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Volgende veiling 18-26 oktober 
U kunt voor deze veiling nog tot uiterlijk 10 augustus inleveren 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 0294 - 43 30 20 
Fax. 0294 - 43 30 55 

Internet www.npv.nl 
Catalogus te bezichtigen 
op internet vanaf 19 september 
De Nederlandsche Postzegelveiling 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX - Weesp 
Eventueel op afspraak: Rokin 60 - Amsterdam-Centrum 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl


Nu al meer 
dan 1.000 
verkochv. 

TE KOOP 
GEVRMGD 

Mooie 
"'■s 12 en 3 

^^" Nederland. 

Wonderdoos met luxe insteekalbums & luxe insteekkaarten 
 10 luxe Albums en 100 insteekkaarten Akwaliteit 

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 /99;= 

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

Deze 3 Wonderdozen 
voor de prijs van 1 'PromotieWonderdoos  3 in 1' 

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

ƒ 100.= 

U betaalt geen extra kosten. De Promotie Wonderdoos wordt u toegezonden met een factuur 

en acceptgirokaart van f 100,= te betalen ofte retourneren binnen 10 dagen na ontvangst. 

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

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

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

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

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

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

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

E-MAILEN Jnfo@philapost.nl 

Alle a l b u m s h e b b e n dubbele s c h u t b l a d e n ! 
Witte Bladen Vlakliggend 
U 
u u 
u 

....X A4-8/16 8 bladen/U zijden 

....X M-16/32 16 bladen/32 zijden 

....X ki-lMS 24 bladen/48 zijden 

....X A4-32/64 32 bladen/64 zijden 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
U 
D 
U 
u 

....X A4-8/16-T 8 bladen/16 zijden 

....X A4-16/32-T 16 bladen/32 zijden 

....X A4-24/48-T 24 b(aden/48 zijden 

.. .X A4-32/64-T 32 bladen/64 zijden 

Normaal 
J-^TST 
J..-K^ 
j.-irsó' 
J.-ir^ 

J - - ^ 
j>iïinr 
J.-iKiS' 
j - iWT 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
U 
u u 
u 

....X A4-8/16-ZB 8 bladen/16 zijden 

....X M-16/32-ZB 16 bladen/32 zijden 

.,..x A4-24/48-ZB 24 bladen/48 zijden 

....X A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D 
D 
D 
D 

. . . x 100 Mini 100 x 73 mm 

....X 100 Semi 147 x 84 mm doosje 

....X 100 Midi 157 x 109 mm doosje 

....X 100 Maxi 209 x 149 mm 

>^rss. 
j--^rSa 
j^nr^ 
>-3rïf 

j , - ^ 
J^.-'il!^ 
j^-vr^ 
j.'Vr^ 

'^mfr 
Nu per stuk! 
t 7.50 
f 12.50 
f 17.50 
f 22.50 

t 7.50 
t 12.50 
t 17.50 
f 22.50 

f 10.= 
f 15.= 
f 20.= 
t 25.= 

f 7.50 
f 10.= 
f 15.= 
f 20.= 

Verzendkosten Geen bij order boven € 'iO ff" 110| •i\-
anders € 3 = {/ 6 60) " rd r r l r i j t rn fTnrTI Pii| i i i tnmntnrhr 
m ca SSO en É—ïr= T? 4,40) bij acceptgirokaart 
firtonTgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila", Philapost* Wonderdoos" 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde u W ^ 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ^ ^ ^ 
van de Vakvereniging N VPH ^ ^ 

mailto:Jnfo@philapost.nl
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Curacao 

^^^^^^^^H 'g~^^^<^^l^r^i^ 

?*'^^^^^: 
postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13/17XX 
16xx 
17xx 
18(xx) 
20xx 
25(xx) 
26/28 set 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
lOOxx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

12 50 
1 0 5 

2 5 
1 2 5 

6 0 
9 5 
77 — 
5 

9 5 
2 1 0 

7 7 
1 7 7 

2 5 
7 5 
32 50 
6 0 

2 7 5 

1 5 7 

1 6 5 

— 
— 

1 5 
2 5 

7 2 5 

2 7 5 

3 7 5 

1 8 0 

2 5 0 

5 
1 6 

5 

8 5 0 

4 — 
3 1 0 

7 5 
7 5 
8 

1 8 5 

4 0 
4 75 
4 25 

2 5 
4 4 4 

6 
1 4 4 

3 75 
2 4 
1 8 
12 50 
4 

8 8 
4 7 5 

6 0 

6 0 
2 2 
1 2 
2 0 
4 0 

enz tot heden 
leverbaar aarne 
manco opaave 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
't1/44xx 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 

2 6 0 

6 8 
6 6 

2 7 5 

2 1 0 

4 5 
2 4 
4 4 
2 5 

4 4 0 

Porto 21/30XX 60 — 
34/43XX 3 9 5 

Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
Postz boekles 
1/2XX 
3/4A(4)xx 
3/4B(4)xx 
5xx 
6xx 
tete beche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p 
Curacao 

tf 
m 11 
II 
K 
K 1 
Jf 
^ ^ ^ 

1 5 
1 0 
1 2 

6 60 
6 50 
6 

1 1 
7 50 
9 

11 — 
3 2 
8 

1 0 
1 0 
2 4 
2 0 
2 1 
2 1 
2 4 
44 — 
3 5 
4 8 
4 7 
3 8 
4 8 
4 2 
5 6 
5 6 
7 2 

6 8 

5 8 
7 6 

6 4 

9 0 
2 0 
3 2 
3 0 
1 5 

1 2 
1 8 
1 8 
5 

1 2 

1 0 
7 

17 50 
7 50 

1 2 
3 0 
1 6 
2 2 
1 0 
3 0 

ongebr plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bax 
1/ta 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 
9Ax 
2Bx 

1 0 
7 0 
2 0 
0 5 

— 
4 8 
7 5 
7 5 

4 — 
7 5 
5 0 
6 6 
2 4 
0 5 
3 0 
44 — 
2 5 
5 5 
9 0 

4Bx 1 2 5 

9Bx 4 0 

5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24fa+C 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
12OXI0S 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 4/16x 
Lp 17x 

CURAQAO 
Mederlandse Antillen 

van 

3 5 0 

1 9 5 

49 50 
27 50 

1 9 8 

22 50 
3 2 5 

2 7 5 

7 5 
9 8 

1 9 5 

1 3 5 

4 4 
7 6 
7 7 
12 50 

2 3 5 

1 2 
8 

1 3 0 

3 2 0 

4 5 
5 9 

7 50 
2 7 5 

9 5 
9 5 
7 0 
8 0 
3 5 

112 50 
3 0 
2 0 

3 5 0 

1 0 5 

1 6 

4 8 
2 4 4 

5 0 
4 0 
9 8 
3 5 
4 0 

Lp 18/25X 226 — 
Lp 26/40X 120 — 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 69/81X 

3 5 
3 3 
1 5 

Lp 82/88X 3 6 0 

Porto 
1 lllx 
6IIIX 
7 lllx 
8l lx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
lOl lx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 

5 
1 5 

3 0 0 

4 5 0 

1 6 
1 6 
5 5 
6 0 
5 5 

144 — 
22 50 
3 0 

144 — 
2 7 0 

3 3 
2 3 
3 0 
3 5 
3 6 
3 5 
3 1 
2 9 
3 3 
3 0 
3 1 
44 — 
3 1 
41 — 
3 9 

xx=postfns zonder plakker met gom (xx) postfris zonder plakkc 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen teken is mooi gebruikt 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto 
vanaf ƒ 250 - opdractit Geen winkel bezoek gaarne na telef af 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. ( 

af 40% netto 

Curagao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 5 5 -
12B 5 5 -
1D 
5D 
7D 
8D 
10D 
11 F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42105 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 
100f+C 

1 5 -
1 1 0 -

1 2 -
7 7 -
2 5 -

1 2 5 -
5 5 -

1 1 0 -
2 0 -
27 50 
3 5 -
1 8 -
1 0 -
1 5 -
2 8 -
8 0 -
2 5 -
1 5 -
4 8 -
4 8 -
2 8 -
4 0 -
1 8 -
2 5 -
4 4 -
4 0 -
52 50 

6 50 
6 6 -
4 0 -
5 4 -
2 0 -
22 50 

3 5 0 -
IU4/ I0 HUI OU — 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 

2 0 -
3 0 -

9 -
15 — 
8 5 -
8 5 -
1 5 -
2 5 -
2 0 -
2 5 -
3 5 -
1 5 -
2 8 -
2 0 -

1 7 5 -
5 8 -
2 5 -
18 75 
1 5 -
92 50 
7 5 -
3 5 -
3 0 -
1 8 -

enz leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 69/81 
Lp 83 los 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
31 los 
34/43 

32 50 
2 4 -
2 4 -

2 2 0 -
2 0 -
3 5 -
3 5 -
2 4 -
1 0 -
5 -

1 2 -
7 5 -
3 0 -

140 — 
1 1 0 -

3 5 -
2 9 0 - 1 

r zonder gom zoals 
Nrs NVPH Aanbod 
3xtra echter franco 
spraak 

> 2 0 - 4 8 2 3 9 6 6 | 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541 -520302 
. ..lail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 0 7 6 - 5200105 

lil: 
kienhorst.breda@freeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

' " i l : insulinde@wa.i, 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

all: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 
AANBIEDING NEDERLAND JUNI 2001 

{cat nr 
50 55 
56 76 
82 83 
87 89 
90 94 
102 103 
104 105 
106 
107 109 
110 113 
114 120 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 
149 162 
163 165 
166 168 
169 176 
177 198 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
225 228 
229 231 
232 235 
236 237 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
261 264 

postfris 
82 00 

4600 00 
38 50 
54 00 
27 00 

285 00 
1095 00 

12 00 
335 00 

27 00 
105 00 
285 00 
129 00 
285 00 
33 00 
37 50 

105 00 
poa 

750 00 
27 00 
22 50 

1125 00 
40 00 
77 00 
4100 

235 00 
52 00 
72 00 
92 00 
80 00 
80 00 

725 00 
125 00 
140 00 
315 00 
135 00 
85 00 
46 00 

205 00 
125 00 

gebruikt 
2 25 

42 5( 
18 0( 
8 0( 
8 0( 
9 00 

295 00 
2 5( 
3 0( 
2 75 

10 0( 
22 50 
45 00 

165 00 
6 5( 

11 0( 
4 50 

18 5( 
loot 
7 75 
2 25 

65 0( 
11 0( 
29 5( 
9 5( 

47 50 
11 0( 
2 0( 

18 0( 
24 75 
13 5{ 
5 25 

45 00 
33 00 
55 0( 
27 0( 

5 00 
0 50 

34 00 
27 00 

cat nr 
265 266 
267 268 
269 
270 273 
274 277 
278 
279 282 
283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 349 
350 355 
356 373 
356a d 
374 378 
402 403 
402b 3b 
444 448 
449 453 
454 459 
460 468 
469 473 
474 489 
490 494 
495 499 
500 503 
504 505 
506 507 
508 512 

postfris 
38 00 

11000 
48 00 

130 00 
145 00 
99 00 

130 00 
9300 
20 00 
75 00 
17 00 
56 00 
48 00 
50 00 
16 00 
49 00 
58 00 
19 50 
32 00 
52 00 
35 00 

