), Olga Ni
kolaevna Rubtsova (1909), 
Elisaveta Ivanovna Bykova 
(19131989), PolgarZsuzsa 
(1969), Xie Jun (1979), Maja 
Grigorievna Chiburdanidze 
(1961), Nona Terentievna 
Gapridashvili (1941); wereld
bol, schaakstuk en schaak
bord. 

i34'oi. Decoratieve bomen 
en struiken. 
6., 12., 24., 30. Ndin. 
Resp. Hibiscus syriacus, Ne
rium oleander, Lapageria ro
sea, Sorbus aucuparia. 

LITOUWEN 
243'oi. Bekende personen. 
I., I., 1.70 Lt. Portretten van 
resp. Juozas Mikenas (1901
1964, beeldhouwer, schil
der), Pranas Vaicaitis (1876
1901, dichter), Petras Vileisis 
(18511926, civil ingenieur). 
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MACEDONIË 
2io'oo. Week van het kind. 
6 den. Kindertekening van 
kind met hond onder boom. 
2oio'oo. Honderdvijfen
twintigste geboortedag Dimo 
Hadschi Dimow (18751924). 
6 den. Portret. 

MALTA 
232'oi. Carnaval. 
6, II, 16,19, 27 c; velletje met 
12 en 37 c. Beelden carnavals
optocht. 



2i-3-'oi. Vuurtorens. 
6, i6, 22 c. Resp. St.-Elmo-
vuurtoren bij de grote haven 
van Valletta, Gurdan-vuurto-
ren op Gozo, Delimara-vuur-
toren bij de baai van Marsax-
lokk. 

MAN 
22-i-'oi. Chinees nieuwjaar, 
Jaar van de slang**, interna
tionale postzegeltentoonstel
ling Hongkong 2001. 
Blok £ I.-. Patricius roeit de 
slangen uit. 
22-i-'oi. Victoriaanse tijd
perk. 
22, 26, 34, 39,40, 52 p. Mun
ten en medailles met beelte
nis koningin Victoria (1819-
1901) met resp. Penny black 
(Yvert nr. i), herinnerings
medaille aan de eerste we
reldtentoonstelling (1851), 
eerste oceaanoversteek met 
stoorazeilboot (1843), eerste 
uitgave 'Oliver Twist' van 
Charles Dickens (1838), 
stoomlocomotief in Vancou
ver/Canada (1887), klokken
toren Foxdale (1820, ter ere 
koningin Victoria). 

i-2-'oi. Insecten. 
22, 26, 29, 58, 66 p. Resp. 
Bombus lucorum, Coccinella 
septempunctata, Stenobo-
thrus stigmaticus, Machimus 
cowini, Deilephia elpenor. 

i A k\cc^ Mm 22p j 

OEKRAÏNE 
20-2-'oi. Hetmannen. 
30, 50 k. Resp. Yury Khmel-
nitsky, Mikhailo Khanenko. 

6-3-'oi. Honderdvijfentwin
tig jaar geleden werd telefoon 
uitgevonden. 
70 k. Twee mannen met oude 
en moderne telefoon. 

7-3-'oi. Kindertekeningen. 
10, 30,40 k. Resp. vrouw in 
stoel, landschap, mensen op 
bank. 

OOSTENRIJK 
20-4-'oi. Vliegveld Salzburg 
vijfenzeventig jaar. 
14.- S. Eerste luchthavenge-
bouw. 
20-4-'oi. Serie 'Confetti', 
RolfRüdiger. 
7.-S. Portret. 
4-5-'oi. Serie 'Oostenrijks 
natuurschoon'; Bärenschütz-
klamm in Stiermarken. 
7.- S. Bärenschützklamm. 
4-5-'oi. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden'; kle
ding voor de vastentijd, Tirol. 
7.- S. Detail van omslagdoek. 

POLEN 
i3-i2-'oo. De post tijdens de 
oorlog. 
0.80 Zl. Illegale postzegel die 
de oprichting van de arbei
derspartij veertig jaar eerder 
herdenkt (doorlopend op 
aanhangsel). 

6-i-'oi. Einde jubileum 2000 
jaar christendom. 
A (i.- Zl.). Paus Johannes 
Paulus II roept de zegen af 
7-2-'oi. Twintigste studente-
nolympiade in Zakopane (ge
organiseerd doorFISU: Fede
ration of Student's Sport). 

'UKRAINA g 
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I.- Zl. Gezicht met skibril 
waarin winterlandschap 
weerspiegelt. 
22-2-'oi. Internet. 
i.-Zl.Muis. 

23-2-'oi. Wereldkampioen
schap skispringen Lahti 
2001. 
I.- Zl. Skispringer Adam 
Malysz. 

28-2-'oi. Poolse buitenhui
zen. 
1.90, 3.- Zl. Resp. Petrykozy 
bij Mszczonow (begin 19de 
eeuw), Janowiec bij Pulawy 
(late barok, houten huis, be
gin 20ste eeuw). 

i'POLSKÄ"^' ; 

i6-3-'oi. Pasen. 
I.-, 1.90 Zl. Resp. vrouwen bij 
tombe herrezen Jezus Chris
tus, herrezen Jezus omringd 
door apostelen. 

PORTUGAL 
20-2-'oi. Prominente men
sen uit Portugese geschiede
nis en cultuur. 
Velletje met achtmaal 85.- e. 
(€ 0.42). Lyrische zanger To
mas Alcaide, schrijvers en 
onderwijzers: José Regio, 
José Rodrigues Migueis, Vito-
rino Nemésio, 'Bento de Je
sus Caraca', onderwijzer en 
onderzoeker Carolina Micha
elis de Vasconcellos, politi
cus Bernardino Machado, 
doctor Miguel Bombarda. 
i-3-'oi. Achtste wereldkam
pioenschappen atletiek in-
door. 
Blok 350 e. Hordeloop, rand 
stadion. 

ROEMENIË 
ii-io-'oo. Overdruk op zegel 
Picea glauca (r-8-'96). 
300 L. over 70 L. 
26-io-'oo. Overdruk op zegel 
hotels (Yvert 3953). 

300 L. over i L. Hotel Conti
nental in Timisoara. 
27-io-'oo. Overdruk op 
luchtpostzegel '75 jaar lucht
vaartovereenkomst' uit 1995. 
2000,4200,4600, 6500 L, 
over 960 L. 
3-ii-'oo. Vijftig jaar Europese 
conventie tot bescherming 
van de rechten van de mens. 
11300 L. Ilie Ilascu, Molda-
visch politicus, achter tralies. 
3-ii-'oo. Overdruk op zegel 
sprookjes (20-4-'95). 
2000 L. over 90 L. 
28-ii-'oo. Overdruk op zegel 
persoonlijkheden (Yvert 
4104). 
2000 L. over 29 L. George Ba-
ritiu (1812-1893), politicus. 
29-ii-'oo. Katachtigen. 
1200, 2000, 2200, 2300, 
4200, 6500; blok 14100 L. 
Resp. Panthera pardus, Pan-
thera uncia, Panthera leo. 
Lynx rufus, Puma concolor, 
Panthera tigris; leeuwen op 
jacht. 
i3-i2-'oo. Zelfportretten. 
2000, 2400, 4400,15000 L. 
Resp. Camil Ressu (1880-
1962), Jean A. Steriadi (1880-
1956), NicolaeTonitza (1886-
1940), Nicolae Grigorescu 
(1838-1907). 
i5-i2-'oo. Kerst. 
4400 L. Stilistische kerst
boom. 

RUSLAND 
a4-i-'oi. Frankeerzegels. 
10.-, 25.-, 50.-, 100.- r. Resp. 
ballet, ritmische gymnastiek, 
computer en wereldbol (in
formatietechnologie), beeld
merk UPU*. 
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i5-2-'ci. Driehonderdste ge
boortedag A.M. Matveev 
(1701-1739), schilder. 
Tweemaal 3.- r., tussenzegel 
zonder waarde. Portretten 
van resp. I.A. Galitsin (1728), 
A.P. Gaütsin (1728), Andrei 
A. Matveev. 
i5-2-'oi. Tweehonderdvijfen-
twintigste geboortedag V.A. 
Tropinin (i776(i78o)-i857), 
schilder. 
Tweemaal 3.- r., tussenzegel 
zonder waarde. Portretten 
van resp. P.A. Bulakhov 
(1823), E.I. Karzinkina 
(1838), Vasily A. Tropinin. 

i5-3-'oi. St.-Petersburg drie
honderd jaar, schilderijen. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.- r. Resp. 
Senaatsplein en monument 
Peter de Grote (B. Patersen, 
1799), Engelse kade vlakbij 
de Senaat (B. Petersen, rSoi), 
blik op kasteel Mikhailovsky 
(B. Petersen, 1801), zicht op 
de rivier Moika (A.E. Marty-
nov, 19de eeuw), de Neva 
vanuit de Petrus-en-PauIus-
vesting (K.P. Beggrov, 19de 
eeuw). 
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SLOWAKIJE 
i8-i2-'oo. Dag van de postze
gel, vijftig jaar handelsorga
nisatie Pofis. 
5.50 Sk., aanhangsel. Jubi
leum tijdschrift en appel, 
twee handen. 

2-2-'oi. Tulpen en wens. 
Vijfmaal 2.- r. 'Khiberniya' -
'Gefeliciteerd met je verjaar
dag!', 'Prinses Irene' - 'Veel 
geluk!', 'sweet harmony' -
'Gefeliciteerd!', 'Fleming 
parrot' - 'Succes!', 'Canopus' 
- 'Liefs!' 

i8-i2-'oo. Geschiedenis van 
de post. 
20.- Sk. Keizerin Maria The
resia, initiatiefneemster post 
in Oostenrijk-Hongarije. 
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SPANJE 
8i'oi. Vijfenzeventigjaar 
beroepsvereniging van verte
genwoordigers. 
40 P. (€ 0.24). Beeldhouw
werk vertegenwoordiger in 
station Puerta de Atocha in 
Madrid. 

ESPAfiA 

igi'oi. Brandweer. 
75 P. (e 0.45). Brandweerlie
den bij bluswerk. 

(1996) in Praag genoemd 
naar de toren van het gebouw 
die doet denken aan dans
houding Fred Astaire; op 
rand tekenbenodigdheden en 
plattegronden kerkgebou

CESKA REPUBLIKA 

31 

L 
i84'oi. Kunst uit de barok. 
Blok 50. Kc. Rond detail pla
fondfresco 'Allegorie van 
kunst' (17201721), uit salla 
terrena in Vrtbovtuin in 
Praag door Vaclav Vavrinec 
Reiner (16891743). 

Gallen), voormalig bisschop
pelijk paleis (1254) in Leuk 
(Wallis). 

95'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
90 c. Golf van waterdruppels. 

95'oi. Museum Vela in 
Ligornetto. 
90 c. Beeldhouwwerk. (Paleis 
Vela gebouwd voor Vincenzo 
Vela (18201891), beeldhou
wer; ook werk van broer Lo
renzo (18121897), beeldhou
wer en zoon Spartaco (1854
1895), schilder.) 

i62'oi. Honderdvijf
tigjarig bestaan militaire aca
demie in Toledo. 
120 P. (€ 0.72). Infanterieca
det in uniform 1851 voor 
vroegere hospitaal Santa 
Cruz waar school werd ge
sticht, nu museum Santa 
Cruz. 
222'oi. Internationale cam
pagne tegen geweld thuis. 
155 P. (€0.93). 

TSJECHIË 
283'oi. Pasen. 
5.40 Kc. Haan met op achter
grond boerin met mand 
paaseieren. 

283'oi. Duizend jaar archi
tectuur in Tsjechië. 
Velletje met 13., 17., 31. Kc. 
Resp. Romaanse kerk in Ja
kub u Kutne Hory (1165) met 
detail beelden zuidmuur, 
kasteel in Bucovice (1584) 
met details versiering op zui
lengang, 'Dancing House' 

WITRUSLAND 
i93'oi. Frankeerzegels. 
200, 300 r. Resp. i8de eeuws 
gebouw Vitebsk, Lyavoniha
dans. 

223'oi. Kevers. 
Tweemaal 300 r. Lucanus 
cervus, Oryctes nasicornis. 

300: 

ZWITSERXAND 
95'oi. Pro patria 2001; cul
turele monumenten. 
70+35> 70H35. 90+40, 
90■ 4̂0 c. Resp. Italiaans 
theater (1837) in La Chaux
deFonds (Neuchatel), Abdij 
(1138) in Hauterive (Fri
bourg), 'Kornhaus' (1746
1748) in Rorschach (Sankt 
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95'oi. Honderd jaar 'Cho
cosuisse', overkoepelende or
ganisatie Zwitserse chocola
deindustrie. 
90 c. Chocolaatje. 

95'oi. 'A'(priority)zegel. 
90 c. (zelfklevend, in postze
gelboekje). Drie blokken vor
men letter A. 