675 00 
42 00 

185 00 
135 00 

17 00 
8 00 

320 00 
160 
3 20 
4 25 
9 50 
3 40 

175 00 
8 00 
6 25 
8 00 
3 00 
4 25 
8 00 

gebruikt 
10 00 
401 
2 75 

26 01 
15 75 
14 0( 
12 25 
10 25 
6 0( 
7 9( 
2 25 
7 01 
4 51 
6 01 
2 51 
4 51 
6 75 
375 
5 25 
6 0( 
9 01 

87 5( 
5 4( 

175 00 
95 0( 
300 
9 75 

255 0( 
181 
3 01 
3 51 
3 25 
3 0( 

22 0( 
4 0( 
3 5( 
2 25 

5 ^ Op 

Vt'Z 

cat nr 
513 517 
518 533 
534 537 
538 541 
542 543 
544 548 
550 555 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
583 587 
588 591 
592 595 
596 600 
602 606 
607 611 
612 616 
617 636 
637 640 
641 645 
649 653 
655 659 
661 665 
666 670 
671 675 
676 680 
681 682 
683 687 
688 692 
695 699 
702 706 
707 711 
I p 6 8 
lp 12 13 

postfns 
18 50 

375 00 
poa 

18 00 
13 00 
22 00 
55 00 
8400 
12 00 
28 00 
33 00 
24 50 
29 50 
20 00 
10 00 
72 00 
16 00 
24 00 
16 00 
20 00 
14 00 
32 00 
29 00 
17 00 
20 00 
14 00 
19 50 
44 00 
14 00 
72 00 
14 25 
16 00 
9 00 

16 00 
18 00 
85 00 

785 00 

gebruikt 1 
6 25 
8 50 

29 50 
4!5 
35) 
5 25 

370) 
55 00 
2 25 

18 00 
21 O 
15C) 
20 25 
175) 
28) 

62 50 
10 50 
195) 
125) 
180) 

ƒ 
18 00 
210) 
11 50 
180) 
11 00 
125) 
325) 
12 25 
25) 
9 25 

110) 
80) 

140) 
135) 
125) 

255 00 

aanvraag gratis prijslijst ^ 
land met vele aanbiedingen ^ 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM


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

DE SEPTEMBERVEILING BEVAT NAAST UITGEBREID NEDERLAND EN 
OVERZEE OOK VEEL BUITENLAND, WAARONDER KLASSIEK U.S.A. 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 20,- op 
postbanknr. 17369 of bankrek.nr. 42.14.60.814 

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

/ ^ 

Gemengde frankering van 10 cents U.S.A. nr. 22 en VANCOUVER ISLAND 2 '/2penny nr. 1 
BUITENGEMEEN ZELDZAME BRIEF UIT 1862 en EEN TOPSTUK VOOR DE U.S.A. - LIEFHEBBER 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar defiilatelist thuis is. 

^ VAN DIETEN / " 

POSTZEGELVEILINGEN BV 
?x/x?, ' ^ * < ^ 

'rinéléegracht 3 - 2514 AN-Öelf Hafg 
schuin tegenover het Haagse C S 

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

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

DIRECTE VERKOOP 
Gezien het grote aanbod aan mooi materiaal hebben wij besloten tot 
een "DIRECTE VERKOOP" op WOENSDAG 27 JUNI in 
"Hotel Holiday Inn" in Leiden, van 13.00 uur tot 19.00 uur. 
Op DONDERDAG 28 JUNI EN VRIJDAG 29 JUNI kunt u 
TELEFONISCH bestellen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook schriftelijk 
kunt u uw kavels opgeven. 
Het aanbod bestaat uit vele tientallen mooie collecties, partijen en 
snuffeldozen. 
Vraag de GRATIS speciale lijst aan. 

Zij die de veilingcatalogus ontvangen krijgen deze lijst 
automatisch thuis. 
U kunt in Leiden eveneens de kleine kavels plus mappen van 
veiling nr. 114 bezichtigen 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 114 
7 JULI 2001 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw' 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 6 juli van 14.00 - 18.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
in deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 115, te houden op 22 september. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



Filatelisten 
vinden 

ellcaar snel 

I 
nu meer dan 8000 postzegels! 

De grootste veilingsite 
voor particulieren in Nederland 
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Veiling nr. 72 
wordt gehouden 

op zaterdag 
30 JUNI 

2001 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 

is anders... 

• De veiling voor de verzamelaar 
• Zorgvuldig uitgekavelde losse nummers en 

diverse kleine partijen met avontuur 
• Complete jaargangen en PTT-sets 
• Alle landen en verzamelgebieden 
• Verenigd Europa, een verzamelgebied met 

groeiende belangstelling, is met vele losse 
nummers en albums bij ons iedere veiling 
rijk vertegenwoordigd 

• Voor de beurs wederkopers: Leuke partijen 
en verzamelingen 

• Naast postzegels en munten ook andere 
verzamelobjecten, zoals sigarenbandjes, 
ansichtkaarten, speldjes, lucifermerken en 
stripboeken 

• Taxaties voor verzekeringen en 
veiligopbrengsten 

• Gratis parkeren bij veiling en 
kij kgelegenheden 

kijk en vergelijk... 

• Veilingkosten betaald u overal, bij ons 
kunt u zien wat en hoe; geen camouflage 
in vaste prijzen 

• Onze inzetprijzen zijn reëel en een goede 
leidraad voor de bieder 

• We zijn een onafhankelijke veiling, geen 
binding met verenigingen of handelshuizen 

• Gratis duidelijke catalogus met de 
opbrengsten van de vorige veiling 

voor uw inzendingen... 
• Wij kavelen uw inzending zeer 

gedetailleerd uit, waardoor de opbrengst 
vaak vele malen hoger is dan bij verkoop 
als totale partij 

• Ook kleine inzendingen zijn welkom en 
worden met zorg behandeld 

• Opgave vooraf en inzetgaranties mogelijk 
• Op aanvraag bezoeken wij ook thuis 

Gratis catalogus op aanvraag. 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

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

http://www.de-hollandse.nl


Gorinchemsestraat 10 A  4231 
Postzegelhandel 

BH Meerkerk  Tel./fax 0183 
\i. Den HCRTOG 

■ 352169 of 0347  320943 Postbank 4269335  KvK Dordrecht 70087 

Verzamelt u 
Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname of Israël ?j 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en series 

Jaar Nummer Prijs 

1945 443448 2,— 
1946 449473 22,

1947 474489 189,

1947 490499 13,— 
1948 500512 24,— 
1949 51317 en 

538548 73,

1949 518533 395,— 
1949 534537 1.495,—!! 
1950 549567 210,— 
1951 568577 64,

1952 578600 173,— 
1953 Ó01H516 68,

1953 617636 15,—! 
1953 465b634b 18.— 
1954 637640 36,—! 
1954 641654 63,— 
1955 655^70 60,

1956 671687 140,

1957 688706 58,— 
1958 707719 34,

1959 720735 34,

1960 736751 49,— 
1961 752763 18,— 
1962 764783 28,— 
1963 784810 24,— 
1964 811835 7,

1965 836855 42,

1966 856875 12,— 
1967 876899 25,

1967 amphüex 
veüetjes van 10 110,— 
1968 900917 17,— 
1969 918938 24,— 

939 2,— 
939a 4,

940958 33,~ 
952b958b 27,50 

1970 963983 34,— 
1971 9841001 24,

1972 10021024 25,— 
1973 10251042 23,— 
1974 10431063 23,— 
1975 10641083 14,~ 
1976 10841107 23,— 
1976 10981102a 7,— 
1976 10981102 

b!o!<9+4 13,—! 
1976 11081118a 14,— 
1977 11281150 22,— 
1978 11511171 19,— 
1979 11721190 16,— 
1980 11911214 21,— 
1981 12151236 20,— 
1981 12371251 75,

1982 12601279 18,— 
1983 12801299 26,— 
1984 13001320 28,
1985 13211344 27,— 
1986 13451366 27,
1987 13671390 34,— 
1988 13911419 33,
1989 14201439 17,— 
1990 14401461 30,
1991 14621487 35,

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Onbesclireven 
complete jaargangen. 
Inciusief A nummers 

Jaar 

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

Prijs 

145,
55,
18,
10,
25,
17,
32,
30,
25,
38,
24,
30,
44,
40,
16,
13,
10,
10,
10,
10,
17,
22,
22,
22,
36,
32,
22,
28,
35,
50,
55,
55,
65,
75,
88,

120,
110,

Alle nummers zijn ook 
los verkrijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataloguswaarde. 
Voor 1963 liebben wij 
een aantal nummers 
onbeschreven. 
Vraag vrijblijvend 
informatie. 

Prijzen vóór nummer 
ESO beschreven of 
getypt In mooie 
kwaliteit is ongeveer 
4050% van de cat. 
waarde. 

Alle jaargangen 
zijn inclusief 
de Anummers 

NEDERLAND 
AUTOMAATBOEKJES 
postfris 

Nr. 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
60 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
8B 
80 
8AF 
8BF 
80F 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
gG 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
14B 
16A 
16At/m21A 
22A t/m 28A 
29 t/m 32 
34 
3M6 
37 
38 t/m 44B 
4M6 
47A47B 
48 
49 
50 

Prijs 

10,— 
12,50 
4,— 
4 , 

4,
3,— 
6,— 

195,
55,— 
50,— 
12,50 
3,50 
7,50 

35 , 

5 , 
5,— 
7,50 

15,— 
15, 
60,— 
15,— 
27,50 
75,— 
17,50 

210,— 
150,
120,

140,
37,50 
22,50 
13,75 
85,— 

105,
210,

140,— 
39,— 
8,50 

12,50 
12,50! 
24,— 
22,50 
25,— 
22,— 
25,—! 
10, 
10, 

6,— 
3 , — per boekje 
4 , — per boekje 
5 , — per boekje 
4,— 
0,~— per boekje 

15,— 
5,—— per boekje 
/,—— per boekje 
5 , — per boekje 
9,— 

10, 
5,— 

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t /m 50 

compleet postfris 

ƒ2.250. 

Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete Jaargangen 
vanaf 30% 

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

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

Jaar 

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

Prijs 

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

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

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 

9 
10 

3,— p. stul< 
9,— p. stul< 

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

Portzegels 1-6 20,-

AANBIEDINGI 
SURINAME postfris 

1956 t/m 1975 

de nummers 
325 t/m 653 

compleet voor: 
ƒ125.-

NEDERLANDS 
NIEUW GUINEA 

POSTFRIS COMPLEET 
INCL PORTZEGELS EN 

UNTEA VOOR 

ƒ325.-

ISRAEL 
Postfrisse Jaargangen, 
zeer scherpe prijzen II 
Vanaf 30% 

Jaar 

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

Prijs 

6,-
10,-
74,-
39,-
62,-
55,-
35,-
17,-
42,-
12,-
12,-
16,-
27,-
23,-
31,-
30,-
9,-

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

107,-
75,-
72,-
99,-
95 , -
86,-

108,— 
114,-
90,— 

125,— 
Jaargangen zijn zonder 
boekjes, veüen, 
speciale fosfors etc... 
Zoekt u losse series 
automaatboekjes of 
automaatstroken? 
De prijs is ± 40%-60% 
van de Zonnebloem 
catalogus. 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzenll 

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

Prijs 
8 
7 
24 
12 
22 
21 
24 
43 
36 
50 
48 
39 
48 
42 
67 
56 
73 
68 
57 
76 
64 
92 
122, 
135 

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs is ± 40%-60%. 