95'oi. Frankeerzegel 
'B'(nonpriority)zegel. 
70 c. (zelfklevend, in postze
gelboekje). Zegel van 73'oo: 
St.Bernardhond met vaatje 
en puppy in glazen bolletje, 
dat bij schudden sneeuw 
geeft. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
263'oi. Hongkong 2001, 
tropische paddestoelen. 
$ 0.25, 0.90,1., 1.75; twee 
vel met zesmaal $ 1.65; twee
maal blok $ 6.. Resp. Ento
loma serrulatum, Morchella 
esculenta, Clathrus ruber, 
Pluteus cervinus; Clitocybe 
olearia, Agaricus camestris, 
Chlorophyllum molybdites, 
Amanita pantherina, Amani

ta phalloides, Bolems edulis; 
Mycena pura, Volvariella 
bombycina, Agrocybe cylind
racea, Calocybe gambosa, 
Collybia erythropus, Amanita 
muscaria; Leucocoprinus lu
teus, Lactarius necator. 

ARGENTINIË 
io3'oi. Zoogdieren uit het 
Kenozoïcum. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Megatherium americanura, 
Doedicurus clavicaudatus, 
Macrauchenia patachonica, 
Toxodon platensis. 

AUSTRALIË 
25i'oi. Dag van Australië; 
bekende persoonlijkheden. 
Tweemaal 45 c. Afbeelding 
met gitaar, alleen gezicht van 
Slim Dusty (zanger geboren 
als David Kirkpatrick). Ook 
vellen met tienmaal 45 c. en 
postzegelboekjes met tien
maal 45 c. 

244'oi. 'Kleur mijn dag'. 
Driemaal 45 c , $ i., 1.50 
(met aanhangsel). Resp. 
2001, ballonnen, bloem met 
lachend hart, kangoeroes, 
'Bayulu banner'. 
35'oi. Federaal parlement 
19012001. 
45 c , $ 2.45. Grafische af
beelding vlaggenmast parle
mentsgebouw en schilderij 
resp. 'The opening of the first 
Federal Parlement, g May 
1901' van Charles Nuttall, 
'Opening of the First Parlia
ment of the Commonwealth 
of Australia by HRH The 
Duke of Cornwall and York 
(later King George V), 9 may, 
1901' van Tom Roberts. Ook 
blokken met deze zegels en 
op rand grotere afbeeldingen 
schilderijen. 

83'oi. Opening nationale 
museum Australië. 
Tweemaal 49 c (samenhan
gend). Details muscumont
werp, beeldje Wallabia (klei
ne kangoeroesoort): 'Pangk' 
(1962). Ook dubbele stroken 
met tienmaal 49 c. 

203'oi. Rock met Austra
lisch accent. 
Vel met tienmaal 45 c. Af
beeldingen van de hits: 
Khe Sanh (1978) van 
Cold Chisel, Down under 
(1981) Men at Work, Power 
and the passion (1983) 
Midnight Oil, Original sin 
(1984) INXS, You're the voice 
(1986) John Farnham, Don't 
dream it's over (1986) 
Crowded House, Treaty 
(1991) Yothu Yindi, Tomor
row (1994) Silverchair, 
Confide in me (1994) Kylie 
Minogue, 'Truly, madley, 
deeply' (1997) Savage 
Garden. Ook in boekje en op 
rol. 
i24'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth. 
45 c. Foto uit 1999 genomen 
in Glasgow, Schoüand. Ook 
vel met tienmaal 45 c. 

CHILI 
ii2'99! Nieuw millennium. 
$ 170. Deel klok en vuurwerk, 
aanhangsel met lottonum
mer. 
ii2'99! Jubileumjaar 2000. 
$450. 

I*M4 

27i2'99! Vakverenigingen 
in Chili. 
Tweemaal $ 200 (doorloper). 

292'oo. Vierhonderdvijfen
twintig jaar geleden Juan 
Fernandezeilanden ontdekt 
(tot Chili behorende eilan
dengroep  nationaal park  in 
de Grote Oceaan). 
Velletje met achtmaal $ 360 
(doorlopend beeld). Bergen 



en zee met kolibri, bloem 
'Juan Bueno', langoest, or
chidee 'Selkirk'. 
203'oo. Condorito (stripfi
guur). 
$ 150, 260, 480, 980. Resp. 
millennium, voetbalstadion, 
brandweer, te paard. 
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274'oo. Paaseiland. 
$ 200, 260, 340, 480. Resp. 
'AO' vroeger gebruikt in oor
logen met een danser be
schilderd met natuurlijke 
verf, stenen beeld 'Tangata 
Manu', Moai (voorouder
beeld) 'Kava Kava' en een 
huidige bewoner die een 
'MataToa' (krijger) uitbeeldt, 
danseres en plankje met 
beeldschrift. 

55'oo. Verjaardag stad 
Carahue. 
Tweemaal $ 220 (doorloper). 
Oude stoommachine en kera
miek uit de streek, aardap
pels en bloeiende aardappel
plant; verbinding tussen ze
gels is de brug president Edu
ardo Frei Montalva. 
i6'oo. Honderd jaar El Mer
curio in Santiago. 
$370
76'oo. Vierde nationale 
ma^onnieke bijeenkomst. 
$ 460. Magonnieke symbo
len. 

37'oo. Medicinale planten. 
$ 200, 360. Takje en bloem 
van resp. Quillaja saponaria, 
Fabiana imbricata. 
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io7 'oo. Vijfhonderd jaar 
Brazilië. 
$ 260. Kaart Brazilië met 

symbolen voor mensen, bloe
men en planten. 
i37 'oo. Folklore, religieuze 
feesten. 
$150, 200, 370,460. 
258'oo. Honderdvijftigste 
sterfdag generaal José de San 
Martin (17781850). 
$ 320. Portret generaal en ge
neraals 0 'Higgens en San 
Martin te paard in de Andes. 

i j  i  ' o i . Vijfenzeventig jaar 
nationale dierentuin in San

tiago. 
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288'oo. Vijfüg jaar WMO*. 
$320. 

' # * < * < » « ■ » » # # * # ^ < 

i59 'oo. Chileense zuidpool, 
fauna. 
$ 450, 650, 940. Resp. Sphe

niscus magellanicus, Mega
ptera navaeangliae, Orcinus 
orca. 

Viermaal $ 160 
(doorloper). Poema, 
aap, struisvogel; oli
fant, condor; gems 
(Pudu), ijsberen; nijl
paard en vos (Zorro 
culpeo). 
i8 i  'o i . Folklore, 
feestdag van Sebas
tian de Yumbel. 
$ 210. San Sebastian 
en antieke tempel 

Yumbel (1859). 
20i 'oi . Honderdste geboor
tedag pater Alberto Hurtado 
(19011952). 
$ 160, 340. Resp. pater aan 
het werk en zijn groene au
tootje, portret met kinderen 
die bij hem bescherming von
den. 

CHINA (Volksrepubliek) 

I ;Vios __ 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
44'oi. Kinderliedjes. 
NT$5. , 5.,i2., 25.. Resp. 

'Little ball' (mandarijn), 
'Point to the water vat' 
(Taiwanees), 'Pangolin' 
(Ami), 'Shake and s tamp' 
(Hakka). 

2o9'oo. Olympische Spe
len. 
Tweemaal $ 290 (doorloper). 
Diverse sporten, in midden 
operagebouw Sydney. 
2io'oo. Stad Concepcion 
vierhonderdvij ftig jaar. 
$ 250. Muurschildering van 
Gregorio de la Fuente (1910
1999) genaamd 'Rutas y Lati
dos de Concepcion'. 
i2 io 'oo. Mondiale dag te
gen aids. 
$ 150, 220. Volwassen en 
kinderhand ineen op rood 
hart, zieke krijgt steun en be
scherming; beeldmerk Upa
ep*, America. 
i6i i 'oo. Verbetering straf
proces. 
$ 150. Rechtzaal. 

204'oi. Tekens uit de die
renriem, II; 'aardetekens'. 
NT$5. , 12., 25.(totovale 
zegels te maken). Sterren
beeld, de plaats, het symbool, 
Chinese en Engelse namen 
en data van resp. steenbok, 
stier, maagd. 

w^^nr^^^^ 

20ii'oo. Kerst 2000. 
Tienmaal $ 150 (doorlopend 
beeld). Kerststal. 

Refurma i "■S'oi Antieke beelden 
Procesal ' van zittende boeddha's. 

NT$5. , 9., 12.; velletje 
metNTS 5., 9., 12.. 
Resp. Sakyamuniboeddha 
uit 'Northern wei'dynas
tie, boeddha uit Tangdy
nastie, Mahavairocana
boeddha uit Sungdynas
tie; zelfde zegels, op rand 

vergrote achtergrond Sakya
muniboeddha. 

36'99! Schoonheid berg 
Putuo. 
30, 60, 60, 80, 80, 28 f. Resp. 
Puji tempel, Nautian poort, 
loostappen zandvlakte, rots 
Pantuo, Fanyin grot, Fayu 
tempel. 

2i8'gg! Internationale post
zegeltentoonstelling China 
1999. 
Blok 800 f 
i iS'gg! Honderdste ge

5io'gg! Bergen Lushan en 
Kuryongyon. 
Tweemaal 80 f Lushan in 
provincie Jiangxi, Kuryongy
on in oostelijk deel Kang
wonDo. 

30io'9g! Tien jaar sinds be
gin project 'hoop' (scholing 
in armoedegebieden). 
80 f 

1*1 90 1 9 9 9 tS WllliWBM 

boortedag Fang Zhimin 
(18991935). 
Tweemaal 80 f. Portretten. 
238'gg! Tweeëntwintigste 
UPU*congres in Beijing, 
1999. 
80, 540, blok 800 f. Resp. ge
bouw, gebouw, Chinese 
tekst. 

7g'gg! Honderdvijfentwin
tigste verjaardag UPU*. 
80 f Chinese muur en beeld
merk UPU'*. 
gg'gg! Internationaal jaar 
van de ouderen. 
80 f Beeldmerk. 
2ig'gg! Vijftigjarig bestaan 
CPPCC (Organisation of pa
triotic united front of the Chi
nese people). 
60, 8c f Resp. gebouw, man. 

l wvww • " • ^ 
k . ■ > • » > ■ • > ■ • ■ • • • . d 

t *■ 

F k . 
t ^ 

ö 
[ \ , 

Iff 
9 •flr 
Snyfl 

r 
I^^H 

h, 
\ \ : 

f^ ' 1 

B ■ i W' 1 
t . . 3 

iio 'gg! Vijftig jaar Volksre
publiek China. 
56 zegels 80 f. Zesenvijftig et
nische groepen. 

loii'gg! Wetenschappelijke 
en technologische vooruit
gang
Viermaal 80 f. 

iSii'gg! Honderdste ge

boortedag Li Lisan (1899

1967)
Tweemaal 80 f Portretten op 
verschillende leeftijden van 
leider Chinese arbeiderspartij. 
20i2'g9! Macau terug bij 
China. 
Tweemaal 80 f; blokken 50, 
800 f Resp. oorkonde met 
waterlelie, oorkonde met 
Chinese muur; portret (rand 
drakenfeest), portret (rand 
feest). 
2gi2'gg! Honderdste ge
boortedag Nie Rongzhen 
(18991992). 
Tweemaal 80 f Portretten 
stichter volksbevrijdingsleger 
China. 
3ii2'gg! Nieuw millennium, 
terugblik twintigste eeuw. 
60, 60, 80, 80, 80, 200, 260, 
280 f 
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•VB 
218 X 37 mm 

•V 4 vert. 
54 X 314 mm 

•V2x2 
108 X 156 mm 

•V 10x4 
52 X 29 mm 

•V5x2 
95 X 60 mm 

•V 1 + zwart 
insteekblad 

Of u nu sigarenbandjes, postzegels, briefkaarten 
of speelkaarten verzamelt, in deze Verzamel

band is het 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 i cassette 
V 1 + zwart insteekblad (set ä 5 st.) 
Overige Vbladen (sets a 10 st.) 
Rode/zwarte schutbladen (per 10 st.) 

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

•Importa B V  Postbus 301  5400 AH Uden »Tel (0413) 26 59 73 «Fax (0413) 26 67 20 «Email mfo@importa nl 
(pri|swi|zigingen voorbehouden) 



CONGO (Kinshasa) 
i5i'oi. Spoorwegen 
I , 2 , 3 , 3 , 5 , 6 Nz, 
vier vel met steeds zesmaal 
4 50, 8 , 9 50, IG  Nz , blok 
ken van 15 , 20 , 20 , 
20 Nz 
i5i'oi. Tremen 
Vel met achtmaal 5  Nz , vel 
metachtmaal 8 50 Nz , twee
maal blok 20  Nz Resp Bey
erGarrat '59 class 482 en 
284 loc, 462 van Madras, 
loc 780 CV DM 3'9" uit Zwe
den, locTransSiberische 
spoorwegen, class 2100 van 
de Orient Express, loc uit 
Brazilië, dass 284 uitZuid
Afrika, dass G 6/6 loc uit 
Zwitserland, loc AE 4/4 11 
class BB uit Zwitserland, 
class EXParisLyon_Mediter
ranean loc, 'Big boy', loc uit 
Canada, class 484 Southern 
Pacific loc, class 46 uit Austr
alië, class 460 'County' loc, 
class DA uit Nieuw Zeeland 
1500 CV loc rijdend door Ca
nada naarde kust, 'Deltic' uit 
GrootBrittanme 

FIJI 
203'oi. Nachtvlinders 
17,48, 69, 89 c $ I 17, 2 
Resp Macroglossum hirun
do vitiensis, Hippotion cele
rio, Gnathothlibus erotus 
eras, Theretra pinastrina in
tersecta, Deilephila placida 
torenia, Psilogramma 
lordana 

4 1 

GAMBIA 
ij'oi. Bloemen 
I , 4 , 6 , 20  D , twee vel 
met zesmaal 7  D , tweemaal 
blok 25  D Resp Disa uni
floria, Monodora myristica, 
Clappertonia ficifoha, Calan
the rosea, Canarma abyssini
ca, Amorphophallus abyssi
nicus, Calanthe rosea, Gloro
sa simplex, Clappertonia fici
foha, Anselha gigantea. Va
nilla planifoha, Strehtzia re
ginae. Gladiolus cardinahs, 
Arctotis venusta, Protea obtu
sifijha, Geissorhiza rochen
sis, Arctotis venusta, Geis
sorhiza rochensis 
i3'oi. Medicinale planten 
3  , 5  , 1 0  , 1 5  D , twee vel 
met zesmaal 8  D , tweemaal 
blok 25 D Resp Phytolacca 
americana, 'boylaurd', Tus
silago farfara. Althaea offici
nalis, cichorei, Taraxacum 
officinale, knoflook, Eupato
rium cannabinum, distel, 
cipres. Ononis, 'white wil
low', Acorus calamus, passie

_ bloem, rozemarijn, peper, 
=. olijf. Arbutus 

GRENADA 
53'oi. Eenden 
Drie vel met zesmaal $150, 
driemaal blok $ 6  Resp 
Dendrocygna bicolor, Anas 
sparsa, Aythya innotta, Netta
pus auritus, Aix sponsa, Aix 
sponsa, Nettapus auritus, 
Anas versicolor, Marmaro
netta angustirostris, Anas 
querquedula, Dendrocygna 
arcuata, Anas cypeata, Tachy
eres patachonicus, Tadorna 
radjah, Anas capensis, Ptero
netta hartlaubi, Tadorna fer

ruginea, Anas bahamensis, 
Tachyeres patachonensis, 
Tadorna tadornoides, Tachy
eres pteneres 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
283'oi. Eenden en watervo
gels 
Vel met zesmaal $150, blok 
$ 6  Resp Tachyeres 
brachypterrus, Nycticorax 
nycticorax, Cairina moscha
ta, Oxyurajamaicensis, 
Chauna chavaria, Dendrocyg
na vidvata, Egretta alba 
283'oi. World Wide Fund 
for Nature (WWF), bedreigde 
vissen 
Strook met viermaal 75 c 
Scarus vetula, Scarus taenio
pterus, Sparisoma viride, 
Sparisoma rubripinne 

GUINEE 
282'oi. Zeeleven in de 
tropen 
Twee vel met zesmaal 750 F, 
tweemaal blok 5000 F Resp 
Chromis caerulea, Ophiur
oidea, Calloplesiops altevehs, 
'ewa blenny', koraalpoliep, 
Chaetodon sp , Cheloma 
mydas, Ptereleotris evides, 
Halichoerehiridis, Gorgonia 
flabellum, Florometra serra
tissima, Thymallus thymal
lus, Trachurus trachurus, 
'clown fish' 
282'oi. Zedeven in diepe 
blauwe zee 
Viermaal 400, driemaal 
450 F , twee vel met zesmaal 
200 F , tweemaal blok 
5000 F Resp 'coral grouper', 
Amphiprion acellaris, Chae
todon semilarvatus, 'candy 
cane sea star', Gramma maje
cara. Hippocampus kuda, 
Amphiprion bicinctus, Dio
don hystrix, Synchiropus 
splendidas, Lactoria cornuta, 
Canthigaster solandri, 
Gymnothorax tesselatus, 
Gramma loreto, Synchiropus 
picturatus, Pygoplytes 
diacanthus, Pomacanthus 
imperator, Holocanthus ci
liaris, Phinecanthus acule
atus, Lienarddlafasciatus, 
Hippocampus kuda, Pterois 
antennata 
282'oi. Zeeleven 
Vier vel met zesmaal 1000 F , 
tweemaal blok 5000 F Resp 
Equetus lanceolatus, Car
charhinus spp , 'great white 
whale', Holocanthus ciharis, 
'bram coral', Thalassoma bi
fasciatum, Carcharodon car
charias, 'baird's bearded 
whale', Chaetodon sp , 
schildpad, Botenostomus pa
radoxus, 'Australian pineap
ple fish', 'seargentmajor 
fish', 'bottlenosed dolphin', 
Xiphias gladius zeepaardje, 
'slatepencil urchin', 'gold
spotted snake eel', 'hawksbiU 
turtle', 'orque braulard', 
Manta birostris, 'file fish', 
'graysby', 'stripeded cat
fish', dolfijn, Lactophrys tri
queter 

GUYANA 
ij'oi. Katten en honden 
$ 35  60 , 100 , 200 , twee 
vel met achtmaal $ 80 , twee 
vel met zesmaal $ 100 , vier
maal blok $ 400  Resp chi
huahua, Perzische kat, co
lourpoint korthaar, cocker 
spaniel, Amerikaanse kort
haar, 'somah', 'singapura', 
Balinese kat, Egyptische 
mau, 'Scottish fold', sphynx. 

korat, rottweiler, Duitse her
der, 'Burmese mountain 
dog', shar pei, teckel, Jack 
Russell terrier, Boston ter
rier, welsh corgi, zes honden, 
zes katten, Abessijnse kat, 
beagle, hond 'baron Fillmo
re', kat'Spike' 
i3'oi. Hongkong 2001, 
honden en katten 
$ 35 , 65 , 100 , 300 , vel 
met achtmaal $ 60 , vel met 
achtmaal $ 80 , tweemaal 
blok $ 400  Resp boxer, 
cinnamon ocicat, teckel, wit
te manx, devon rex, Egypti
sche mau, Turkse angora, 
sphynx, pers, 'American wi
rehair', exotische korthaar, 
'American curl', airedale ter
rier, hazewind, Afghaanse 
windhond, samojeed, field 
spaniel, Schotse temer, spa
niel. Boston terriër, 'Birman', 
dalmaner 

HAlTI 
20i2'99. Belangrijke Chine
se ontdekkingen 
2, 3, 6,10 g Resp boekdruk 
(8ste eeuw) met losse letters 
(iide eeuw), papier (2de 
eeuwv C ), zwart buskruit 
(9de eeuw) en kanon (13de 
eeuw), kompas (4de eeuwv 
C ) ontdekking magnetisme 
(iide eeuw) 

HONGKONG 
84'oi. Filmsterren, 11 (I 15
"'95) 
$130,2 50, 3 10, 5  Resp 
NgChofan(i9iii993) en 
Pak Yin (19201987), Sun Ma 
Sitsang (19161997) en Tang 
Bikwan (19261991), Cheung 
Woodyau (19101985) en 
WongManIei (19131998), 
Mak Bingwing en Fung 
Wongnui (19251992) 

INDIA 
47'99! Honderdste geboor
tedag Gulzarilai Nanda 
(18961998) 
3  R Portret politicus 
77'9g! Jijabai 
3  R Jijabai met zoon Cha
trapati Shivaji, stichter van 
Maratharijk 
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87'99! Honderdste geboor
tedag P S Kumaraswamy 
Raja (18981957) 
3  R Portret politicus 
i9"7"'99! Honderdste ge
boortedag Banaphul (Balai 
Chand Mukhopadhyay, 1899

1979) 
3  R Portret schrijver 
287'99! SindhuDarshan
festival in Abhiyan 
3  R Dal Indus, Ladakh 
i28'g9! Vijftig jaar Verdra
gen van Geneve, bescher
ming van gewonden, krijgs
gevangenen en burgerbevol
king bij gewapend conflict 
15 R Soldaat knielt voor 
meisje 

i58'99! Onafhankelijk
heidsstrijders 
Viermaal 3  R Monument, 
demonstranten en portret 
van resp Sardar Ajit Singh ('■ 
1947), Swami Ramanand 
Teerth (19031973), Swami 
Keshawanand {18831972), 
Vishwambhar Dayalu Tripa
thi (18991959) 
gg'gg! Honderdste geboor
tedag Kalki R Krishnamur
thy (18991954) 
3 R Portretjournahst en 
schrijver 
i49'99! In 2000 Hindi vijf
endertig jaar officiële taal 
Viermaal 3  R Kazi Nazrul 
Islam (18991976, dichter) 
en pen, Ramdhari Sinha 
'Dinkar' (19081974, schrij
ver) en liefdespaar, Jhaver
chand Kalidas Meghani 
(18961947, schrijver en jour
nalist) en grafsteen, Ram
briksh Benipuri (18991968, 
schrijver) en beeld van paard 

hangsds waarop persoonlij
ke foto's afgedrukt kunnen 
worden. 

igg'gg! Veertig jaar geleden 
stak Arati Gupta (19401994) 
zwemmend Het Kanaal over 
3  R Foto zwemster 
4io'gg! Mondiale natuurbe
scherming, Perzische leeu
wen 
3 , 3 , 3 , 15  R Afbeeldin
gen Panthera leo persica 

ISRAËL 
i83'oi. Dieren in het wild in 
Israel 
NIS I 20,1 70, 2 10, 2 50 
Resp kleine torenvalk, Kuhls 
pipistrdle (kleine vleermuis), 
ree, Griekse schildpad 

i83'oi. Frankeerzegels, 
snijbloemen 
Viermaal NIS 1 20 Zantede
schia aethiopica, Eustoma 
grandiflorum of Iisianthus, 
Gerberajamesonn, Orni
thogalum dubium Ook in vel 
met zestien zegels met aan

i83'oi. Blok 'Jeruzalem 
2001', postzegeltentoonstel
ling van 1822 maart'01 
NIS 10  Tegels met afbeel
ding Jeruzalem (uithuis La
derberg in Tel Aviv, gemaakt 
in 1925) 

IVOORKUST 
306'oo. Traditionele mas
kers 
50,180120, 400 F Maskers 
uit resp Wambele, Dje, Kor
obla 
i47'oo. Inheemse planten 
30,180+20, 300,400 F Resp 
Bilighia sapida, Ricinodend
ron Heudelotii, Telfairia occi
dentahs, Napoleonaea voge
lii 
258'oo. Frankeerzegels, ca
caoboora 
5,10, 20, 25, 30, 40, 50,100, 
180+20, 300, 350,400, 600 F 
Theobroma cacao 
308'oo. Dertig jaar staatslo
terij 
180+20, 400 F Jubileum
beeldmerk 
89'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 180+20,400, 600, 
750 F Resp voetbal, kangoe
roe voor panorama Sydney, 
hardlopen, papegaai en 
olympisch stadion 
22g'oo. Vrouwenkapsels 
180+20, 300,400, 500 F Tra
ditionele haardrachten 

JORDANIË 
i77'oo. Kankercentrum Al 
Amal 
200, 300 fils Resp gebouw, 
silhouet vader, moeder, twee 
kinderen en beeldmerken 

I M K. Of JO80AN f 

289'oo. Namurreservaten 
50,100,150, 200, 300, 
400 fils m boekje 
i4io'oo. Wereldconferentie 
natuurbehoud (lUCN'*) 
200, 300 fils 

(Afbeelding, zie volgende 
pagina) 
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g-io-'oo. Toeristische plek
jes. 
50, IOC, 150, 200, 300, 
400 fils. in boekje. 
i4-i i- 'oo. Ter herinnering 
koning Hoessein ibn Talal 
(1935-1999). 
50,150, 200, blok 200 fils. 
Portretten. 

3-i2-'oo. Bakermatvan be
schaving, Jordaanse oudhe
den. 
100, 200, 300 fils. 
i4-i2-'oo. Vijftigjarig bestaan 
UNHCR*. 
200, 300 fils. Op bezoek bij 
vluchtelingen, beeldmerk. 

M K 0 1 JORDAN 

KENIA 
28-2-'oi. Frankeerzegels, 
landbouwproducten. 
2, 4, 5, 6, 8,10,19, 20, 30, 35, 
40, 50, 60, 80,100, 400, 
500 Sh. Resp. katoen {Gossy-
pium hirsutum), banaan 
(Musa acuminata), avocado 
{Persea americana), cassave 
(Manihot esculenta), pijlwor-
tel, papaja (Carica papaya), 
sinaasappel (Citrus sinensis), 
pyrethrum (Chrysanthemum 
cinerariae), pinda (Arachis 
hypogaea), kokosnoot (Co-
cos nucifera), sisal (Agave si-
salana), cashewnoot (Anacar-
dium occidentale), thee (Ca
mellia sinensis), maïs (Zea 
mays), koffie (CofFea arabi-
ca), vingergierst (Eleusine 
coracana), sorghum (Sor
ghum bicolor), suikerriet 
(Saccharum officinarum). 