AANBIEDING! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

1955t/m1974 
de nummers 
248 t/m 499 

compleet voor: 
ƒ175. 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel K. den Hertog 
Gorinciiemsestraat 10a 
4231 BH IVleerkerk 
Te!./fax 018-352169 of 0347-320943 

Bestellingen boven de 75,- worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na 
ontvangst bedrag op postbank 42.69.335 of 
na ontvangst girobetaalkaart of eurocheque. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 
dagen. Levering zolang de voorraad strekt 

Winkel open op donderdag 9.00 -12.30 
13.30 - 18.00. Op andere dogen regelmatig 
open, even bellen vantevoren. 

De gehele maand augustus zijn wij gesloten! 
Wij hebben voor U op voorraad: 
- Nederland + Overzee 
- Automaatboekjes NL + vifereld 
- FDC's NL + Overzee 
- Plaatfouten NL + Overzee Wllgenburg 

- Druktoevalllgheden NL + Overzee 
- Israël + FDO's 
- Rolzegels NL 
-etc. 

Openingstijden winkel: donderdag: 9.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur Andere dagen regeimatig open, even beiien! 



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

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

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

www.füatelie.net 
i 

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

Voorts kunt u bij ons terecht voor al uw benodigdheden, supplementen, 
catalogi, 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.fiilatelie.net 
E-mail: info@smitsphilately.nl 

http://www.f%c3%bcatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.fiilatelie.net
mailto:info@smitsphilately.nl


EHIK BOERE FlUkTEUE 
Veilingen voordelig? 

De meeste veilingen 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 via de winkel en via ons internet 
aanbod sneller, efficiënter en voordeliger doen. Dat geldt voor topnummers, maar ook voor betere 
senes, 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 55ct 
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, filatelistische of numismatische beno
digdheden, modeltreinen en toebehoren of racebanen zijn. 

Velling opbrengst 
ƒ1.000,-

Verkoper 
ontvangt 
ƒ1.000,-

-20% 

ƒ 800,-

Koper 
betaald 

ƒ1.000,-
+20% 

ƒ1.200, 

Verschil 50% 
(dit IS slechts een voorbeeld) 

inkoop 

i f ï r : . - -. _ 

In pnncipe kopen wij alles, 
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.nf/users/e.boere 

Ruilen 
Ruilen van overtollig matenaal 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, 
telefoonkaarten of modelspoorartikelen. - —«)--, j . , , j ^ * * * ^ 

Julianastraat 96 • 2405 CJ Alphen a/d Rijn • Tel.: 0172-492 747 • Fax: 0172-472 492 
e-mail: e.boere@xs4all.nl • Internet adres: www.tip.nl/users/e.boere 

NIEUWE COLLECT-A-ROM® CD-ROM CATALOGI 

Nederiand 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 

Collect-A-ROM® producten zijn verkrijgbaar bij: 
Val<tiandel Filatelie en munten - Boekhandel- CD-ROM winkels 

of bel voor dichtstbijzijnde verkoopadres. 

jQSCfT COLLECT-A-ROM® 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
(-H31) 0172- 492 747 Fax (-I-31) 0172- 472 492 

e-mail: verkoop@collect-a-rom.nl - Internet: www.collect-a-rom.nP 

Ook verkrijgbaar: 
Indonesië en Suriname Republiek, 

BENELUX, West-Europa deel 2, 
AFA Denemarken, Facit Zweden, 

NVIVIH IVIuntaimanak 

http://www.tip.nf/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-rom.nP


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 

Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053̂ 33.55.00 (privé 053̂ 33.33.98) Fax 053434.10.94 

E-maik o.postzegelveiliiig@tiscalLnl 

VEILING 163 
Staat gepland op vrijdag/zaterdag 15/16 juni a.s. in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

Deze veiling bevat ruim 6250 kavels met aanbod van Nederland met O.G., vrijwel alle 
Europese landen, wat buiten Europa, en collecties: 

Duizenden(aan de voorzijde gefrankeerde) kaarten uit 1914-1920 gehele wereld. 
(ex-collectie K.E. König) 150 kavels 
Duitsland met Staten,Rijk en gebieden(ca.500 kavels) Veel BPP gekeurd materiaal! 
Duitse bezette gebieden 1939-1945, Aanbod van vrijwel alle betere zegels/series. 

BELANGRIJK! 
Denemarken incl. uitgebreid PLAATFOUTEN. 
NEDERLAND emissie 1852 met superbe gerande zegels en zeldzame stempels 
Ruim 600 kavels betere zegels/series incl. rolzegels, vanaf enkele tientjes inzet. 
COLLECTIES en PARTIJEN, ca. 1500 kavels in inzetprijs variërend van enkele 
tientjes tot vele duizenden guldens. 
Geschikt voor handel èn verzamelaar!! 

w 
Engeland Yv.6 Estland Odenpah 

Mi.lBF 
MaasLnchi-A Utrecht R.P.S.B. Lomb. Venetië 

Yv.krantenport 3 

INTERESSE? 
Serieus geïnteresseerden kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail een (nog steeds!) 
gratis catalogus aanvragen met uitvoerige beschrijvingen van alle aangeboden kavels en 
ca. 100 fotopagina's. 

DE O.P.V. AL 31 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 



WIJ KOPEN NOG 
STEEDS POSTFRIS 

EUROPA 'CEPT' 

1956 1992 

- Verzamelingen 
- Jaargangen 
- Series 
- Blül(ken 
- Winkelvoorraden 

Vraag vrijblijvend 
naar onze nieuwste 

inlcooplijst! 
TEVENS KOPEN WIJ 

ALTIJD CONTANT 
TEGEN TOPPRIJZEN 

- 'Top' collecties Ned + OG 
- 'Top' collecties W-Europa 
- Nalatenschappen 
- Winkelvoorraden 

GELIEVE AAN TE BIEDEN AAN: 

"jif- 7^" E-Mail: europost@euronet.nl 

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

■^ ^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
-X- Wt- 5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 

B.G.G. 06-53 172 658 

Gelieve vooraf een afspraak te maken! 

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

in postzegels en munten 

*7v^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 
E-Mail: europost@euronet.nl 

YVERT & TELLIER 
Df wereldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
ZOJUIST VERSCHENEN: 

Ded 3/2, West-Europa H-Y in kleur 
Adviesprijs ? 8 ^ Europostprijs 62,50 
Supplement 2000, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviesprijs 3 5 ^ ^ Europostprijs 29,50 

aaft^ 
I^^K 

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

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 1, Frankrijk in kleur (ed. 2001) Adviesprijs 39:90 Europostprijs 
Deel 1 bis, Andorra, Monaco, etc. m kleur (ed. 2001) 
Adviesprijs 34;^ Europostprijs 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 

31,— 

2 0 , -

Europostprijs 55,— Adviesprijs 38?^ 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs é ? ^ Europostprijs 
Deel 3/1, West-Europa A-G in kleur Adviesprijs Tir^ Europostprijs 
Deel 5/1, Overzee A-Braziliè (ed. '98) Adviesprijs éS:^ Europostprijs 
Deel 5/2, Overzee Brunei-C (ed. '98) Adviesprijs é f t ^ Europostprijs 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.-Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de V.S. (ed. '99). Adviesprijs é f t ^ 
Deel 6/1, Overzee Guinea Bissau-Lesotho (ed. 2000) 
Adviespnjs Mr^ 
Deel 6/2, Overzee: Libanon - Nieuw Zeeland.. 
Adviesprijs 64;^ 
Deel 7, Overzee 0-Z in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs J .20^ 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 

52,50 
62,50 
52,50 
52,50 

Adviesprijs ^ 5 ^ 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur. 
Adviesprijs ^ 9 ; ^ 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 95,— 
r; 

Europostprijs 29^0 

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/AMRO 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 7 dagen thuis! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur 

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


NIEUW mmm Nieuw...NIEUW...NIEUW.. 

Verkrijgbaar bij de betere postzegelliandels of bij de 
meeste stadspostkantoren. Zeker op voorraad bij: 
SelectPost Zaanstad Penningweg 85B 1507 DG Zaandam 
SelectPost Haarlem Theemsplein 42 
SelectPost Lelystad De Veste 16-37 
Telefonisch bereikbaar 
Fax 

2042 AB Haarlem 
8231 JG Lelystad 
0320 213000 
0320 214422 

020 6641202 

Postorderbestellingen 
mogelijk door storting van 
het verschuldigde bedrag 
op giro 2401623 t.n.v. 
SelectMail Zaandam. 
Portokosten ƒ 4,50 per 
zending (zoveel mogelijk 
gefrankeerd met boven
staande zegels). 

Afbeeldingen naar schilderijen van Marjan Rebel p/a De Stijlkamer, Zandvoort 

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

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 pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ 150,00 + ƒ 6,00 verzendkosten bij vooruitbetaling, 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag anders werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vraag gratis onze uitgebreide prijslijst aan ! 
Michel -cata log i v o o r t a a n in Euros 
catalogus Overzee deel 5 West-Afrika 2001 100,25 
speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 editie 2001 65,35 
speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 editie 2001 76,70 
handboek posttarieven Duitsland editie 2001 54,00 

Sem spec. cat. Thurn & Taxis 2001 85,95 

Oostenr i jk s p e c i a a l 2 0 0 2 
ANK speciale catalogus Oostenrijk 2002 kleur 59,00 
Ferchenbauer spec. cat. Oostenrijk 1850-1918 1428 biz. kleur 340,00 
Muller handboek stempels Oostenrijk 1850-1864 (herdmk) 85,00 
Muller handboek zegels Oostenrijk 1850-1918 (herdruk) 132,00 

Bale speciale catalogus Palestina 2001 199,00 

I tal ië s p e c i a a l 2 0 0 2 
OEI speciale catalogus Republiek Italië & Trieste 2002 kleur 48,00 
GEI speciale catalogus Sociale Republiek Italië 2002 36,00 
OEI speciale catalogus Oud-ltaliaanse Staten & Kolonieën 2001 39,50 
Zanaria spec. cat. 1852-1890 buitenl. postkantoren 2001 kleur 220,35 
GIF cat. FDG Italië, Vaticaan, San Marino, SMOM 2000 kleur 79,50 

WWF op zege ls in k leur 
Groth wereldcatalogus WWF op zegels incl. suppl. 2001 kleur 79,50 
Groth supplement WWF op zegels 2001 kleur 15,00 
ATA handboek theater op zegels 1994 (met encyclopedie) 54,00 
Detail wereldhandboek kant op zegels 2000 34,90 
Detail handboek "De motorfiets - nostalgie en gebruik" 1997 19,90 

Domfil wereldcatalogus Treinen op zegels 2001 
waardering in Euro, in kleur 110,20 

Domfi l -catalogi 
Auto's 2000 kleur 79,50 
Honden 2001 kleur 72,85 
Katten 2000 kleur 49,00 
Vogels 2000 64,00 
Vlinders/Insecten '97 39,00 
Vissen/Zeefauna 1997 49,50 
Paddestoelen 2000 kl. 39,50 
Basketbal 2001 kleur 49,65 
Schaken 1999 kleur 29,50 
Padvinders 2000 kleur 85,95 
Disney 2000 kleur 82,65 

Aanbiedingen 
OBP België speciaal 2001 35,00 
Yvert Monaco/Andon-a 2001 12,00 
OFK Noonwegen spec. 2000 49,00 
SASCC Zuid-Afrika 2000 59,00 
Krause Israel 2001 19,00 
Sakura Japan 2001 15,00 
CP Volksrep. China 2000 19,00 
VST Australiè/AAT 2000 14,00 
B&W Australië zéér speciaal 99,00 
Inpeg Honden 1997 9,90 
Brookman Disney 1998 25,00 

■ . / 

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

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. T » ^ 1 ^ r \ 1 1 ^ 

In dit maandblad zijn  buiten de ver ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ^ ^ 
antwoordehjkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de U i t d e w e r e l d v a n d e filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten A^IIA^ZIIA^A 
Verenigingen opgenomen. 1* * ' ,*"". "* ^J ' 4 b 3 ' 4 ! ) 4 

De euro komt  sterker nog: hij is er al! 
'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 4 S 6 / 4 S 7 / 4 s 8 / 4 S Q 
van de maand (met in augustus). p ö s t ^ a a r d ë s m k k ë n 
H{ ' 4 6 0 / 4 6 1 

Mppe.T76THu.zen, Verzamelgebied Nederland 
Telefoon: 0355254 391 4 ^ ^ 
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Filantique 
Advertenneverknop; 4.6' \ 
Brouwer Media bv T ^ " ' 1 * i ' ü ' i * ' 
Postbus 270,3830 AG Leusden Postzegelboeiqes 
Jeanme de Troye 4 6 6 / 4 6 7 
TfitT°olP,Ullll Bondspagina's 

468/469/470 
Abonnementen en Bon voor kleine annonces 
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Brouwer Media bv •••_; 47^ 
Mevr. Renate van Bolderen W i j laZCH VOOr U 
Postbus 270, 3830 AG Leusden . ^ , ( . _ ^ _ / . _ ^ . 
Telefoon: 0334335218 ■■■;■•: j V " 4 / 1 / 4 7 2 / 4 7 3 
Email: rvboideren@brouwer.ni Belgica 2001: nog een paar dagen wachten... 