LESOTHO 
i-3-'oi. Vlinders. 
0.70,1.-, 1.50, 2.-, 3.-, 4.- M. 

twee vel met achtmaal 2.- M.; 
vel met achtmaal 3.- M.; 
tweemaal blok 15.- M. Resp. 
Hebomoia glaucippe, Pereute 
leucodrosine, Tisiphone abe-
one, Euploea mulciber, Co-
lias eurytheme, Heliconius 
doris; Phoebis philea, Cercy-
onis pegala, Heliconius 
melpomene, Elymnias 
agondas, Agraulis vanillae, 
Ornithoptera priamus, Mor-
pho peleides, Mylothris chlo-
ris; Catopsilia florella, Arho-
pala amantes, Bematistes 
aganice, Papilio glaucus. De-
lias mysis, Zeuxidia ame-
thystus, Eurema brigitta, 
Uraneis ucubis; Drymophila 
rubricollis, Anteos clorinde, 
Lola iolas, Papilio dardanus, 
Euploe core, Catonephele nu-
mili, Eurides heliconius, Pa
pilio egeus; Euxanthe wake-
fieldii, Colotis danae. 

MACAU 
i-3-'oi. Traditionele werktui
gen. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.-ptcs.; blok 
8.- ptcs. Resp. telraam, 
schaaf, strijkijzer, weeg
schaal; alle vier werktuigen. 

MALDIVEN 
i2-2-'oi. Scheepswrakken en 
scheepsgeheimen. 
Twee vel met zesmaal 5 Rf.; 
tweemaal blok 25 Rf. Resp. 
'Windfall' (1962), 'Koben-
havn' (1928), 'Pearl' (1874), 
'H.M.S. Bulwark' (1914), 'Pa
triot' (1812), 'Lusitania' 
(1915); 'Milton latrides' 
(1970), 'Cyclops' (1918), 'Ma
rine Sulphur Sueen' (1963), 
'Rosalie' (1840), 'Maty Celes
te' (1872), 'Atlanta' (1880); 
'La Baussole & L'Astrolabe' 
(1789), 'Titanic' {1912). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
7-3-'oi. Katten en honden. 
55,75,110,175,225,750 c. 
Resp. Perzische shaded gol
den kat, Birmaan bleu-point, 
beagle en Amerikaanse wire-
hair, golden retriever, Duitse 
herder, Britse korthaar 
zwart-zilver gemarmerd. 

NEVIS 
i-8-'oo. Monarchen van het 
millennium. 
Vel met zesmaal $ 1 . - ; blok 
$ 5.-. Resp. Edward (1327-
1377, Engeland), Karel V 
(1520-1556, Spanje), Jozef 11 
(1780-1790, Hongarije), 
Hendrik II (1002-1024, Duits
land), LodewijklV (936-954, 
Frankrijk), Ludwig (1845-
1856, Beieren); Lodewijk IX 
(1226-1260, Frankrijk). 
j i - i - 'o i . De hofvan Eden. 
Twee vellen met zesmaal 
$ 1.60; viermaal blok $ 5.-. 

Resp. giraf, boa constrictor, 
Suffijlk schaap en katoen-
staartkonijn, blauwe gnoe, 
vos, schildpad; eenhoorn en 
specht, Afrikaanse olifant, Si
berische tijger, flamingo, 
nijlpaard, kikker; toekan, 
arend, koalabeer, ara. 
22-3-'oi. Vlinders. 
30, 80 c , $ 1.60, 5.-; twee vel 
met zesmaal $1 . - ; tweemaal 
blok $ 5.-. Resp. 'zebra', 'Ju
lia', 'small flambeau', 'purple 
mort bleu'; 'white peacock', 
'hewitson's blue hairstreak', 
'tiger pierid', 'gold drop heli-
copsis', 'Cramer's mesene' , 
'red-banded pereute'; 'ruddy 
dagger', 'common morpho ' , 
'banded king shoemaker' , 'fi
gure of eight', 'grecian shoe
maker', 'mosaic'; 'hewitson's 
pierella', ' common mechani-
tis'. 

NIEUW-ZEELAND 
4-4-'oi. Kunst uit de natuur. 
40, 80, 90 c., $ 1.30,1.50, 2.-
(in blokken van vier gero
teerd gedrukt: geeft indruk 
gehele kunstwerk). Kunst 
van resp. groensteen (dio-
riet), 'oamaru stone' (soort 
kalksteen), zeeoorschelp, 
kaurikopaal (hars van de kau-
ri=Agathis australis), vlas, va
ren. 

NIGER 
g-g-'gg! Lou Gehrig (1903-
1941)-
Vel met negenmaal 200 F., 
blok 1500, 2000 F. Foto's 
Amerikaanse baseballspeler. 
9-9-'99! Ty Cobb (1886-1961). 
Vel met negenmaal 250 F., 
blok 1500, 2000 F. Foto's 
Amerikaanse baseballspeler. 
g-g-'gg! Sportlieden. 
Vellen met steeds zesmaal 
300, 350, 400,450, 500 F. 
Resp. W. Melliger (springrui
ter), U. Kirchhoff (springrui
ter), E. Schless (military), 
V. Jefferis (military), I. Werth 
(dressuur), K. Rehbein (dres
suur); S. Pippen (basketbal), 
M. Jordan (basketbal), L. 
Sprewell (basketbal), S. Pip
pen (basketbal), S. Marbury 
(basketbal), D. Davis (basket
bal); V. Williams (tennis), 
C. Roya (tennis), A. Agassi 
(tennis), M. Pierce (tennis), 
A. Mauresmo (tennis), 
P. Sampras (tennis); S. Bal-
lesteros (golf), G. Norman 
(golf), J.M. OlazabaKgolfl, 
C. Montgomerie (golf), 
B. Langer (golf), D. Love 
(golf); Ni Xia Lian (tafelten
nis), J. Persson (tafeltennis), 
J.P. Gatien (tafeltennis), 
W. Samsonow (tafeltennis), 
LO. Waldner (tafeltennis), 
Deng Yaping (tafeltennis). 
7-io-'99! Honderdvijftigjaar 
Franse postzegels. 
200 F. Afbeelding lijkt op 
Yvertnr. 3. 
2-i2-'g9! Kleine dieren en 
maskers. 
Velletje met viermaal 300 F. 
Typhlops schlegelii, Testudo 

sulcata, Pandinus imperator, 
Eumeces skiltonianus. 
2-i2-'g9! Vogels en handwerk. 
Velletje mey viermaal 400 F. 
Neophron percnopterus, Cu-
culus canorus, Clamator 
glandarius, Streptopelia turtur. 
2-i2-'99! Dieren in de ruimte. 
Velletje met viermaal 600 F. 
Aap Ham en ruimtecapsule, 
hond Laika en ruimtecapsule, 
kat Felix en raket, spin Ara
bella en ruimteveer. 
2-i2-'99! Tropische vlinders. 
Velletje met viermaal 750 F. 
Pallaviohnitens, Helcyra sp. 
Anaea sp., Dichorragia sp. 
2-i2-'9g! Paddestoelen en ar
chitectuur. 
Velletje met viermaal 1000 F. 
Clitocybe sp., Agaricus cam-
phorams, Stropharius sp., 
Lepiota acutesquamosa. 
2-i2-'99! Vervoersmiddelen. 
Zes velletjes met viermaal 
450, 500, 600, 650, 750, 
800 F. Resp. Bugatti model 
37, Chevrolet Corvette, Lotus 
elite, Ferrari 550 Maranello; 
blusvliegtuig Canadair, blus
vliegtuig, spuitwagen. Den
nis-brandweerwagen (1914); 
stoomloc (1869), stoomloc 
Pruisen {1905), stoomloc 
Pennsylvania (1942), Duitse 
stoomloc (1962); Havilland 
Comet, Airbus A340, Boeing 
747, Concorde; dieselloc, Ja
panse sneltrein, Thalys, Chi
nese sneltrein; Atlasraket, 
ruimtecapsule Sujus RD107, 
Saturn-V-raket, ruimteveer 
Columbia. 

NORFOLKEILAND 
26-i-'oi. Groene papegaai. 
5 c. in boekje. 
i-2-'oi. Jaar van de slang*"*. 
$ 2.30. Gymmothorax nubilis 
en 'Tarier bird'. 
Vel met vijfmaal 45 c. 'Tarier 
bird' en beeldmerk postze-
geltentoonstelling Hong
kong 2001. 

PITCAIRNEILANDEN 
6-4-'oi. Tropisch fruit. 
20, 80 c , $ I.-, 3.-. Resp. ko
kosnoot (Cocos nucifera), 
granaatappel (Punica grana-
tum), passievrucht (Passiflo
ra edulis), ananas (Ananas 
comosus). 

QATAR 
i-3-'oo. GCC* waterweek. 
I.-, 1.50 R. Kaart Qatar en wa
terdruppel, beeldmerk GCC* 
en armen omsluiten water
druppel. 
i-5-'oo. Vijftiende Aziatische 
tafeltenniskampioenschap-
pen. 
1.50 R. Batjeenbal. 

SIERRA LEONE 
27-2-'oi. Legendarische 
paarden uit literatuur en my
thologie. 
Twee vel met zesmaal 
i ioo Le.; tweemaal blok 
5000 Le. Resp. Piebold (Enid 
Bagnold), Strider (Leo Tol
stoy), Black Beauty (Anna Se-
well). Red Pony (John Stein
beck), Black Stallion (Waker 
Farley), Misty (Marguerite 
Henry); Arvak Alsvid (Noorse 
mythologie), Pegasus 
(Grieks), Sleipnir (Noors), 
Veillanfif- Rolands paard, 
Grani (Noors), Galathe -
Hectors paars (Grieks); Roci-
nante, het paard van Don 
Quichote (Miguel de Cervan
tes), Xanthus en Balius 
(Griekse mythologoe). 
27-2-'oi. Racepaarden. 
200, 500,1500, 2000 Le.; 
twee vel met zesmaal 
1200 Le.; viermaal blok 
5000 Le. Resp. Native Derby, 
Citation, Spectre, Carbine; 
Arkle, Golden Miller, Phar 
Lap, Battleship, Kelso, 
Nijinsky; Red Rum, Sir Ken, 
War Admiral, Troytown, 
Shergar, Allez France; Desert 
Orchid, Cigar, Cup trofee, 
Franse paardenrace. 
i-3-'oi. Hongkong 2001, 
Dinosauriërs. 
Twee vel met achtmaal 
1000 Le.; vijfmaal blok 
5000 Le. Resp. Albertosaur, 
Pteranodon, Iguanodon, Sor-
des, Coelophysis, Saichania, 
Bactrosaurus, Triceratops; 
Acrocanthosaurus, Edmon-
tosaurus, Archaeopteryx, 
Hadrosaurus, Avimimus, Pa-
chyrminosaurus, Iguanodon, 
Iguanodon; Stenonychos-
aurus, Corythosaurus, Allo-
saurus, Diplodocids, Dryo-

SRI LANKA 
30-io-'oo. Datum en afbeel
ding melding 2/158, boed
dhistencongres. 

«•^w*»«vn«aM<n*M«««OT« 

i6-9-'oo. Vijftigste verjaardag 
YMMA C. 
Zonder datum. Muntstelsel. 
3.50,13.50,17.-, 20.- Rs. 
(Ook in velletje.) 
Zonder datum. Wereldcon
gres. 
13.50 Rs. 
30-ii-'oo. Lalith Athula-
thmudali. 
3.50 Rs. 

i-i2-'oo. Alternatieve genees
kunde. 
3.50 Rs. 
7-i2-'oo. Honderd jaar Ladies 
College. 
3.50 Rs. 



ST. VINCENT 
8-3-'oi. Een wereld zonder 
geweld voor vrouwen. 
$ 0.90,1.-. Resp. vrouw met 
hand met vuur (potentieel ge
weld) en hand met vogeltje 
(vreedzaam bestaan), in el
kaar geslagen vrouw. 

SYRIË 
i6-ii-'9g! Hervorming. 
Tweemaal£17, blok£25. 
Resp. monument president 
Assad, herdenkingsplaats 
Jom Kippoer-oorlog, terrein 
herdenkingsplaats. 
8-3-'oo. Zevenendertig jaar ge
leden 'revolutie van 8 maart'. 
£ 18. Gezin, industrie, hoog
spanningsmast, flats, stuw
dam, korenaar, katoenvrucht. 
2i-3-'oo. Moederdag. 
£ 17. Moeder met kind, schil
derij van Usamah al-Kurdi. 
i7-4-'oo. Aftocht Britse en 
Franse troepen vierenvijftig 
jaar geleden. 
Blok £25. Slag bij Maisalun, 
schilderij van Mumtaz al-
Bahrah. 
i-5-'oo. Dag van de arbeid. 
£ 10. Tandrad met bloem. 
i5-5-'oo. Dag van de bomen. 
£ 18. Perziken en perzikboom 
(Prunus persica). 
i5-5-'oo. Inheemse vHnders. 
£17,18. Resp. Charaxesjasi-
us, Apatura iris. 

VERBNIGDE NATIES 
25-5-'oi. Serie 'vlaggen' (van 
lidstaten VN). 
Achtmaal US$ 0.34 (op twee 
vellen in blokken van vier ver
schillende gedrukt). Slove-

UNITED NATIONS 34c 

nië, Palau, Tonga, Kroatië; 
voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië, Kiriba
ti, Andorra, Nauru. 
25-5-'oi. Frankeerzegels. 
US$ 0.07, 0.34. Resp. zonne
bloem, roos. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
i7-5-'oi. Honderd jaar Aus
tralische ervaring op de Zuid
pool. 
Vel met twintig zegels (vijf
maal 5, 10, 25, 45 c ) . Per vijf 

zegels wordt een periode 
geïllustreerd: resp. 1901-1911: 
ontdekking, 1911-1931: on
derzoek, 1948-1969: neder
zetting en wetenschap, 1970-
2001: technologie en com
municatie. Op achterzijde ze
gels staat beschrijvende tekst. 

*: Gebruikte afkortingen: 
GCC Gulf Cooperation Council 
lUCN International Union for the Conservation of Natu

re and Natural Resources 
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwe

gen (Frans: Société nationale des chemins de fer 
belges, SNCB) 

Unesco United Nations Educational Scientific and Cultur
al Organization 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
Upaep Union Postal de las Americas y Espana y Portugal 
UPU Universele Post Unie/Union Postale 

Universelle/Universal Postal Union 
WMO World Meteorological Organization 

**: Chinese dierenriem (zodiak): i6-2-'99 tot 5-2-'oo Jaar 
van het konijn; 6-2-'oo tot 23-i-'oi Jaar van de draak; 
vanaf 24-i-'oi tot i2-2-'o2 Jaar van de slang. 

Postzegelveiling A4 

Schriftelijke velling en 
grote partijenverkoop 
19 mei 2001 
Veiling van collecties, losse nummers en poststukken. 
Directe verkoop van ca 400 partijen tot MSG,-
Kijkgelegenheid 10.00 -14.00 uur 
Hotel Schiphol ( naast het brugrestaurant aan de A4 ) 

Vraag de catalogus en/of de partijenlijst aan op het 
onderstaande adres. 

Bestellijsten: 
Wij leveren zegels van de hele wereld via bestellijsten. Steeds 
wisselend aanbod. U kunt deze lijsten aanvragen op het 
onderstaande adres. Vermeld hierbij uw verzamelgebieden. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

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 
Bezoek ook onze website www.nvtf.nl 

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:arve@postzegelstekoop.nl
http://www.nvtf.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRACSCHELLO.NL 

CHARME-OFFENSIEF 
FRANSE PTT? 
Het is veel postadminis-
traties al jaren bekend: 
dieren op postzegels, dat 
scoort. Maar de marke-
ting-boys en -girls vragen 
zich uiteraard ook af 
'Wat scoort nog beter?' 
Het antwoord is waar
schijnlijk: nóg mooiere 
plaatjes van dieren. De 
natuur kreeg al langer 
aandacht bij de Franse 
PTT, maar La Poste heeft 
nu op 21 maart een char
me-offensief ingezet. Op 
de eerste dag van de lente 
verscheen namelijk een 
velletje van vier zegels, 
Ammaux des bois(Bos-
dieren), die in hun na
tuurlijke omgeving zijn 
afgebeeld. Deze dieren 
'stelen de show': ze vra
gen als het ware 'koop 
mij toch'. 
Op de staande zegel van 
3.00 f. zien we een ree 
(Capnolus capriolus) ge
deeltelijk afgebeeld; het 
andere deel staat op de 
velrand. De eekhoorn 
(Sciurus vulgaris) op de ze
gel van 2.70 f. is wèl 

compleet afgebeeld; zijn 
imponerende staart 
springt in het oog. De ze
gel van 4.50 f. toont een 
hermelijn (Musteia ernmi-
nea) die er aandoenlijk 
uitziet, ook al weten we 
dat het diertje lang zo on
schuldig niet is. De lig
gende zegel van 3.00 f. is 
gereserveerd voor een 
egel (Ennaceus europaeus) 
in een leuke pose. 
De zegel van de hermelijn 
geeft aanleiding tot het 
maken van een interes
sante kanttekening. De 
Deutsche Brie/marken-Zei-
tung van 2 maart bracht 
een artikel over de Poolse 
zegel uit 1967 met het 
doek 'Dame met een her
melijn' van Leonardo da 
Vinci. De DBZ schrijft dat 
er waarschijnlijk geen 
hermelijn, maareen fret 
(Musteia putorius/uro) is 
geschilderd. De 'herme
lijn' heeft namelijk niet 
de zo kenmerkende rode 
ogen. 

DIEREN.IN HET WILD 
IN ISRAEL 
Op 18 maart gaf ook Is
raël een vriendelijk ogen
de serie van vier uit met 
in het wild levende in
heemse dieren. De voor 
Israëlische zegels gebrui
kelijke tabs zijn gebruikt 
om de naam van de die
ren te vermelden. 
De zegel van NIS 1.20 
toont de kleine torenvalk 
(Falco naumanni), een 
dagroofvogel die in Israël 
broedt en overal ter we
reld in zijn bestaan wordt 
bedreigd. Men doet van 
alles om de nog overge
bleven kolonies in stand 
te houden. 

De Kuhls pipistrelle (Pipi-
strelius kuhli), afgebeeld 
op de zegel van NIS 1.70, 
is de in Israël het meest 
voorkomende kleine 
vleermuis. Hij wordt be
dreigd door een bestrij
dingsmiddel, bedoeld 
voor de Egyptische vleer
muis; van deze laatste 
diersoort neemt men aan 
dat die schade toebrengt 
aan de fruitteelt. Het ge
bruik van de bewuste 

^ 1 ^ Raucht 

%rettekim 
OieQuaiiräfszigarre 

Er worden ook voorbeel
den van filatelistisch 
'frettenmateriaal' ver
meld; het frankeerstem-
pel met de sigaar van het 
merk Frettchen (fretje) wil 
ik u niet onthouden. 

pesticide is inmiddels ge
staakt, maar de vleermui
zen hebben nog wel te lij
den van mensen die de 
dieren in hun winterslaap 
storen. 
Op de zegel van NIS 2.10 

is - zo meldt de Israë
lische PTT - het Roe-hert 
(Roe Deer) afgebeeld. De 
Van Dale Engels vertaalt 
dat als 'ree' (Capnolus cap
nolus), maar het lijkt hier 
toch om een andere soort 
te gaan. Deze kleine, 
prachtige hertensoort, 
die vroeger in bosrijke 
streken van de mediterra
ne landen en in Israël 
voorkwam, leefde -
samen met het Perzisch 
damhert - in de bossen 
van Galilea en de Karmel. 
Overbejaging en het kap
pen van de bossen ver
oorzaakten uiteindelijk 
de verdwijning van de 
populatie Roe-herten. In 
het begin van de vorige 
eeuw werden de laatste 
exemplaren afgeschoten. 
De afgelopen jaren werd 
gepoogd om in Hay-Bar 
(Karmel) een nieuwe 
groep uit te zetten, maar 
helaas met weinig suc
ces. In iggS volgde een 
hernieuwde poging, dit
maal in het Ramat Ha'-
Nacliv Park in de zuidelij
ke Karmel. 
Tot slot de Griekse land
schildpad (Testudo her-
manni), die te vinden is 
op de zegel van NIS 2.50. 
Nog niet zo lang geleden 
was dit de meest voorko
mende schildpad van Is
raël, maar reptielenzoe
kers en op jonge schild
padden jagende kraaien 
en katten hebben zijn le
vensomstandigheden 
aanzienlijk verslechterd. 

VIER VOGELS EN VIER 
JAARGETIJDEN 
De Zweedse postadmini-
stratie liet onlangs een 
nieuwe vogelserie ver
schijnen die inhaakt op 
de vierjaargetijden; een 
kwartet in de Zweedse 
natuur veel voorkomende 
vogels speelt de hoofdrol 

in deze door de natuur-
schilder Dan Zetterström 
ontworpen reeks. De ze
gels zijn aan de hand van 
de geschilderde voor
beelden gegraveerd. De 
vogels op de zegels (zo
wel de Zweedse als de La
tijnse namen worden ver
meld) komen ook in ons 
landvoor. 
Dat de kieviet (Vanelius va-
nellus) op de eerste zegel 
is gekoppeld aan de lente 
en de zomer kreeg de 
staartmees (Aegithalos 
caudatus) als vertegen
woordiger, een in Zwe
den en de rest van Europa 
broedende Standvogel. 
De Staartmees is een mi
nuscuul vogeltje met een 
lange, in het oog sprin
gende staart. Het meesje 
voelt zich vooral thuis in 
de weelderige ondergroei 
van het loofbos en het ge
mengde bos; op de zegel 
is het meesje afgebeeld in 
het zomerse groen. 
De herfstzegel toont de 
zilvermeeuw (Larus argen-
tatus), een vogel die in het 
broedseizoen gewoonlijk 
aan de kust, op de eilan
den en bij binnenmeren 
neerstrijkt. Ook meer 
landinwaarts is de vogel 
te vinden; daar zoekt hij 
zijn voedsel op akkers en 
vuilnisbelten. In het zui
den van Zweden is de zil
vermeeuw een Standvo
gel, in het noorden een 
trekvogel. 
De ekster (Pica pica) op de 
Breu-zegel is in een win
terse omgeving geplaatst. 
Het is in Zweden - net zo
als in de rest van Europa -
een broedende Standvo
gel, die graag in de buurt 
van boerderijen en dorp
jes nestelt, maar ook de 
stedelijke groengebieden 
niet versmaadt. 
De kieviet komt overi
gens ook voor op een ze
gel van RegioPost Noord-
Oost Friesland uit Kol-
lum. Een actuele zegel, 
want de vogel kreeg te 
maken met de preventie
bepalingen in het kader 
van het mond- en klauw-
zeervirus. Het traditione
le aaisykje (Fries voor het 
zoeken van eieren in het 
veld) werd namelijk ver
boden. Kievieten kunnen 
normaal gesproken eerst 
een tijdje ongestoord 
broeden. 
Vervolgens gaan de boe
ren op de weilanden aan 
het werk waardoor hun 
nesten door de land-

4» 
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bouwmachines kunnen 
^ worden vernield. In 

Friesland hebben de 
plaatselijke vogelwach-
ten de zogenoemde 'na
zorg' ingesteld, die er op 
neerkomt dat er nestbe
schermers worden ge
plaatst die de boeren wij-

^ zen op de aanwezigheid 
van nesten. Maar als de 
vogelbeschermers niet op 
het land mogen komen -
en daar lijkt het op dit 
moment wel op - lopen 
de kievieten toch weer 
gevaar. Dan hangt de vei
ligheid van hun broedsel 
af van de goede wil van de 
boeren. 

ROOFVOGELS 
OP JERSEY 
Jersey geeft op 3 juli zes 
zegels en een velletje uit 
met op het eiland voorko
mende roofvogels. Er zit
ten tussen de - bekende -
vogels - maar liefst vier 
uilen. 
Op de zegel van 23 p. is 
de ransuil (Asio otus) afge
beeld; de Engelse naam, 
\ong-eared ow\, verwijst 
naar de kenmerkende 
oren van de vogel. De 
slechtvalk (Faico 
perc^nnus) treffen we aan 

op de zegel van 26 p.; de 
vogel IS op een rotspunt 
boven zee afgebeeld. Ook 
voor de velduil (Asiojlam-
meus) op de zegel van 
37 p. hebben de Engelsen 
een treffende naam: 
short-eared oivl. De zegel 
van 41 p. toont de blauwe 
kiekendief (Circus aeru-
^itiosus); de sperwer (Acci-
piter nisus) kreeg een plek
je op de zegel van 46 p. 
Op de zegel van 66 p. 
staat ook weer een uil: de 
bosuil (StnxQJuco). 
Op het bijbehorende vel
letje met de zegel van 
£ 1.50 is de kerkuil (Tyto 
alba) tweemaal te zien. Er 
IS ook een Prestige Booklet; 
zie daarvoor de rubriek 
Postzegelboekjes. 

KATACHTIGE 
ROOFDIEREN 
Roemenie gaf op 29 no
vember 2000 een roof
dierenserie uit, die boven 
de Roemeense middel
maat uitsteekt. Van de 
afgebeelde dieren wor
den de Roemeense en 
Latijnse namen vermeld 
en er is steeds een kaart
je dat aangeeft waar de 
bewuste diersoort voor
komt. 
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De zegel van 1.200 L. 
brengt een luipaard 
(Panthera pardus) in 
beeld. De sneeuwlui
paard (Panthera uncia) 
mocht in de serie niet 
ontbreken: die vinden we 
op de zegel van 2.000 L. 
De koning der dieren, de 
leeuw (Panthera leo), is af
gebeeld op de zegel van 
2.200 L. en voor de rode 
lynx (Lynx rujus) is een 
plekje gereserveerd op 
de zegel van 2.300 L. De 
poema (Puma concolor) 
vinden we op de zegel 
van 4.200 L. en een tijger 
(Panthera ti^ns) siert de 
zegel van 6.500 L. Bij de 
serie hoort een velletje 
'Leeuwen bij de jacht' 
met een zegel van 
14.100 L. 

BLOEMEN 
In april was er aandacht 
vooreen mooie 
bloemenserie van 
Nieuw-Zeeland; nu 
kunnen we een vergelijk
bare serie van Israël 
behandelen. Voor dit 
kwartet, uitgegeven op 
18 maart, werden vier 
prachtige snijbloemen 
uitgekozen. Op de zegels 
zijn details van de 
bloemen te vinden en op 
de tabs zijn planten met 
meerdere bloemen 
afgebeeld. Thematisch 
zijn het aantrekkelijke 
zegels, alle met een waar
de van NIS 1.20. 