,. . . 473 
Adt's'SSgel,'opgeven aan de Caspariehangboekjes: boekjes par excellence 
secretaris van de vereniging of afde 4 7 ^ / 4 7 7 / 4 7 " ' 4 7 9 / 4 ° * ^ ' 4 " ^ 
ling waarvan u lid bent. Filatclistische evenementen 
Als u mdividueel abonnee bent o i o 
(u betaalt het blad jaarlijks recht 4 ^ ^ ' 4 * ^ 3 
streeks aan de Stichting) zendt u uw N e d e r l a n d s e S t e m p e l s 
adreswijziging aan de administratie . o , 
(adres: zie boven). ' / ; ; " V i ' r " " s 

Verzamelaar, ligt uw pasfoto al klaar? 
Abonnementen: 4 8 4 / 4 8 ^ 
l!!en^iiecZfahonne^^^ Nieuwe kunst: meer dan vermicelli en slaolie 
aangesloten verenigingen: het abon 4 8 6 / 4 8 7 
nement voor leden is in de contributie V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n [ I S ] 
mbegrepen o L j j 
2. een individueel abonnement. 4 9 ^ ' 4 9 ^ 
Het abonnementsgeld moet bij voor E x c l u s i e f e n e e n m a l i g : h e t B o r o b u d u r  l u c h t p o s t b l a d 
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a. binnen Nederland f39. op N i e U W e U i t g i f t e n 
&StVMaanl1& ^■■;y:rr ■■{{: 496/497/498/499/5OO/5OI/5O2/503/5O4 
Philatelie te Dordrecht; H e t I l j k t ZO l e u k . . . 
b. voor België Bfr 800. op giro 5 O 4 
000035088233 van de penning T h e m a t i s c h n a n o r a m a 
meester van het maandblad Filatelie ^ n e m a u b c n p a n o r d i i i d 
te Brussel; 5 0 5 / 5 0 6 / 5 0 7 
c. in het buitenland f68.50 (incl. port) L u c h t p O S t n i e U W S 
op dezelfde rekenmg als vermeld rnSÏ 
onder 2a. • * • *; 5 ^ " 
Als het abonnement op i april of K l e i n e a n n o n c C S 
ijuli ingaat moet een evenredig C J Q 
bedrag tot het eind van het jaar * 
worden gestort. Abonnementen 
p e n oktober zijn slechts mogelijk in n " J \ f n r k f r t a r r i 1 1 1 
combinatie met een abonnement op ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de daaropvolgende jaargang. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 
Oplegg ing abonnemenr : 
Een individueel abonnement kan per 
31 december worden beémdigd door 
een schriftelijke opzegging die uiter
lijk op 30 november bij de admini
stratie in Arnhem moet zijn. 

i O'v'̂ e oüoimers : 
Losse nummers van de lopende jaar
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van f5.00 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 5005485 
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gewenste nummers. 
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Overal kun je het lezen 'De euro komt' . 
Maar dat klopt niet helemaal, zo houdt 
Filateliemedewerker Frans Hermse ons in 
dit nummer voor  de euro is er namelijk al. 
De betrokken postadministraties zijn al 
enkele jaren bezig het publiek te laten 
wennen aan de nieuwe eenheidsmunt... 

Advertentieindex 

Stortvloed 453 
ATS 

r BEF 
i OEM 
^ ESP 
> F . . 
^ nr 
'^ QRD 

ler * 
i "'■ 
; NLG 

Houd u vast: op 2 juli verschijnen er 
nieuwe postwaarden die  als u ze 
allemaal tegelijk in huis wilt halen  een 
investering van meer dan vijfhonderd 
gulden zullen vergen! 

Dag boekjesï 472 
Door velen verguisd  dat zijn de 
kartonnen hangverpakkingen die in 
Filatelie geregeld worden gemeld. Hebt u 
er een hekel aan? Goed nieuws: ze gaan 
verdwijnen. Maar er is ook slecht nieuws. 

Borobudur 492 
Prins Bernhard  deze maand go jaar 
kreeg voor zijn zestigste een exclusief 
cadeautje: een luchtpostblad. Jeffrey 
Groeneveld laat in dit nummer zien 
waarom het 'eens en nooit meer' was. 
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Trefpunt, Het 488 — 
Vliet, van 50g ^ 
VoorschotenseWassenaarse Postz.handel .. ^ 

473 — 
Wijnwinkel, De Internationale 512 < 
Zutphense Postz. en Muntenhandel 509 H^ 

451 

http://Mppe-.T76THu.zen
http://www.philatelie.demon.nl
mailto:rvboideren@brouwer.ni
file:///fnrkfrt


wessSi E 
VANAF VOLGENDE MAAND GEEN LOSSE 
NEDERLANDSE ZEGELS MEER TE KOOP 

Na zondag i juli 2001 
worden op Nederlandse 
postkantoren geen post
zegels per stuk meer ver
kocht. Vanaf dat moment 
kan de klant kiezen uit 
postzegelboekjes en 
postzegelvelletjes met vijf 
of tien postzegels, of uit 
mailers die grotere hoe
veelheden postzegels be
vatten. De zegels in deze 
boekjes, velletjes en mail
ers zijn doorgaans zelf
klevend. 
Als iemand een los post
stuk op het postkantoor 
wil laten frankeren wordt 
hiervoor voortaan een 
frankeerstrook gebruikt. 
Deze strook komt uit een 
zogenoemde baliefran
keermachine, die door de 

baliemedewerker wordt 
bediend. De stroken zijn 
zelfldevend en worden al
tijd rechtstreeks op het 
poststuk geplakt. 
De baliefrankeermachi
nes worden op maandag 
2 juli bij tweeduizend 
postkantoren in gebruik 
genomen. Eind juli zul
len ruim 2.800 postkan
toren over zo'n machine 
beschikken. 
De baliemedewerkers 
mogen de stroken niet 
aan klanten meegeven. 
Het is dus niet mogelijk 
losse stroken bij het 
postkantoor te kopen. 
Over de verkrijgbaarheid 
van de stroken zal PTT 
Post binnenkort nadere 
mededelingen doen. 

Een uoorbceld van een iege\ uit een balicfrankeermachinc. 

TWEE JUBILEA MARKEREN DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 2001 OP SCHIPHOL 

We memoreerden in het 
vorige nummer al - zij het 
ultrakort - dat er ook dit 
jaar weer een Dag van de 
Aerofilatelie zal worden 
gehouden. 
Het evenement, dat 
wordt georganiseerd 
door de vereniging De 
Vliegende Hollander, 
staat ditmaal in het teken 
van twee jubilea. 
In de eerste plaats wordt 

= deDagditjaarvoorde 
° veertigste maal gehouden 
- en ten tweede bereikt de 
= organiserende vereniging 
"2 de 'pensioengerechtigde 
3 leeftijd', vijfenzestig jaar 
5 dus. 
^ De Dag van de Aerofilate-
"" lie wordt op 27 en 28 ok-

/ | M tober in het Luchtvaart-
" • • museum Aviodome op 

Schiphol gehouden. Er 
wordt dan een propagan-
daluchtposttentoonstel-
ling gehouden die in het 

teken staat van het ver
enigingsjubileum van De 
Vliegende Hollander. 
Zoals gebruikelijk geven 
de organisatoren ter ge
legenheid van de Dag van 
de Aerofilatelie weer twee 
enveloppen uit (een in 
FDC-formaat en een in 
klein kabinet). Gefran
keerde enveloppen die 
tijdens de tentoonstelling 
worden gepost zullen 
worden voorzien van een 
speciaal PTT-stempel. 
Meer informatie volgt la
ter dit jaar, in een van de 
komende edities van dit 
blad. 
De Dag van de Aerofilate
lie is op beide dagen geo
pend van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen worden ver
strekt door de heer 
J.E.C.M. Dekker, Postbus 
94, 2770 AB Boskoop, te
lefoon 0172-216534 (na 
19 uur). 

VEILING VAN MEER 
DAN 2 MILJOEN 

De voorjaars-postzegel-
veiling van Rietdijk Post
zegel- en Muntenveilin
gen bv heeft meer dan 
twee miljoen gulden op
gebracht. Op de veiling, 
die van 23 tot en met 25 
april in Den Haag werd 
gehouden, deden vooral 
Engeland, Spanje en Por
tugal het goed en - uiter
aard - ook de kavels Ne
derland en Overzeese Ge
biedsdelen. Absolute 
topper was een brief uit 
de tijd van de Japanse be
zetting van Nederlands-
Indië: het stuk, voorzien 
van een eenvoudig zegel
tje van koningin Wilhel
mina overdrukt met een 
Japans zonnetje, bracht 
13.000 gulden op. 

VONDELKERKEXPO: 
INSCHRIJVEN KAN 

Op 3 en 4 november 
wordt in de Vondelkerk, 
Vondelstraat 120c in Am
sterdam een tentoonstel
ling gehouden. Het gaat 
om de enige tentoonstel
ling in categorie 2 die dit 
jaar wordt gehouden. Het 
aantal kaders is beperkt 
tot 250. 
U kunt nog inschrijven, 
maar dan moet u snel 
zijn: de inschrijving sluit 
op 30 juni a.s. Inlichtin
gen: mevr. A.C. Hooger-
huis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Amsterdam, tel./fax 
020-6734323. 

SPAANSE 'SF-ZEGELS': GEEN FRANKEER-
WAARDE, MAAR TOCH IN GEBRUIK 

Onze correspondent in 
Spanje, Jacques Dekker, 
maakt ons attent op de 
verschijning - inmiddels 
al weer twee jaar geleden 
- van vier Spaanse zegels 
met de aanduiding SF. 
Het gaat om een 'emis
sie' zonder frankeergel-
digheid, die door de 
Spaanse huisdrukker 
FNMT zijn vervaardigd 

en die uitsluitend zijn 
verspreid onder filatelis
ten, aangesloten bij de 
bond FESOFI. Zoals ge
zegd hebben de zegels 
geen frankeerwaarde, 
maar - verbazingwek
kend is het niet - er zijn 
toch filatelisten die pro
beren er hun post mee te 
frankeren. 

'SF-zegds: ...sluitzcflcls, maar wel heel erg mooie.. 

ZOMERZEGELS 2 0 0 1 BLIJVEN ONDANKS 
TARIEFVERHOGING TOCH NOG EVEN TE KOOP 

De nog niet zolang gele
den verschenen Zomer-
postzegels van 80-1-40 
cent zullen ook na i juli, 
als de PTT-operaties 'ta
riefwijziging' en 'dubbe
le waarde-aanduiding' 
hun beslag krijgen, ge
woon worden verkocht. 
Ze zijn nog tot en met 31 
augustus van dit jaar ver
krijgbaar bij de postkan
toren. Albert Heijn, 

Vroom & Dreesmann en 
Bruna. 
In tegenstelling tot wat in 
andere filatelistische bla
den is gemeld zijn de Zo-
merpostzegels echter 
niet als zegels van 85 
cent te gebruiken. De 
frankeerwaarde is ge
woon 80 cent; wie ze als 
frankering voor een brief 
wil gebruiken zal vijf cent 
moeten bijplakken. 

TARIEFVERHOGING IN NOORWEGEN, 
MAAR SPITSBERGEN DOET NIET MEE 

Met ingang van i juli van 
dit jaar worden de Noor
se postzegels met BTW 
belast. Dat heeft een niet 
misselijke tariefverho
ging van 24 procent tot 
gevolg. Wat dat inhoudt 
laat zich raden: de tarie
ven in Noorwegen zien er 
vanaf dat moment heel 
anders uit. Met één uit
zondering, zo meldt de 
heer R.F. Ligtvoet uit As 
(Noorwegen). 'Het ge
bied Spitsbergen heeft 
een speciale status; daar 
wordt de BTW-verhoging 
niet doorgevoerd,' zo 
meldt hij. 'Dat houdt in 
dat op alle van Spitsber
gen afkomstige post een 
stempel zal worden ge

plaatst dat er op deze la
ger gefrankeerde stukken 
geen strafport mag wor
den geheven.' 
Volgens de heer Ligtvoet 
is het mogelijk om zelf 
zulke stukken te verzor
gen: 'Als u een aan uzelf 
gerichte brief met een 
correcte frankering (7 
kronen) in Noorse zegels 
opstuurt naar een post
kantoor op Spitsbergen 
met een toelichtend 
briefje erbij (liefst in het 
Noors gesteld, of anders 
in het Engels) dan zou 
dat moeten lukken.' In 
het briefje zou erom 
moeten worden gevraagd 
de envelop pas op i juli af 
te stempelen, en dan mèt 

de aantekening dat er 
geen port mag worden 
geheven. 
Of dat allemaal lukt valt 
te bezien, maar de redac
tie van Filatelie gaat het 
zeker proberen... 

DUITS MONOPOLIE 
WERD VERLENGD 

De regering van Duits
land heeft besloten het 
monopoüe van Deutsche 
Post op het vervoer van 
brieven met zes jaar te 
verlengen. Het besluit, 
dat op 28 maart van dit 
jaar werd bekrachtigd, 
geldt voor brieven tot 200 
gram en voor drukwerk 
tot 50 gram. Het mono
polie loopt tot het eind 
van 2007. 



DUBBELE WAARDE-AANDUIDING: STORTVLOED 
AAN NIEUWE NEDERLANDSE POSTZEGELS 

Nederland-verzamelaars 
moeten zich even goed 
aan hun stoel vasthouden 
als ze het overzicht hier
onder bekijken. De tabel 
geeft aan welke nieuwe 
(of vernieuwde) postze
gels en postwaardestuk-
ken vanaf I juli aanstaan
de verkrijgbaar zijn. Het 
gaat om postwaarden 
met een dubbele waarde
aanduiding, dus in euro's 
en in guldens. Wie alles 
compleet wil hebben, 
moet naar de bank: daar 
is namelijk een bedrag 
van f522.25 mee ge
moeid. Eén troost: in eu
ro's uitgedrukt klinkt het 
veel aantrekkelijker... 
Hoewel de zegels voorlo
pig voor onbepaalde tijd 
geldig zijn zullen ze 
waarschijnlijk maar be
perkte tijd verkrijgbaar 
zijn. Volgend jaar gaat 
Nederland immers hele
maal over op de euro en 
dan zullen er dus wel ze
gels met één waarde-aan
duiding (in euro's) ko
men. Aan de oplagen van 
sommige in de tabel ver
melde producten valt af 
te lezen dat ze een be
perkte levensduur zullen 
hebben. Recordhouder is 
het velletje met vijftig pri-
orityzegels voor bestem

mingen buiten Europa; 
dat heeft een oplage van 
vijftigduizend, waar
schijnlijk net voldoende 
om elke 'georganiseerde' 
filatelist van één exem
plaar te voorzien. 
We nemen de nieuwe 
emissies die op 2 juli ver
schijnen even in vogel
vlucht met u door: 

Geboortezefleis 
Dit zijn zegels in de oude 
tekening (ontwerp; Ron 
van Roon), dus met de 
bekende ooievaar. Er 
komt een boekje van vijf 
en een vel van vijftig van 
deze geboortezegels. 

BricjlMart 
De briefkaart is kennelijk 
een postaal product 
waarnaar nog steeds vol
doende vraag bestaat, 
want PTT Post laat er 
maar liefst vijf miljoen 
van drukken - en dat dan 
voor een postwaardestuk 
dat maar beperkte tijd 
verkrijgbaar zal zijn. Het 
ontwerp van de zegelop-
druk van de nieuwe brief
kaart ('Tien voor uw 
post') is van Fred Inklaar. 
Het toont een typisch Ne
derlands landschap met 
dito wolken. De brief
kaart zal in mapjes van 

vijf worden verkocht. 

Rouwzegel 
De stemmige rouwzegel 
van Rutger Fuchs kenden 
we al, maar nu komt hij 
er dus met een dubbele 
waarde-aanduiding. Er 
wordt uitsluitend een vel 
met vijftig van deze 
rouwzegels uitgebracht. 

Eurozê els 
De Eurozegels beschre
ven we al in het vorige 
nummer. Afbeeldingen 
van de drie boekjes en de 
zegels die in deze boekjes 
(en op de twee vellen van 
vijftig) zijn te vinden op 
pagina 454 van dit num
mer van Filatelie. Het 
ontwerp van de Euroze
gels werd door Lex Reits-
ma gemaakt. 

Tien uoor uw post 
Er komt op 2 juli ook een 
velletje van tien zegels 
die hetzelfde ontwerp la
ten zien als hiervoor al 
werd beschreven bij het 
setje briefkaarten (Fred 
Inklaar). 

20 uoor UU) verhuizing 
Euro of niet, de mensen 
zullen de komende tijd 
gewoon blijven verhui
zen. Daarom komt er een 
nieuw postzegelvelletje 
met twintig verhuisze-
gels, ontworpen door 

Max Kisman. De zegel is 
als een soort pictogram 
ontworpen. 

Huujelijkszege! 
Wat voor verhuizen 
geldt, geld ook voor trou
wen: er moeten dus ook 
huwelijkszegels komen. 
Het oude ontwerp met 
het romantische bruids
paar voldeed kennelijk 
niet meer, met als gevolg 
een nieuwe zegel, die 
werd ontworpen door 
Gerard Hadders. Het 
wordt een goudgerande 
zegel die volgens PTT 
Post ook heel goed te ge
bruiken zal zijn bij ande
re romantische gebeurte-
nissen(?). Er komt een 
boekje van vijf en een vel 
van vijftig zegels. 

loxfle/eliciteerd 
Nederland kan kennelijk 
niet zonder felicitatieze
gels, want anders zou er 
geen boekje met tien ver
schillende gelukwensen 
op het programma staan. 
De nieuwe felicitatieze
gels verwijzen naar enve
loppen en briefpapier. Ze 
werden ontworpen door 
een drieman/vrouwschap 
dat onder de noemer Ex
perimental Jetset samen
werkt. 

Zakelijke zegels (rol) 
Mieke Gerritzen ont

wierp de nieuwe zakelijke 
zegel 'aan de rol' die op 2 
juli aan de loketten komt. 
Het gaat om een zegel in 
enkelvoudig tarief die in 
doosjes van honderd 
stuks zal worden ver
kocht. Of er een zakelijke 
postzegel komt voor de 
gewichtsklasse 20-50 
gram is niet bekend. 

Beatrixzegels 
Wie dacht dat er met de 
komst van de euro ook 
een nieuwe Beatrix-zegel 
zou komen wordt teleur
gesteld: we zullen het 
nog even met het type-
Struycken moeten doen 
(zegels in vijf verschillen
de waarden; zie tabel). 
De zegels worden ver
kocht in boekjes van vijf 
De waarden boven f 0.85 
zullen overigens geen 
dubbele waarde-aandui
ding krijgen. 

Uit de tabel valt op te ma
ken hoe pijnlijk het was 
voor Joh. Enschedé om 
de status van 'huisdruk
ker van PTT Post' kwijt te 
raken. Met uitzondering 
van de zakelijke postze
gel (kunnen ze in Enge
land niet aan de rol druk
ken?) zijn alle hieronder 
genoemde postzegelpro
ducten gedrukt bij de 
nieuwe huisleverancier, 
Walsall in Engeland. 

OVERZICHT NIEUWE POSTZEGELS/POSTWAARDESTUKKEN (DUBBELE WAARDE-AANDUIDING) OP 2 JULI 2 0 0 1 

Soort 

Babyzegels 
Babyzegels 

Briefkaarten 

Rouwzegels 

Eurozegels 
Eurozegels 
Eurozegels 
Eurozegels 
Eurozegels 

10 voor uw post 
50 voor uw post 

vorm 

boekje 
vel 

mapje 

vel 

boekje 
boekje 
vel 
boekje 
vel 

boekje 
vel 

20 voor uw verhuizing vel 

Huwelijkszegel 
Huwelijkszegel 

lox gefeliciteerd 

Zakelijke zegels 

Beatrixzegels 
Beatrixzegels 
Beatrixzegels 
Beatrixzegels 
Beatrixzegels 
Beatrixzegels 

boekje 
vel 

boekje 

rol 

velletje 
velletje 
velletje 
velletje 
velletje 
velletje 

ontwerp 

oud 
oud 

nieuw 

oud 

nieuw 
nieuw 
nieuw 
nieuw 
nieuw 

nieuw 
nieuw 

nieuw 

nieuw 
nieuw 

nieuw 

nieuw 

oud 
oud 
oud 
oud 
oud 
oud 

inhoud 

vijf 
vijftig 

vijf 

vijftig 

vijf 
vijf 
vijftig 
vijf 
vijftig 

tien 
vijftig 

twintig 

vijf 
vijftig 

tien 

honderd 

vijf 
vijf 
vijf 
vijf 
vijf 
vijf 

gom 

zelfklevend 
zelfklevend 

n.v.t. 