, .'S 
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Op de eerste zegel is de 
calla (Zantedeschia aethio-
pica) - bij ons meestal 
aronskelk genoemd - af
gebeeld. In Midden- en 
Zuidelijk Afrika komen 
zes calla-soorten voor. 
De calla wordt in Israël 
op verschillende grond
soorten gekweekt. 
Bij de tweede zegel gaat 
het volgens de Israelische 
PTT om een Ster van 

Bethlehem (Ornithoflalum 
dubium). Er bestaan 120 
soorten van dit bolgewas; 
in Israel zijn negen soor
ten inheems. De meeste 
soorten hebben witte, 
stervormige bloemen in 
dichte bloemhoofden bo
ven een rozet van lintvor-
mige bladeren, maar 
deze Zuid-Afrikaanse 
soort draagt oranje, gele 
of witte bloemen. 'Onze' 
Ster van Bethlehem hoort 
in de klokjesfamilie 
thuis; waarschijnlijk 
heeft Israel gekozen voor 
een vogelmelksoort. 
Op de derde zegel is de 
barbertonmargriet (Gerbe-
rajamesonu) te zien, be
kend om zijn bonte scala 
van tere pasteltinten tot 
heldere kleuren. 
De prairiegentiaan (Esto
nia ̂ randijlorum of Iisiant-
hus) kreeg een plekje op 
de vierde zegel. Het gaat 
om een vrij nieuwe soort 
snijbloemen, die vooral 
de afgelopen jaren in tui
nen en in de handel te 
vinden is. 

Hoewel ik in deze ru
briek meestal geen Ne
derlandse uitgiften be
handel wil ik toch aan
dacht besteden aan de 
Zomerzegels 2001, die 
kwekerijtuinen als on
derwerp hebben. Op de 
zes zegels zijn alleen de 
Latijnse namen vermeld, 
terwijl PTT Post in zijn 
persbericht over de Ne
derlandse namen zwijgt. 
Van links naar rechts zijn 
caryopteris, zonnekruid, 
stokroos, wolfsmelk, 
centaurie en alant afge
beeld. De ontwerper 
heeft een soort horizon
tale tweedeling toege
past, die we ook al tegen
kwamen bij serie 'Vijf 
voor de natuur' (10 okto
ber 2000). De opnamen 
van de tuinen zijn nogal 
klein uitgevallen. 

Een van de afgebeelde 
tuinen - die van Mien 
Ruys in Dedemsvaart -
bestaat al vrij lang, zoals 
blijkt uit een jubileum-
frankeerstempel uit 1938: 
50 1888-1938 Moerheim 
Sermce. Er zijn meer fran-
keerstempels van Moer
heim die bij dit thema 
passen; het eerste stem
pel werd al in 1927 ge
bruikt. 

MOERMOM 
y^ B RUYS 

IHECERIANDI 
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WIHPMOLENS 
OP ALAND 
Op Aland verschijnt op 6 
juni een aantrekkelijke 
serie Windmolens. De 
Älandse molengeschie

denis gaat terug tot de 
zestiende eeuw. De 
meeste windmolens de

den dienst als graanmo

len, maar er waren ook 
zaagmolens. In het begin 
van de twintigste eeuw 
waren er op de eilanden

groep nog zo'n duizend 
van deze molens, nu zijn 
er nog maar tweehon

derd over. 
De serie toont drie typen 
windmolens; ik denk dat 
het standerdmolens zijn, 
maar de verstrekte infor

matie is helaas erg be

knopt. Ook is niet duide
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lijk of het hier om im

pressies gaat of afbeel

dingen van bestaande 
molens en zo ja, waar die 
staan. Molenverzame

laars zullen de typen ove

rigens wel herkennen. 

EEUWFEEST 
NOBELPRIJS 
De Nobelprijs bestaat in 
2001 honderd jaar, want 
op 10 december igoi was 
de eerste uitreikings
plechtigheid. Sweden Post 
grijpt dit jubileum uiter
aard aan voor de uitgifte 
van een postzegelserie, 
die in samenwerking met 
de Amerikaanse posterij
en op 22 maart verscheen. 
Het is niet voor het eerst 
dat Zweden samen met de 
herenigde Staten een uit
gifte laat verschijnen. Het 
s ook niet de laatste ge
■neenschappelijke emis
sie, want een tweede uit
gifte verschijnt in augus
:us. Deze tweelingemis
;ie, nu samen met Noor

wegen, heeft de Vredes
prijs als onderwerp. 
Zweden heeft een rijke 
traditie als het om Nobel
prijszegels gaat; het land 
begon er al in igöi mee. 
De veel voorkomende 
portretzegels zijn thema
tisch gezien best interes
sant, maar zelf geef ik de 
voorkeur aan die zegels 
die uitbeelden voor welke 
verrichtingen de winnaars 
hun prijs kregen toege
kend. iVlaar de traditione
le hebben in de loop van 
de tijd een face Iijt onder
gaan en zien er tegen
woordig ook heel modern 
uit. Bijzonder was de se
rie die op 9 november 
1995 werd uitgegeven ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het 
testament van Alfred No
bel. De nieuwe jubileum
serie sluit vrijwel naad
loos aan bij die uit 1995; 
ik neem aan dat dit ook 
bij de tweede serie het ge
val zal zijn. 
Hoewel het aardig is dat 
de Amerikanen aandacht 
schenken aan het eeuw

feest gaat er thematisch 
gezien toch niets boven 
een emissie van het 
nauwst betrokken land. 
Zweden. Toch is de com
binatie ZwedenVerenig
de Staten ook weer niet 
zó vreemd, want in de af
gelopen honderd jaar 
ging eenderde van de ze
venhonderd prijzen naar 
Amerikanen. 
De bovenste zegel laat de 
voorzijde zien van de me
daille die bij de Noorse 
Vredesprijs hoort en de 
voorzijde van de Zweedse 
erepenningen. Dezelfde 
zegel wordt in de Ver
enigde Staten uitgege
ven. 
Op de overige drie ze
gels zijn de keerzijden 

van de medailles voor fy
siologie ofgeneeskun
de, natuurkunde/schei
kunde en literatuur afge
beeld. 
Het Karolinska Instituut 
reikt de prijs uit in de ca
tegorie fysiologie of ge
neeskunde. De medaille 
toont de genius (be
schermgeest) van de ge
neeskunde die een open 
boek op schoot houdt en 
met de rechterhand een 
schaal vult met water dat 
van een rots vloeit. Het 
water moet de dorst les
sen van het zieke meisje 
dat tegen zijn linkerzijde 
aanleunt. 
De prijzen voor natuur
kunde en scheikunde 
worden jaarlijks uitge
reikt door de Koninklij
ke Academie van Weten
schappen van Zweden. 
De medaille laat de Na
tuur zien, afgebeeld in 
de gedaante van een 
godin die op Isis lijkt. Zij 
daalt af van de wolken 
en draagt een horen des 
overvloeds, terwijl de 
sluier die haar grimmige 
gelaat verbergt, wordt 
opgehouden door de ge
nius van de Wetenschap. 
De Zweedse Academie 
reikt de literatuurprijs 
uit, waarvan de bijbeho
rende erepenning een 
onder een laurier geze
ten jongeling toont die 
verrukt de zang van de 
Muze aanhoort. Al luis
terend noteert hij het 
lied op een boekrol. 
De tekst op alle erepen
ningen luidt Inventus vi
tamjuuat excoluisse per ar
tes ('Gelukkig wanneer 
het leven van de mens en 
de grote daden van de 
uitvinder veredelen'). 
Het is een citaat uit 
Aeneis, het hoofdwerk 
van de Romeinse dichter 
Vergilius (7019 v. Chr.). 

ENGELSE 'PRESTIGE 
BOOKLETS' 
Postzegelboekjes komen 
in deze rubriek slechts zo 
nu en dan ter sprake. 
Collega Walter de Rooij 
informeert u daarover 
immers in zijn rubriek 
Postzegelboekjes. Deze 
maand maak ik een uit
zondering voor een En
gels Prestige Booklet. Ik 
kende deze boekjes wel, 
maar had er nog nooit 
een aangeschaft. Een col
legaverzamelaar bracht 
me op andere gedachten. 
Mijn 'debuutaankoop' 
bestond uit het boekje A 
Treasury o/Trees ('Bomen
rijkdom'), dat op 18 sep
tember 2000 werd uitge
geven (details vindt u in 

de rubriek Postzegel
boekjes van oktober 
2000). Zo'n grootformaat 
boekje is eigenlijk niet 
bestemd voor 'dagelijks 
gebruik': het afwijkende 
formaat (16 bij 9.5 centi
meter) en de inhoud 
(veertien blaadjes, waar
onder vijf zegelvelletjes) 
wijzen daar op. Royal 
Mail verwacht kennelijk 
niet dat de zegels daad
werkelijk worden ge
bruikt. Het is een gele
genheidsproduct (net zo
als de boekwerkjes jaar
collecties, presentatie
mappen, etc.) die een 
aantal postadministraties 
uitgeeft, of zoals de the
maboeken die Uitgeverij 
Davo aan de velletjes van 
tien wijdt. 
Bij de 'prestigeboekjes' is 
echter sprake van zegel
velletjes met een filatelis
tisch sausje en dat maakt 
ze thematisch interes
sant. Ze zijn uiteraard 
vooral aantrekkelijk voor 
verzamelaars van het be
handelde thema. Maar 
toch bieden de boekje ook 
 vaak onverwachte  mo
gelijkheden voor verza
melaars van andere the
ma's, bijvoorbeeld dank
zij de tekst of de illustra
ties op de blaadjes tussen 
de zegelvelletjes. Zo vond 
ik op het blaadje tegen
over het laatste zegelvelle
tje in het bomenboekje 
iets overxylomancy ofwel 
wichelarij. Met een wi
chelroede (een gaffelvor
mige wilge of hazelaar
tak) stelt daarvoor gevoe
lige personen in staat de 
aanwezigheid van water 

en metalen in de grond 
vast te stellen. Ook de bo
menverzamelaars kunnen 
aangenaam worden ver
rast, bijvoorbeeld door de 
afbeelding van een kus
send jong stel onder een 
kerstversiering van Viscum 
album (mistletoe). 
En mocht u nieuwsgierig 
zijn waarom ik dit prijzi
ge boekje (het kost vijfen
twintig gulden) heb aan
geschaft dan vertel ik u 
dat graag. Bij het onder
deel Jumper (jeneverbes) 
hoort de gravure Gm Lane 
van William Hogarth, die 
onder meer het in een 
doodskist leggen van een 
vrouw toont. Dat is dus 
bruikbaar voor mijn the
ma 'Rondom de dood'. 
Hoewel ik tevreden ben 
over mijn aankoop, blijft 
toch het gevoel knagen 
dat het om maakwerk 
gaat, ook al zal Royal Mail 
behoorlijke kosten moe
ten maken om dergelijke 
boekjes te produceren. 
Verzamelaars van Enge
land zullen wellicht pro
blemen hebben met hun 
'gedwongen winkelne
ring', maar thematische 
verzamelaars kunnen de 
boekjes gebruiken om 
het filatelistisch 'assorti
ment' in hun verzame
ling te verbreden. 
In juni hoop ik op de 
boekjes terug te komen, 
want een bijzonder pro
bleem is de manier waar
op je ze in een verzame
ling presenteert. 



NIJNEECSE 
POSTZECELVEILING N.P.V. 

Onze 82ste veiling wordt geiiouden op 
26 mei a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt iiem voor de veilingen in 
2001 gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 
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27apnl 

27 apnl 

27apnl 

23 ma 

OVERZICHT i3,un, 
NIEUWE 
MICHEL 

EDITIES IN 
2001 

13 luli 
13 juli 
13 juli 
13 juli 
7 sept 

Durtsland Speciaal 2001, 
deel 1 tot 1945 
Durtsland Speciaal 2001, 
deel 2 na 1945 
Telefoonkaarten Duitsland 2001 

Muntencatakjgus Duitsland 2001 
West Afnka 2001 Overzee band 5 
Durtsland catalogus 2001/02 
Ganzsachen Durtsland 2001/02 
Bildpostkarten Duitsland 2001/02 
Ganzsachen Oost Europa 2001/02 
\Afest en Midden Europa 2001/02 

7 sept Zuid Europa 2001/02 
19 okt 

19 okt 
Wijzigingen voorbehouden, ■\ ^Q^. 
alle prijsnotenngen in euro, ■\ ^JQQ 

nieuwe prospektus 
op aanvraag 

1 dec 

auf der heide 

Noord en Noodwest Europa 
2001/02 
Oost Europa 2001/02 
Cept/Uno catalogus 2002 
Junior catalogus Durtsland 2002 
Zuiden Centraal Afnka 2002 
Overzees 

F 69,95 

F 82,50 
F 6510 
F 5795 
F 33,85 
F107,30 
F 48,40 
F 69,95 
F 51 ,~ 
F118,25 
F 7715 
F 77,15 

F 77,15 
F 77,15 
F 48,85 
F 26,50 

Fl 07,30 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

€31,75 

€ 37,45 
€ 29,55 
€ 26,30 
€15,35 
€ 48,70 
€21,95 
€ 31 75 
€2315 
€53,65 
€35,

€35,

€35,

€35,

€ 20,80 
€ 12,05 

€4870 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisctie benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dageiijlcs geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags Icoopavond. 