zelfklevend 

zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 

zelfklevend 
zelfklevend 

zelfklevend 

zelfklevend 
zelfklevend 

zelfklevend 

zelfklevend 

zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 
zelfklevend 

zegelwaarde 

0.85 
0.85 

0.85 

0.85 

0.85 
1.20 
1.20 
1.65 
1.65 

0.85 
0.85 

0.85 

0.85 
0.85 

0.85 

0.85 

0.85 
1.00 
1.10 
1.45 
2.50 
5.00 

0.39 
0.39 

0.39 

0.39 

0.39 
0.54 
0.54 
0.75 
0.75 

0.39 
0.39 

0.39 

0.39 
0.39 

0.39 

0.39 

0.39 

verkoopprijs 
fl € 

4.25 
42.50 

4.25 

42.50 

4.25 
6.00 

60.00 
8.25 

82.50 

8.50 
42.50 

17.00 

4.25 
42.50 

8.50 

85.00 

4.25 
5.00 
5.50 
7.25 

12.50 
25.00 

1.95 
19.50 

1.95 

19.50 

1.95 
2.70 

27.00 
3.75 

37.50 

3.90 
19.50 

7.80 

1.95 
19.50 

3.90 

39.00 

1.95 

druk 

Walsall 
Walsall 

Walsall 

Walsall 

Walsall 
Walsall 
Walsall 
Walsall 
Walsall 

Walsall 
Walsall 

Walsall 

Walsall 
Walsall 

Walsall 

oplage 
boekjes/vellen 

575.000 
110.000 

1.105.000 

120.000 

2.225.000 
1.800.000 
1.400.000 

80.000 
50.000 

5.125.000 
260.000 

165.000 

375.000 
55.000 

1.000.000 

Joh. Enschedé onbepaald 

Walsall 
Walsall 
Walsall 
Walsall 
Walsall 
Walsall 

onbepaald 
onbepaald 
onbepaald 
onbepaald 
onbepaald 
onbepaald 

0 

C S 

^ 

^ 
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EUROZEGELS MET 
LANDSCHAPPEN 

Tot het omvangrijke 
emissiepakket dat PTT 
Post op 2 juli a.s. op pu
bliek en filatelist loslaat 
behoren drie boekjes met 
elk vijf'eurozegels' plus 
nog eens twee vellen van 
vijftig zegels. Het gaat 
om de volgende waarden: 
€ Q.3g/f 0.85 ('polder
landschap'), formaat 
36x25 mm, oplage 2.225 
miljoen boekjes van vijf; 
€ 0.54/f 1.20 ('strand-
landschap'), formaat 
46x24.5 mm, oplage 1.8 
miljoen boekjes van vijf 
en 80.000 vellen van vijf
tig; 
€ 0.75/f 1.65 ('stadsland
schap'), formaat 46x24.5 
mm, oplage 1.4 miljoen 
boekjes van vijf en 50.000 
vellen van vijftig. 
Het gaat in alle gevallen 
om zelfklevende zegels 
die vervaardigd zijn bij de 
Engelse drukkerij Walsall 
Security Printers. 
De drie boekjes en het 
trio nieuwe eurozegels-
zijn hiernaast afgebeeld. 
Zodra er afbeeldingen 
beschikbaar zijn van de 
andere '2 juli-emissies' 
drukken we die natuur
lijk ook in Filatelie af 



1919 R i e t d i j k 2001 
Onze Grote Voorj aars veiling 

was een groot succes! 
• Goede prijzen over de geliele iinie; 
• Totaalopbrengst ruim 2,1 miljoen gulden; 
• Ruim 300 inzenders; 
• Ruim 800 bezoekers tijdens de kijkdagen; 
• Meer dan 500 schriftelijke bieders; 
• Ruim 300 bieders in de veilingzaal. 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Onze Grote Najaarsveiling belooft eveneens important te worden! 

U kunt nu inzenden! 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht, dé manier om een goede prijs voor uw 
collectie te realiseren. Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919! 

* Een groot en internationaal koperspubliek staat garant voor een maximale opbrengst; 
* U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
* Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
* Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met uitgebreide fotobijlage 
* Extra publiciteit bij importante objecten; 
* Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen; 
* Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de bankkluis; 
* Gratis verzekering. 

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

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

Londen 

81 jaar in dienst van de Filatelie 

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


DE EURO KOMT ERAAN, 
5TERKCR NUvi HU 15 IR ALI 

Steeds meer zegels met dubbele yaluta 
DOOR F . S . J . 6 . H E R M S E , S I T T A R D 

Dat PTT Post met ingang van 
komende maand overgaat tot 
de Uitgifte van zegels die zowel 
een waarde in ouderwetse gul
dens als m moderne euro's ver
melden is niet zo vreemd Het 
postbedrijf moet zich immers 
aansluiten bij het voorbeeld van 
de detailhandel, die al eerder is 
begonnen met het 'dubbel prij
zen' Sommige buitenlandse 
postadministraties gingen de 
Nederlandse PTT al enkele ja
ren geleden voor. 

VOORGESCHIEDENIS EURO 
Het proces van de Europese 
eenwording werd nog met zo 
langgeleden m 'Filatelie' be-
schrevenV Voor de Europese 

Op 2 juli van dit jaar geeft PTT Post voor het eerst 

postzegels uit met een dubbele waardeoonduiding: in 

guldens en in euro's. De toevoeging 'voor het eerst' heeft 

hier nadrukkelijk betrekking op Nederland, want we 

kunnen niet zeggen dat Nederlond voorop loopt ols het 

om zegels met een 'dubbele standaard' gaat. Voor een 

oantol postadministraties is dot nomelijk ol 'oude koek'; 

Frans Hermse loot lien wot er nu ol verkrijgbaar is. 

munt was vooral van belang de Maastricht werd gehouden (af-
Europese topconferentie die op beelding i) en waarbij een mo-
9 en lO decemberiggi in netaire en economische unie 

werd gesloten. Aanvankelijk 
werd als naam voor de Europe
se munt de Ecu gekozen, een 
muntsoort die al eerder als Eu
ropese rekeneenheid werd ge
bruikt. In Frankrijk werden in 
1988 zegels van het type 'Li-
berté' met een waarde van 
FF 2 20 voorzien van een op
druk van 0.31 ECU [afbeelding 
2). De naam Ecu kan worden 
gezien als een afkorting van Eu
ropean Currency Unit, maar er 
bestond reeds een gouden 
munt met die naam tijdens de 
regering van de Franse koning 
Philips VI (1328-1350). Hierop 
was net koninklijk borstschild 
[écu = schild of borstschild) af
gebeeld Na de Franse revolutie 
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werden er nog zilveren écu's 
uitgegeven met een waarde van 
vijffrancs. Met name op aan
dringen van Duitsland werd in 
1995 op de topconferentie in 
Madrid {aßeelding3) gekozen 
voor de naam Euro. Op 1 janu
ari 1999 werd de Euro in het gi
rale betalingsverkeer ingevoerd 
(aßeelcling4). Voordien werden 
de criteria vastgelegd waaraan 
de landen moesten voldoen om 
toe te kunnen treden tot de ge
meenschappelijke munt. Ook 
werd er een zogenaamd 'stabili
teitspact' afgesloten. Het is de 
taak van de Europese Centrale 
Bank om op een en ander toe te 
zien. Deze bank is gevestigd in 
Frankfurt [afbeelding^) en 
wordt fvoorlopig) geleid door 
de Nederlander Wim Duisen
berg. 
Met behulp van enig creatief 
boekhouden slaagden in eerste 
instantie elf landen erin om aan 
de criteria voor toetreding te 
voldoen. Deze landen zijn afge
beeld op een velletje dat Spanje 
op 28 mei 1999 uitgaf (afbeel
ding 6). De zegels hebben een 
waarde van 166 peseta's (= i 
Euro). Bij ieder land is de omre
keningsfactor aangegeven: voor 
Nederland is dat 2.20371 NLG. 

Inmiddels heeft Griekenland 
zich eveneens gekwalificeerd. 

POSTWAARDEN IH 
TWEE VAtUTA'S 
In België kwamen op 3 oktober 
1998 voor het eerst spoorweg
zegels in de verkoop met een 
waardeaanduiding in zowel BEF 
als Euro's (afbeelding7). Het 
waren twee zegels van 80 F (=2 
Euro) en één van 160 F (=4 
Euro). Opgemerkt moet wor
den dat de omrekening niet he
lemaal correct is: 80 F is m wer
kelijkheid 1.983 Euro en 160 F 
komt neer op 3.966 Euro. Klei
ne verschillen, maar de Neder
landse volksvertegenwoordi
gers hebben onlangs nog beslo
ten dat de prijzen niet naar bo
ven mogen worden afgerond. 
Italië had op 28 januari 1999 de 
primeur van de invoering van 
postzegels met de waardeaan
duiding in Euro's en Lires [af
beelding S). Hiervoor werd de 
serie beroemde vrouwenpor
tretten, die eerder al op 8 juli 
1998 verscheen, opnieuw uitge
geven. Ook werd er een post-
waardestuk van 800 L (= 0.41 
Euro) uitgegeven, dat reeds eer
der zonder Eurowaarde ver
scheen [afbeelding cj). Het 

dwergstaatje San Marino volg
de zijn grote broer op 12 febru
ari 1999 met de uitgifte van 
twee zegels in Lire en Euro ter 
gelegenheid van het wereld
kampioenschap drakenvliegen 
{afljeeldingió}. 
In Frankrijk kwamen op 8 febru
ari 1999 zowel velzegels als 
zelfklevende boekjeszegels van 
FF 3 (= 0.46 Euro) in de ver
koop [afbeelding n). Op het 
kaftje van het boekje [afbeelding 
12) was een interessante tekst 
aangebracht. De vertaling luidt: 
'Eerste Franse postzegel in 
Euro. Tarief geldig voor een 
brief van 20 g., verzonden van
uit Frankrijk en van de overzee
se gebieden. 1 Euro = 
6.55957 Franc.' Ook werden er 
postwaardestukken uitgegeven 
met dezelfde waardeindruk [af
beelding 73). 
In Portugal kwam op 15 maart 
een zegel van 95 Escudo's (= 
0.47 Euro) aan de loketten. 
Hierop zijn de vlaggen van alle 
lidstaten van de Europese Unie 
afgebeeld [afbeelding 14). Sinds
dien worden op de bijzondere 
postzegels steeds beide valu
ta's aangegeven. 
Op 6 juli 1999 verscheen een 
Franse zegel van FF 3.00 (= 

0.46 Euro) waarmee alvast het 
jaar 2000 werd gevierd [afbeel
ding 15). Vanaf deze emissie 
werd op alle Franse zegels de 
waarde in beide valuta's aange
geven. 
Oostenrijk hield het in 1999 op 
één zegel van OS 14 (= 
1.02 Euro) ter gelegenheid van 
50 jaar Raad van Europa [afbeel
ding i6). Ook verscheen er een 
fraai postwaardestuk van OS 13 
(= 0.94 Euro, afbeelding 77). 
Na de première met de spoor
wegzegels moest men in België 
wachten tot 2 oktober 1999, al
vorens de eerste postzegels in 
BEF en Euro uitkwamen. Spe
ciale vlagstempels werden ge
bruikt in Brussel en Charleroi 
[afbeelding 18). 
In Duitsland duurde het tot mei 
2000 voordat er een zegel in 
Eurowaarde werd uitgegeven. 
Het was wel meteen een Euro
pazegel van DM 1.10 (= 
0.56 Euro, afbeelding 19). De ze
gels verschenen ook in postze
gelboekjes van tien stuks. 
Duitsland vermeldt sinds 28 
september 2000 beide valuta's 
op de vel-, rol- en boekjeszegels 
van de lopende series. Op de 
kaft van de boekjes is echter al
leen de verkoopprijs in Marken 



vermeld [ajbeeid'mg 20). Op 9 
november 2000 verschenen er 
tw/ee bijzondere zegels met toe
slag, w/aarbi) zow/el de ftankeer-
v»/aarde als de toeslag in Pf en in 
Euro's w/erd aangegeven [af
beelding 21). Pas vanaf 11 januari 
2001 worden op alle zegels bei
de valuta's vermeld. Ook de 
door de post verstrekte tarief-
lijsten geven het porto in D-
Mark en in Euro's (een idee dat 
de Nederlandse PTT onlangs 
lijkt te hebben overgenomen, 
getuige de uitgifte van de bro
chure 'Tarieven' van i mei jl.). 
In Ierland verscheen op 29 april 
1999 een zegel van 30 P (= 38 
Eurocent) meteen afbeelding 
van een Euromunt (zie verder
op). Sindsdien is er lange tijd 
niets meer van het Eurofront 
vernomen, totdat op 9 oktober 
2000 een serie van vier bijzon
dere zegels verscheen met als 
thema 'Militaire luchtvaart'. 
Twee zegels uit die reeks zijn 
voorzien van de waardeaandui
ding 30/38C en twee van de aan
duiding 45/57C. Sindsdien to
nen alle bijzondere Ierse uitgif
ten beide valuta's, net als de ze
gels in het boekje Cooi Pets 
(geen gekoelde troeteldieren, 
maar 'toffe huisdieren'), dat op 

24januari jl. uitkwam. Op de 
kaft van het boekje worden als 
verkoopprijzen /3.00 en E 3.81 
aangegeven [apeelding22). 

Trouwe klanten van de Ierse 
PTT ontvingen zoals ieder jaar 
een postwaardestuk met de 
beste wensen voor Kerstmis en 

Nieuwjaar [afbeelding2fj. De 
ingedrukte waarde was zowel m 
pence als in Eurocent aangege
ven. 

' O ^ ' V ^ 



Ook de Nederlandse stadspos
ten zijn PTT Post te snel afge
weest. De stadspost Venray
HorstSevenum gebruikte al in 
december 2000 zegels van 50 c 
(= 0.23 Euro, afieelding24). Re
jipost Amersfoort gebruikte 
eveneens een kerstzegel van 
50 c. (= 0,23 Euro, afbeelding 
2s). Deze stadspostzegels wer
den door de PTT in het sorteer
centrum Nieuwegein afgestem
peld. In Apeldoorn was het 
'Mail Distri Center' (MDC) ac
tief, eveneens met zegels van 
50 c. (= 0.23 Euro, afbeelding 
26). 
Niet onvermeld mag blijven dat 
in Nederland zo'n 55.000 fran
keermachines staan opgesteld. 
Tijdens de normale onder
houdsbeurten zal het 'afdruk
vlak' zodanig worden aange
past dat vermelding van het be
drag in Eurocenten mogelijk 
wordt. Na de jaanA/isselmg zul
len echter extra monteurs op 
stap moeten gaan om het valu
tateken aan te brengend Ook 
hier is een aantal landen Neder
land al voor geweest. In België, 
Duitsland, Frankrijken Oosten
rijk IS men al geruime tijd gele
den begonnen met de ombouw 
van de frankeermachines [af

beeldingen 27, 28, 2C) en jo). In 
de vlagstempels van de Duitse 
Briefcentrums wordt zelfs recla
me gemaakt voor het aanpas
sen van de frankeermachines 
[afbeelding 21). 

AFBEELDINGEN VAN DE 
EURO OP POSTWAARDEN 
Het aantal afbeeldingen op 
postwaarden van Euromunten 
en zeker van Eurobiljetten is tot 
nog toe beperkt gebleven. 
Wat betreft het afbeelden van 
de Euromunt vervulde Neder
land wel een voortrekkersrol. 
Immers: al op 5 januari 1999 
werd een zegel van 80 cent uit
gegeven waarop een munt van 
één Euro is afgebeeld [afbeel
ding ^2) . Ook bleek de ontwer
per over een vooruitziende blik 
te beschikken, want hij liet on
geveen5% van de munt weg. 
Laat dat nu precies de waarde
vermindering van de Euro zijn, 
die sindsdien plaatsvond! 
Ook de ontwerper van de 
Luxemburgse Eurozegel had 
dezelfde vooruitziende blik [af
beeiding22) Erger is dat het hier 
een nepEuromunt betreft. Op 
de achtergrond zijn nog frag
menten van Eurobiljetten afge
beeld, waarvan de eenheid met 

is vast te stellen. 
In Italië werd al op 28 oktober 
1998 een normaal gegomde ze
gel van 800 L met daarop een 
munt van één Euro uitgegeven 
[afbeelding ■^4); hiervan kwamen 
ook postzegelboekjes met zelf
klevende zegels in omloop. 
Ierland kwam in 1999 met een 
zegel waarop de munt van één 
Euro IS afgebeeld [afbeelding 
2s) De waardeaanduiding was 
30P./38C. 
Regiopost NoordOost Fries
land pakte flink uit met een vel
letje waarop alle Euromunten te 
zien zijn [afbeelding26). De ze
gels hebben alle een waarde 
van 50 Nederlandse centen. 
Dat de zegels ook werkelijk wer
den gebruikt kan worden geïllu
streerd met een tweetal post
stukken [afbeeldingen iy en ^S). 
Postwaardestukken met Euroaf
beeldingen zijn moeilijk te vin
den. In België werd een envelop 
voor binnenlands gebruik uitge
geven zonder waardeaandui
ding. Afgebeeld is een munt 
van één Euro, terwijl ook de 
omrekeningsfactor 
(40.3399 BEF) wordt vermeld 
[afbeelding ^c)). 
In Duitsland verscheen in 1998 
een postwaardestuk dat bol 

staat van de symboliek. Alleerst 
werd de Vrede van Westfalen 
herdacht (die zowel het einde 
van de tachtigjarige als van de 
dertigjarige oorlog markeerde). 
Verder is er om niet geheel dui
delijke redenen een zegel van 
Hannover afgebeeld, die in Os
nabrück is gestempeld (de ten
toonstelling werd in Osnabrück 
gehouden). Tenslotte wordt de 
geldzuivering [Währungsreform) 
van 1948 herdacht. Afgebeeld 
zijn een biljet van twintig Mark 
uit 1948, een hedendaags biljet 
van twintig Mark en een biljet 
van 20 Euro [afbeelding 40). 

CONCLUSIE 
Het voorgaande leidt tot de 
slotsom dat in een aantal lan
den al een groot aantal zegels 
in twee valuta's is uitgegeven. 
Het aantal zegels met afbeel
dingen van de Euro daarente
gen is nog beperkt. In dat laat
ste kan echter spoedig verande
ring komen als de Euro wettig 
betaalmiddel wordt op 1 januari 
2002 . 

Noten: 
': Filatelie, jaargang 2000, oktober, 
pagina's 676 en 677. 
': Postmagazine, jaargang 4, januari 
2001, nummer i. 

" ''^j\r\j\r. 
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van brandende kaarsen. 
Voor de gedeeltelijk auto
nome Alandeilanden ver
schenen vier briefkaarten 
en een voorgefrankeerde 
envelop met wenskaart. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Bulgarije 
In Bulgarije verschenen 
onlangs vier enveloppen in 
klein formaat, zegelbeeld 
'Luchtballon met brief, 
0,221.: 
a. Eerste verjaardag van de 
uimodiging aan Bulgarije 
om de onderhandelingen 
te openen voor toetreding 
tot de Europese Unie, Hels
inki 19992000. Afbeelding 
van de landkaart van Bul
garije met de Europese 
sterren en de datum '11 de
cember 2000'; 
b. Het Nieuwe Millennium 
(?), een afbeelding van het 
beroemde diagram met de 
mensenfiguur van Leonar
do da Vinci; 
c. Veertigste herdenking 
van de eerste reis buiten de 
atmosfeer door de Russi
sche kosmonaut Joeri Ga
garin in 1961; 
d. Aanleiding onbekend: 
de Aarde, met de continen
ten Europa (Navosym
bool) en Antarctica (pin
guïns), met daarboven een 
ruimtestation. 
Op de achterzijde van deze 
enveloppen staat een ver
koopprijs vermeld van 0.27 

Z of 0.28 L 

 Duitsland 
= Over de Duitse gewoonte 
"2 om bij alleriei filatelisti
^ sehe manifestaties speciale 
^ briefkaarten uit te geven 
=; kan men heel verschillend 

— " ^ denken. Zolang het echter 
dAfl gäät om officiële uitgiften 
•» » van de Deutsche Post en niet 

om particuhere postwaar
destukken, is er weinig op 
tegen. Het zegelbeeld van 
de officiële tentoonstel

lingskaarten is bovendien 
vaak ondeend aan gelegen
heidspostzegels en dat 
vindt men op gewone 
briefkaarten niet. Helaas 
hebben het zegelbeeld en 
de illustratie op deze brief
kaarten soms helemaal 
niets met elkaar te maken, 
zoals te zien is aan de hier 
afgebeelde briefkaart, die 
we beschreven in februari. 
Het zegelbeeld is gewijd 
aan de vijfhonderdste ge
boortedagvan Leonhart 
von Fuchs, de illustratie 
verwijst naar het jubileum 
'150 jaar Berlijnse Brand
weer'. 
Sinds 8 maart 2001 is een 
soortgelijke briefkaart te 
koop ter gelegenheid van 
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zienswaardigheden', belet
tering in donkerblauw. 
Deze briefkaart verscheen 
in januari 2001 en wordt 
verkocht in setjes van tien 
stuks, die aan de Unkerzij
deverlijmdzijn. 

Deze postwaardestukken 
zijn alle voorzien van een 
'Port Betaald'zegelbeeld 
met een posthoorn en het 
RodeKruissymbool. Ze 
worden als set verkocht 
voor 40 m. 

Behalve het Rode Kruis 
was er afgelopen jaar nog 
een Finse organisatie die 
eigen postwaardestukken 
uitgaf, namelijk de Vereni
ging voor Kankerbestrij
ding. 

Ierland 
Zoals we al vermoedden 
zijn de uitgiften ter gele

genheid van St, Patncks Day 
ook dit jaar weer voorzien 
van een afdruk van de be
kende Samt Patrickpostze
gel. Deze zegel verscheen 
oorspronkelijk in 1937 (en 
niet in 1932 zoals ik eerder 
abusievelijk vermeldde) en 
heeft in de Michelcatalo
gus het nummer 62. 
Afdrukken op postwaarde
stukken ter gelegenheid 
van de feestdag van de Ier
se heilige bestaan sinds 
1995, steeds zonder waar
deaanduiding. 

Liechtenstein 
De nieuwe briefkaart die 
op 5 juni 2001 in Liechten
stein uitgebracht werd, is 
op twee manieren bevei
ligd tegen kopiëren. Aller
eerst is het zegelbeeld 'Het 
kasteel van Vaduz' (70 r.) 
omgeven door een perfora
tie (115/4:115/4). Ten tweede 
zijn de vier adresregels 
voorzien van een onder
druk in een blauwe inkt die 
zelfs met een goed kleu
renkopieerapparaat moei
lijk te reproduceren is. 
De plaatsing van de adres
regels maakt automatische 
sortering van brieflcaarten 
mogelijk, als de afzender 
tenminste binnen de ka
ders schrijft. 
Een dergelijk geperforeerd 
zegelbeeld hebben we bij 

de Postzegel en Munten
beurs RheinlandPfalz in 
Koblenz, met zegelbeeld 
'Vleermuis' (100 p.) en 
links een portret van Jo
hannes Müller door W. 
Maurer. 