België Congo Riuancla Burundi 
ßijno olles von België 1940/1964 oon 50% kot oioorde volgens U lijst 
Loten en partijen ook verkijgboar, attractieve prijzen Promotie op Zoire ** 
Vroag mijn nieuuje lijst in Euro, met Luxembourg ßsIgischCongo S RuondoUr 
In flpnl, opening von mijn uuebsite UJUJUJ Philogodu be 

JeonPou! Godu • Postbus 10*1000 Brussel 24 
fox +32.2.503 38 11 phil090du@ping.be 

postzegelbeurs Amersfoort 
zaterdag 

ROC de AMERLANDEN Kapelweg 117 
info te l / fax 033  2537142 www.oveja .n l 

Toegang grat is • snelweg A28 afr i t 5 

NORSK INTER PHILA AS 
U ontvangt gratis een postzegelpakket ter cat waarde van 
ƒ 600,- (u betaalt alleen ƒ 15,- voor verzendkosten) bij gelijk
tijdige bestelling van onze grote, nieuwe postzegelcatalogus 
met meer dan 300 verschillende en laaggeprijsde aanbiedingen 
van kwaliteitspostzegelverzamelingen. U ontvangt dan tevens 
gratis ons interessant postzegelpakket op zicht, zonder 
verplichting, met prijzen vanaf 10c., alleen de complete set. 
Sluit ƒ 15,- in voor porto en stuur dit aan: 

NORSK INTER PHILA A/S 
P.O. Box 3641 - Dalegardsveien 50 
N-3007 Drammen, Noorwegen 

of E-mail: nf@nf.dk 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

KILOWAAR MET VEELAL 1999/2000 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering nnet IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk ■ grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

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

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

file:///Afest
mailto:phil090du@ping.be
http://www.oveja.nl
mailto:nf@nf.dk
mailto:ton.12@wxs.nl


B RE D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstraci t286-a, 3077BLRot1efdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBreclenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof .n l 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 8,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ 200,- geen verzendkosten. 

BREDENHOF 40 JAAR GROTE FEESTWEEK 
IN DE WEEK VAN 15 MEI T.M 19 MEI 

IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL 
SPECIALE FEEST AANBIEDINGEN; 
1kg MISSIE DUITSLAND VAN fl. 57,50 VOOR fl . 40,00 

1,5 kg MISSIE ENGELAND fl. 40,00 
350gr. DENEMARKEN SUPER GROOTFORMAAT fl . 40,00 

200gr. GRIEKENLAND GROOTFORMAAT f l . 40,00 
300gr. MALTA GROOTFORMAAT fl . 40,00 

9 kg NEDERLAND MISSIE VAN fl . 155,00 VOOR fl . 125,00 
20 kg NEDERLAND MISSIE VOOR fl. 250.00 

BOVENSTAANDE PRIJZEN ZIJN AFHAALPRIJZEN. IEDERE KLANT ONTVANGT BIJ AANKOOP 
BOVEN DE f l . 75,00 EEN GRATIS INSTEEKBOEK 

DOOR HET GROTE AANBOD VAN VERZAMELINGEN EN 
PARTIJEN HEBBEN WIJ VEEL NIEUWS IN VOORRAAD EN 
IEDERE MAAND NIEUWE AANVOER KOM LANGS OM HET 

TE BEKIJKEN DE KOFFIE STAAT KLAAR. 

LET OP!!!!!! 
WIJ ZIJN VAN 12 JUNI T/M 25 JUNI GESLOTEN 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER WWW.BREDENHOF.NL 
PEDflSILMSïï göDPEEOXDlL®»^^ (èm^m^MM^^ MÈÊmMMkÉm 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

normaal 

13.50 
21,00 
33,75 
43,50 

l x 

11,50 
17,50 
27,00 
29,50 

ffllïïSÖfflfflÜp 
3 x 

10,75 
16,00 
25,00 
28,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 
LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

13,75 
22,00 
29,50 
38,50 

12,75 
21,00 
28,50 
36,50 

5 x 

10,25 
15,25 
23,50 
26,75 

IMD 
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 ALTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 33,00 
IKILQ ^ STROKEN ZWART OF BUNCO NU 117,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 38,00 
1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO 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 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaoleil. & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenië 
Scandinavië 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel nieuw 
leuke mix 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met tioge waarden en toeslag 
altijd met de nieuwste geen kerst 
meest kleine landen 
leuke sortering moeilijk 
leuk met boekjeszegels nu enkel papier 
zeer moeilijk veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met rieuw 
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 sortenng 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 
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 
77,50 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 

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 

65,00 
67,50 
95,00 
50,00 

100,00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICH 1 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NURFURABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Tk PTT-postmapjes nr i t /mi6i 
Info ] Voskuil, tel 030-6352347 

Comb. Postz.boekjesNed pf zegels 
Antillen etc voorfrankeerzegels Bie-
renbroodspot, Vennewaard 303 Alk
maar 

Engeland postfris 1924-1985,45% 
Stanley Gibbons BJM van Leeuwen, 
tel 0180-315330 

Tk Poststukken, Briefkaarten, vanaf 
i860, Effecten, Rekeningen Papier-
noodgeld Duits en Oostenrijk J Brig-
geman, Kantelenweg 70, 3233 RJ) 
Oostvoorne, tel /fax 0181-485036 

1 k i'-'^dagenveloppen i89t/m 366, 
niet compleet een partij 933 stuks, van 
ƒ2430,95 voor 
ƒ2250,00 G Henst, tel 0497 592147 

T k Locomotieven 316 paren pfr , 
Leaders of the world 2 banden 183 pg 
Locomotive Philatelica Eng taal J 
Claesen, tel 0416-332421, prijs ƒ275,-

Tk Nw Zealand 65 pfr booklets 
i977-i998Nom NZ$227,Prijs ƒ 
275,- ) Claesen, tel 0416332421 

T k 70ozegelsW.-Eu^opaƒ 10,-, in 
bnefofgiro 3330084t n V Boetzkes, 
Baroniehof 100 570g HB Helmond 

Ie koop jaarboekjes FarOer 1982-
1996, Zwitserland 1982-1994, Neder
land 1979 1996 R Hoekstra, Apel 
doorn, 055-3559396/06-22239669 

T k Ned.Indie. No i pfr , prima ge-
rand ƒ 1750-+cert no 26oluxe 
gest. mogelijk uniek 
ƒ2250,--h eert P Weimer, tel 070-
3274015 na 18 00 uur 

T k telefoonkaarten Wereld van mijn 
lijst Stuurbnef M Bijl, Gr Hilledijk 
454A, 3075 EJ Rotterdam 

T k verg. E.Z.'bl. 1-86 ƒ 4500,- p f 
Ind.'75/90 zegels+ bl ƒ6000—voor 
ƒ1500,—, Ant. Sur. Rep. '75/90 ƒ 
3000, voor ƒ 325,- Jansen, tel 070-
3644758 

Tk Ned. postfris in Davos-album 
1970-1990, en Faroer 1975 2000 post
fris in album, samen ƒ 1500,-, H Las-
sche, tel 0346263650 

T k Ned. postfris '69-'g6 vrijwel com-
pl incl pzb's, blokken en vellen, in 2 
luxeDavo's (nw 
pr. ƒ 260,-) NVPH ruim ƒ 2800,- nu 
voor ƒ1125. Tevens ii/2kgWorld-
silver proof-colnsƒ i495,-(46stuksa 
ƒ32,50) Tel 0180623279,1 B Dek
kers Gratis prijslijst 

IOOoWe^eldƒ37,50 Bank 
26 07 77 811 ) Schoenmaker, Meer 
enBoslaan47, Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen, Dene-
_ marken ofZweden, 50% herdenkings-
° zegels Zendƒ20,-lneenbrlefofop 
c-g g i r o n u m m e r 1624853 en ontvang 125 
_ gr franco thuis Cor respond in Eng 
^ lish Lenna r tRunfo r s .Go t l andsga t an 
^ I SE 60217 Nor rkop ing , Zweden 

J^ Neder land & Ver. Europa pfr + gest 
< v a nr I Bijna alles in voorraad Stuur 
~ uw no , on tvang mijn prijs F Ghyben, 

Zonegge 1916, 6903 GV Zevenaar 
Tel /fax 0316 529241 

Polen, Joegoslavië, Roemenie , Alba 
me , Hongarije, Bulgarije, Tsjechoslo 
wakije PZH Wiktor, Hodgess t r 13, 
6 i35CSSi t t a rd Tel/fax 046-4512751 
O o k rari tei ten' 

134 

Lever West- en Oost Europa los of in 
partijen Inl H Derkx, tel/fax 0032-
65 621527 

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@hotmail com 

Eurocat Europa Speciaal 2000 Nieuw 
supplement catalogus 2000, Cept en 
uitgebreid meelopers blokken-vellen 
ongetandetc Ook voor uw manco's, 
0180-520069/fax 0180523342 
Email pluijmpies@hotmaiI com 

Grote voorraad partijen, groot en 
klein Ook losse verkoop CentroFila-
telico, 0348-423885 www centrofila-
telico nl 

BRD looversch gebr grf zegels 
ƒIO,-Post^ek 972073tnvG Schone 
wille, Pr Beatrixl 144,2286 LD Rijs
wijk (ZH) Tel 070-3941745 

WIJ verzorgen voor u het inbinden van 
uw maandbladen en andere tijdschrif
ten, maandblad Filatelie a ƒ 32,50 per 
jaargang, voor meerder jaren speciale 
prijzen H Kuipers, Beethovenlaani5, 
7604 GC Almelo, 0546-532155 
E-mail hkuipers 3@hccnet nl 

Nederl. Pfr. gest FDC blanco getypt 
aut bj comb , maximum-kmderbe 
dankkrt J Laman, 0499 474163 

Gratis prijslijst postfris o a Ned , 
Eng . Kanaaleil en Ned Ant K Buis
man, Hermelijnvhnder 173,1113 LD 
Diemen, 020-6905029 

Ned + Overzee Indonesië Oost Eu
ropa VN - Zwitserland Nieuwtjes 
Gehele Wereld Redelijke prijzen H 
Sundquest,J Perkstr 39, 335iCPPa-
pendrecht Tel 078 6153386 
Email sundquest^planet nl 

Noorwegen 400 versch Gr form ƒ 
50,- Gratis 28 compl nieuwe uitgif 
ten motief J de Haan, tel 030-
6963145 

Finland ca 400 versch Gr form veel 
compl ƒ50. Gratis 10 toeslagseries J 
de Haan,03-6963145 

Motief 28 Versch , compl velletjes 
van 6, meeste uitgiften 2000, ƒ 14,- J 
de Haan,030-6963145 

Tk DDR 1965 t/m 1990 compleet 
postfris Hfl 660 incl porto 
Carl_vd_linden@)web de, PF 185515, 
45205 Essen D Fax 0049 2054 
971886 

II Stockb.wrld gebr w doubl Ruil 
v Ned D G Ditmar, Kerkstr 70A, 
2242 HH Wassenaar 070-5176026 

Te koop Ned. Postzegels, veel post 
fris prijs i8%vd cat waarde Na 
18 00 uur 0227-600192 

T k Ned. L.P.no.i2/i3 luxe postfris 
c w Fl I 400,= prijs Fl 775,= I vd 
Veer, 
tel 0582672206 

600 versch Ned ±.450 gr F met comp 
gr enki series ook kind voor Fl 60,= op 
Giro2i9798i van W Stouten Tel 071-
5722626 + 100 VERSCH GR F WEST
EUROPA GRATIS 

Tk 1400 postzegels wereld Fl io,= in 
bnefofgiro 3330084, Boetzkes, Baro
niehof 100 5709 HB Helmond 

Tk 100 vers mooie grf zegels v 
Sp/Fr/Eng/DDR/Den/N/Jap/Can/Aus 
Fl io,= per Item 
Brouwer giro 3278281 

Tk Bundels diverse landen M lui-
nenburg, tel 0227-603956 

500 West Europa, veel GF, toesl 
Fl io,= giro 8982393 A de Pagter, 
Overtoom 4, 
2741 MR Waddinxveen 

Elke maand nieuwe aanbiedingen 
Ned +og DirkN Sluis Philatelie, 
www stamps dns com 
(Hoorn nl) 

GEVRAAGD: 

Gestopt met postzegels verzamelen' 
Verzamelaar komt bij u langs J Dek 
ker, 0299 621339 

Verzamelaar koopt of ruilt alle firma
perforaties, los of op stuk Veel ruil
materiaal aanwezig'W J Manssen, 
LaanderVN 31 3844 AD Harderwijk 
0341-417980 

Firmaperforaties Koop of ruil M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18 1215 NH Hil 
versum 035 6234423 

Postkwitanties Em, '67, '72, '91 + gefr 
dienstkaarten R Onstwedder Tel 
0599-615072 

Nederlandse kilowaar Omgeving Den 
Haag G Schonewille, Pr Beatrixl 
144.2286 LD Rijswijk (ZH), 070-
3941745 

PF Europastuk-blokverzamelmgen 
Aanbieding J Oprel, Groenendaal 
165, 3011 SRRotterdam 

Ver. Europa compleet 6000 Ned + 
Duitsland frankeerzegels ook z gom, 
Cruyssen, IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkemsse, 0181 624635 of 
0629227782 

Bodgevr OPFDC1948, nrs 508-512 
NVPH.Kinderz met adres BM 
Becker, tel 0314 622105 

Autom.bk. nrs 9 en 9F en combina
ties daaruit x of o Ook ruilen, vrije 
keuze J deBruijn.v Necklaan3i, 
2803 XB Gouda, tel 0182-514185 

Alles van de emissie Konijnenburg, 
duidelijk leesbare stempels of bijzon
dere stempels op losse zegels en/of 
brieven zowel van Nederland Ned In-
die-Curagao en Suriname R de 
Vreng, Turfakkerg, i54iTLKoogaan 
de Zaan 

Albanië gelopen env 1947-2001, geen 
FDC W A Knaap, Bloemersmaborg 
40,9722 WH Groningen, 
e-mail knaapwa@wxs nl 

Herinnermgsmapje i PTT-Post 15'' Elf
stedentocht 4 jan 1997 Guldemond, 
tel 038 4651735 

Stuur 75 grf Spanje/Italie, 100 Ned 
retour J v d Hoogt, A v Hensbeek-
singel 9, 2803 LPGouda 

Oud-Australische staten gebr P Bak
ker Schut 055-5222973 

Zoek Davo Luxe alb Ned 1993 
e V m cass ld Israel i9g4 e v Aangeb 
bladen Israel 1989/91 Davo Luxe, incl 
ß en C bl Maurice-tel /fax 033-
470 00 88 

DIVERSEN: 

www filateliehpz nl wij bieden meer 
op zowel filatelistisch als numisma
tisch gebied C 
V d Wel Helderse Postzegel handel. 
Koningstraat 101,1781 KE Den Helder 
Tel 0223-614066 

Filitalia, contactgroep Italië en gebie

den, Vaticaan en S Marino, bijeen
komsten, veilingen en rondzendmg 
Inl Lvd Brun,v Kinsbergenstr 33, 
2518 GV Den Haag, tel 0703460328 

Israel gratis prijslijst en verzorging 
van abonnementen Inl A Bouwense, 
tel 0113-212762 
Studiegroep Britannia, voor de actieve 
verzamelaar van Engeland en Gebie
den Blad, meetings, veiling, rondzen
dmg Be! 070-3860232 See you' 

"Het Postmerk" De vereniging van 
Midden Nederland Rondzendmg, vei
ling, leuke avonden Voor Info 030-
22g2047 of 030-6375200 

Contact Schept Kracht verzorgt al bij 
na 75 jaar kwal rondzend per land of 
verz gebied voor de gevorderde filate
list Entreegeldƒ10,- Contr ƒ20,-pJ 
Ged restimtie portokosten Inl 
Zeeuws Vlaanderen 7,8302 PD, tel 
0527-6i5i2g Emmeloord 
Email berendokma@nok nok nl 

Bent u een echte verzamelaar van Tu
nesië pf of gebruikt neem dan kon 
takt met mij op om te kunnen ruilen, 
ookevt anderelanden, G van Leeu
wen, OIO 4424341, bgg Postbus 67, 
2900 AB Capelle a/d IJssel 

Verzamelt u Span|e of Portugal met of 
zonder kolomen, geef u dan op voor 
de rondzendmgen van Iberia, Breed-
straat 163, 2513 VT Den Haag 

Ruilen. Aangeb Duitse Rijk cat w ƒ 
3000- Gevr Bondsrep + zelfde w 
Masselink, Holten, tel 0548 366375 

Spanje/Portugal contactgr Iberia F 
van Beckum tel 06 50990053, 
Email F Beekum(3)inter nl net 

Algemene RuilA'erzamelbeurs za 26 
mei Gebouw Ons Centrum, Kerk 
straat, Gravendeel, 10 00 tot 16 00 uur 
Inl 078-6733278 

Ruilen 100 postz Can AustNw Zee
land of vogels hele wereld Zmnk re 
tour B Nijhuis Nichtenhofstr 33, 
5313 AW Nieuwaal 

Motivgruppe Ornithologie "Vogels 
op postzegels' Meetings, blad en 
rondzendmgen 
G Kolman, Akkerslagen 45, 5364 RG 
Escharen 

RUILEN Stuur 100 of meer Duitse, Ne
derlandse, Belgische en/of Europa 
Cept zegels naar 
F Peek, Siriusplem 10,1131 VN Volen-
dam Zelfde aantal en land retour 



OrtA."*^ 

EDERLAND LUXE POSTFRIS 
1970 1979 

f'feoiwsffltfi 

: Nederland] 

963 
[964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
915111 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1001 

0,45 
0,45 
7,00 
0,60 
2,50 
2,00 
3,00 
7,25 

23,00 
0,30 
9,00 
2,50 
5,00 
5,00 

16,50 

1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/23 
1024 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037 

0,30 
7,00 
3,00 
0,60 
2,25 
2,00 
5,00 
5,00 

11,00 
1,10 
6,50 
2,00 
5,75 
0,65 
1,75 

1038/41 
1042 
1043/45 
1046/49 
1050/51 
1052/54 
1055/57 
1058 
1059/62 
1063 
1064/67+a 
1068/71 
1072 
1073/74 
1075/76 

6,00 
14,00 
4,50 
5,00 
0,75 

13,00 
1,50 
0,70 
3,25 
6,00 
3,25 
4,50 
0,50 
1,25 
1,25 

1077/78 
1079/82 
1083 
1084 
1085/88 
1089 
1090 
1091 
1092/93 
1094/97 
1098/02 
1098/02a 
1103/06 
1107 
1128/29+a 

1,25 
3,50 
6,00 
0,50 
4,00 
0,70 
0,70 
1,00 
1,75 
3,25 
8,75 
8,75 
3,50 
4,50 
2,50 

1130 
1131 
1132 
1133/36 
1137/40 
1141 
1142 
1143/45 
1146/49 
1150 
1151/52 
1153/56 
1157/58 
1159/60 
1161/63 

1,25 
0,80 
0,70 
3,50 
4,50 
2,00 
0,75 
2,00 
3,50 
4,50 
1,25 
3,50 
1,50 
1,25 
2,25 

1164 
1165 
1166 
1167/70 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175/78 
1179/80 
1181 
1182/83 
1184/85 
1186/89 
1190 

3,00 
0,75 
0,70 
3,50 
4,50 
0,80 
0,75 
0,90 
3,50 
2,00 
0,65 
1,50 
1,25 
3,50 
4,50 

■.^■* Complete set 19701979 Luxe 
'S! (nrs.9631190, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 565,05 

alle series ook apart te bestellen 1 1 1 1 ¥ 1 

Postfris 
249,

1980 1989 

' i on« ' " '*"* ' * 

1191/93 
1194/97 
1198/99 
1200 
1201 
1202/03 
1204/06 
1207/08 
1209 
1210/13 
1214 
1215 
1216/19 
1220/22 
1223 
1224 
1225/26 
1227 
1228/31 

2,25 
3,50 
1,50 
0,85 
0,70 
1,75 
2,75 
2,00 
0,80 
3,50 
4,50 
0,95 
3,50 
2,25 
2,25 
0,80 
1,50 
0,95 
3,00 

1232/35 
1236 
1260 
1261 
1262/65 
1266/67 
1268/69 
1270 
1271/72 
1273/74 
1275/78 
1279 
1280 
1281/84 
1285/86 
1287/88 
1289/92 
1293 
1294 

3,50 
4,50 
0,95 
0,70 
4,50 
1,75 
1,75 
0,90 
1,75 
1,75 
4,50 
5,00 
1,00 
4,75 
1,75 
1,75 
4,75 
7,50 
1,00 

1295/98 
1299 
1300 
1301/04 
1305 
1306 
1307/08 
1309/11 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316/19 
1320 
1321 
1322/23 
1324/27 
1328 
1329/32 

4,75 
7,00 
1,00 
5,00 
7,50 
0,90 
1,80 
4,00 
1,10 
4,50 
1,10 
1,00 
5,50 
7,50 
1,00 
1,80 
5,25 
7,50 
3,75 

1333/34 
1335/37 
1338/39 
1340/43 
1344 
1345/46 
1347 
1348/51 
1352 
1353/54 
1355/57 
1358 
1359/60 
1361/62 
1363/65 
1366 
1367 
1368/69 
1370/71 

1,80 
2,75 
1,80 
5,00 
7,50 
1,75 
1,00 
5,00 
9,50 
1,80 
2,75 
1,00 
2,25 
2,10 
4,50 
7,50 
1,10 
2,10 
2,00 

1372/74 
1375 
1376/77 
1378/80 
1381/83 
1384 
1385 
1386 
1387/89 
1390 
1391/95 
1396/98 
1399/01 
1402 
1403 
1404/05 
1406/07 
1408/10 
1411 

4,50 
9,50 
2,00 
3,00 
4,75 
7,50 
1,10 
1,00 
4,35 
7,50 
6,75 
5,75 
4,50 
9,50 
1,10 
1,95 
2,10 
3,25 
1,10 

1412/13 
1414 
1415/17 
1418 
1419 
1420 
1421/22 
1423 
1424/26 
1427 
1428/29 
1430/32 
1433 
1434 
1435/37 
1438 
1439 

2,25 
5,75 
4,50 
7,50 
1,25 
1,15 
2,00 
1,15 
4,50 
7,50 
2,00 
3,00 
1,15 
1,15 
4,25 
7,25 
1,25 

Complete set 19801989 Luxe Postfris 
p d w ^ l (nrs.l 1911439, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 554^25 „ /sntx 

^ ^ ~ ^ — tau fl. 299,, 
>eaeiä!}i 

Bestelbon zenden aan 

45. 

Jk* 

r> H l o PETERS Nieuwezijds Voorburgwal 252 
1012 RR Amsterdam 

fNederlandi 
f45c+20 ■ 

Stuurt u mij de volgende artikelen: 

... x complete set 19701979 luxe postfris ä ƒ 249,-

... X complete set 1980-1989 luxe postfris ä ƒ 299,-

alle series ook apart te bestellen 

of bestel per tel (020) 622 25 30 
fax (020) 622 24 54 
e-mail info@theopeters com 

Handtekening: 

Naam: 

Adres. 

Postcode: 

Plaats: _ 

O Ik ben reeds klant btj Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
O Ik betaal vooruÈt d m v bijgevoegde cheques / contanten 
O Ik heb het bedrag op uw postbankrekening 2351646 of 

ABN AMRO rekening 408812443 overgemaakt 
O Mijn bestellmg is groter dan / 2500 Daarom betaal ik graag in 

3 maandelijkse termijnen 



tussen twee culturen 
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Dit voorjaar is de collectie themaboeken van DAVO 
weer met twee exemplaren uitgebreid' Op 14 maart 
verscheen het boek met de titel 'tUSSen twee Culturen' 
dat het thema was van de boekenweek 2001 Op tien 
postzegels geven vij f schrijvers en vijf fotografen hun 
geschreven o f gefotografeerde beeld van de kleurrijke 
Nederlandse samenleving met zijn diversiteit m culturen, 
godsdiensten en gewoonten weer. 

De boekenweek 2001 was een succes zoals nog niet eerder 
werd gekend, blijkbaar hebben de Nederlanders oog voor 
de veranderingen die er om ons heen plaatsvinden en 
fascineren ze ons Deze serie van tien postzegels van 
schrijvers en fotografen is er alleen al het bewijs van 

In mei verscheen het velletje 'nieuwe kunSt' en daar

mee verplaatsen we ons naar ongeveer honderd jaar 
geleden en werpen een blik op de Nederlandse variant 
van de Art Nouveau, tien voorbeelden van de Nederlandse 
toegepaste kunst uit het begin van de vorige eeuw 
Praktische uitvoerbaarheid en toepasbaarheid waren 
sleutelwoorden bij de Nieuwe Kunst en in dit boek ziet 
u er de fraaiste resultaten van Het voorwoord beschrijft 
het ontstaan van deze stroming m Nederland en andere ^ 
Europese landen en de verschillen die de Nederlandse 
kunststroom juist onderscheidt van de andere 

Twee boeken, die samen alles met 'kunst en cultuur' 
te maken hebben! 

ƒ49 ,50 per deel, inclusief/ 16,00 voor bijbehorende postzegels. 
Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie en de Collect Club van PTT Post. 

X X ÊÊÊk 
Eerder verschenen in dezelfde serie 
uit de kunst, Hollandse schilders uit de 17de eeuw (juni 1999) 
hoogtepunten uit de 20e eeuw (oktober 1999) 
200 jaar Rijksmuseum (apnl 2000) 
Sail 2000 Amsterdam (augustus 2000) 

Blijf compleet en verzamel de thema-boeken van DAVO! 

Uitgeverij DAVO 
Postbus 411, 7400 AK Deventer 

tel 0570 - 502700 
fax 0570 - 502705 

www davo nl 