Een wat soberder beeld 
zien we bij de nieuwe stan
daardbriefkaart. Zegel
beeld 'Schloss Schwerin' 
(100 p.) uit de serie 'Be

Finland 
Eind 2000 zijn in Finland 
zoals gewoonlijk weer 
(particuliere) uitgiften ver
schenen van het Finse 
Rode Kruis. Het gaat om 
een pnontyenvelop met 
wenskaart voor 12.50 m. 
en verschillende priority 
briefkaarten met kerst
wensen voor 7 m. per stuk. 
In het zegelbeeld ('Port 
Betaald') een afbeelding 



postwaardestukken nog 
nooit eerder gezien. Het is 
ongetwijfeld een probaat 
middel tegen namaak, al 
wordt de verleiding wel 
groot om de 'postzegel' uit 
de kaart los te maken en te 
gebruiken op andere post. 
De briefkaart is in vijfkleu-
ren-rasterdiepdruk ver
vaardigd door Hélio Cour-
voisier S.A. in La Chaux-
de-Fonds (Zwitserland). 

Portugal 
'Correio Azul', ofwel 'blau
we post' is de Portugese 
aanduiding voor expres-
post; normale post noemt 
men 'rode post'. Voor bei
de soorten post zijn er ver
schillende brievenbussen, 
die door hun kleur aange
ven voor welke klasse ze 
bedoeld zijn. Ook bij post
waardestukken wordt het 
onderscheid tussen 'rood' 
en 'blauw' gemaakt. 
Ter illustratie toon ik u een 
blauwe binnenland-enve
lop zonder waarde-aandui
ding, die bedoeld is voor 
zendingen tot en met 20 
gram. Deze envelop met 
een zelfklevende strip op 
de sluitklep wordt momen
teel los verkocht voor 85 
escudo. Vanaf tien exem
plaren wordt de stuksprijs 

Donskoi (1901-1981), die 
onder meer 'De Kindertijd' 
van Maxim Gorki verfilm
de;! maart 2001. 
Permanente enveloppen 
groot formaat, zegelbeeld 
"A": 
d. Reclameopdruk filatehs-
tische firma Marko, 17 au
gustus 2000; 
e. Vos in winterlandschap; 
9 september 1997; 
f. Oprichting van het Rus
sische Rode Kruis in 1867, 
afbeelding van het schilde
rij 'De heldendood van de 
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lager; bij bestellingen van 
2.000 stuks of meer zakt de 
prijs naar 68 e. Voor bui
tenlandse bestemmingen 
zijn er soortgelijke enve
loppen voor een prijs van 
350 e., wat aanzienlijk 
duurder is dan hetpriority-
tarief waarmee de ver-
zendwijze in de praktijk te 
vergelijken is. 

Rusland 
In Rusland verscheen een 
aantal gelegenheidsenve-
loppen in klein formaat, 
met bijzondere zegelbeel-
den: 
a. Honderdvijftigjaar 
Theater Irkoetsk, illustra
tie: slotscène uit 'De 
Meeuw' van A. Tsjechov; 
verschijningsdatum 14 fe
bruari 2001; 
b. 225 jaar Bolshoi-theater 
in Moskou; 27 februari 
2001; 
c. Honderdste geboorte
dag filmregisseur M.S. 

studenten van de Medische 
faculteit in Tarakanov'; 19 
september 2000. 

Verder kwamen er gele-
genheidsbriefkaarten met 
bijzondere zegelbeelden 
uit: 
a. Honderdvijfügste ge
boortedagvan I.D. Sytin 
(1851-1934), uitgevervan 
studieboeken, goedkope 
uitgaven van Russische ro
mans, woordenboeken 
e.d. In zijn tijd was hij eige
naar van de grootste uitge
verij in Rusland; 29 januari 
2001; 
b. Europees Jaar van de Ta
len; 8 februari 2001; 
c. 125ste geboortedag van 
de schilder P.P. Kontsja-
lovski (1876-1956). Afbeel
ding portret N.P. Kontsja-
lovskaja uit 1925; 12 febru
ari 2001; 
d. Honderdvijfügste ge
boortedag schilder A.D. 
Kivsjenko (1851-1893). Af

beelding schilderij 'Voor 
de jacht'; 6 maart 2001. 

Tsjechië 
De Tsjechische Post heeft 
op 20 januari twee nieuwe 
briefkaarten gelanceerd die 
bedoeld zijn om bij specia
le gelegenheden voorzien 
te worden van een bijdruk. 
Het gaat om een binnen-
landkaart (5.40 k.) en een 
buitenlandkaart (g k.), bei
de met de waarde en de 
landsnaam in hetzegel-
beeld. De uitvoering is ge
lijk aan die van voorgaande 
kaarten: vier adresregels, 
postcodekadertjes en een 
verticale deelstreep. Rechts 
naast die streep staat het 
postembleem met daaron
der als antikopieermaatre-
gel een hologram. 
De buitenlandkaart werd 
ter gelegenheid van de 
postzegelbeurs in Keulen 
bedrukt met de afbeelding 
van een postkoets. 

San Marino 
De heer G. van Albada 
meldt een postzegelboekje 
'17 eeuwen vrijheid', dat 
behalve enkele velletjes 
postzegels ook een brief
kaart bevat. De enige ma
nier om deze briefkaart van 
800 lire te verwerven is de 
aanschaf van het complete 
boekje van 20.000 lire. An
dere postzegeladministra

ties hebben zich in het ver
leden ook al schuldig ge
maakt aan deze vorm van 
koppelverkoop, bijvoor
beeld Zuid-Afrika en 
Groot-Brittannië. 

Turkije 
Over Turkse postwaarde
stukken kan ik door gebrek 

aan gegevens zelden iets 
melden. Toch verschijnen 
blijkbaar postwaardestuk
ken met vaak leuke motie-

Als voorbeeld een serie van 
negen briefkaarten die vo
rig jaar werd uitgegeven ter 
gelegenheid van de Olym
pische Spelen in Sydney. 
Elke kaart heeft een Olym
pische sport tot onder
werp, onder andere wor
stelen en taekwondo. 

Zwitserland 
Op 9 mei 2001 versche-
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nen twee nieuwe brief
kaarten in de reeks 'Toe
risme in Zwitserland'. 
Op de beeldzijde van de 
kaarten worden dit keer 
het Bodenmeer en het 
Meer van Geneve foto
grafisch in beeld ge
bracht, met in het zegel
beeld ('Port Betaald') re
spectievelijk twee fietsers 
en twee druivenplukkers. 
De kaarten worden ver
kocht voor 1.50 f. per 
stuk. 

i 
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Als op I juli aanstaande 
de Nederlandse postta-
rieven omhoog gaan zal 
dat nogal wat consequen
ties hebben voor de ver
krijgbaarheid van de Ne
derlandse postzegels. 
Het zal vanaf dat moment 
immers niet meer de be
doeling zijn dat op het 
postkantoor zegels wor
den verkocht van 80 
(brief binnenland), iio 
(priority Europa) en 160 
cent (priority buiten Eu
ropa). De klanten hebben 
voor de nieuwe posttarie-
ven immers zegels van 
85,120 of 175 cent nodig. 
Of die zegels er dan ook 
zullen zijn? Te verwach
ten valt dat in het postze
gelboekje met zegels met 
dubbele waardeaandui
ding dat op maandag 2 
juli verschijnt zulke ze
gels zullen zitten. Ook 
zullen er zegels van 5 
cent nodig zijn. 
Wie de afgelopen maan
den op de postkantoren 
heeft rondgekeken heeft 
het zegelassortiment 
steeds kleiner zien wor
den. Bovendien werden 
de mogelijkheden die de 
postkantoren hadden om 
nog iets bij te bestellen 
steeds geringer. Het werd 
zelfs zo erg dat de kanto
ren onderling gingen 
'ruilen'. 

Van de postzegelboekjes 
die nu in de schappen 
hangen zal naar verwach
ting na I juli 2001 niets 
meer over zijn. Die zijn 
dan of uitverkocht of te
ruggestuurd. Wie op dit 
moment in zijn of haar 
verzameling nog bepaal
de hangboekjes mist zal 
doortastend moeten han
delen. 
In deze rubriek heb ik al 
eens eerder gewezen op 
last minute drukken en op
lagen. Komt er bijvoor
beeld nog een herdruk 
van de zegel van 5 cent in 
het type Crouwel? Of 
hebben de postkantoren 
een halfjaar geleden vol
doende ingeslagen om 
aan de vraag te kunnen 
blijven voldoen, bijvoor
beeld van die mensen die 
toen zegels van een stui
ver nodig hadden om te 
gebruiken als aanvulling 
op kortingzegels van 55 
cent? 

De collectie Casparie 
hangboekjes (zie ook het 
aparte artikel op pagina 
476 e.V.) is de afgelopen 
maand met enkele nieu
we versies uitgebreid, 
waarvan er enkele maar 
op een heel beperkt aan
tal plaatsen verkrijgbaar 
waren. Ook weten we dat 
er onlangs (eind april) 
nog enkele boekjes zijn 
gedrukt en waarvan het 
niet zeker is of ze in rui
me mate zullen worden 
gedistribueerd, danwei 
slechts in een beperkt 
aantal plaatsen verkrijg
baar zullen zijn. Het gaat 
in dit laatste geval dus 
om boekjes die nog niet 
aan de schappen zijn ge
signaleerd, maar waarvan 
we wel weten dat ze be
staan; ik verwijs graag 
naar het artikel over de 
Casparie hangboekjes dat 
u elders in dit nummer 
van Filatelie aantreft. 
Op hetzelfde drukvel dat 
werd gebruikt voor de 
verpakkingen van de op 
14 maart verschenen 
blokjes 'Tussen twee cul
turen' en 'Rotterdam 
Cultuurstad' waren ook 
nog enkele andere kaftjes 
van hangboekjes onder
gebracht: 'FC Knudde', 
'Creatief met zegels', '5 
Briefkaarten' en '5 Adres
wijzigingen'. In de tabel 
vindt u de belangrijkste 
bijzonderheden. 
Van deze hangboekjes 
was alleen 'Creatief met 
zegels' nog niet gemeld. 
Inmiddels zijn ook van de 
emissie 'Nieuwe Kunst' 
hangboekjes verschenen. 
De bij 'The House of 
Questa' gedrukte blokjes 
zijn niet voorzien van 
drukvormnummers. Op 
het op 20 april bij Caspa
rie in Almere vervaardig
de drukvel voor de hang
boekjes zitten drie 'Nieu
we Kunst' en negen 
exemplaren '10 voor uw 
Brieven 1995'. De laatste 
partij boekjes is in zijn 
geheel voor Albert Heijn 
bestemd (tot dusver nog 
niet gemeld). 
Verder werden op 20 
april in Almere ook vellen 
gedrukt met daarop één 
exemplaar van het boekje 
'5X Aangetekend', zeven 
exemplaren '5 Adreswij
zigingen' en vier exem-

Voorbeeld van een velindeling bij Casparie: drie kafyes 'Nieuuie Kunst', ne^en kajtjes 'Tien voor uw brieucn (1955)'. 

llingbodqes 

Omschrijving 

5 Briefkaarten 
5 Briefkaarten 
5 Adreswijzigingen 
lox FC Knudde 

lox Creatief 
10 Nieuwe Kunst 
10 voor uw Brieven 
5X Aangetekend t/m i kilo 
*5X Nachtwacht i i oc 

Codes 

H3, C9, Ro, S5, P I 
H 3 , C g , R o , S6,P2 
H3, Cg, Ro, S6, P2 
H 3 , C 6 , R o , S 6 , P 2 

H 3 , C 6 , R o , S 6 , P 2 
H3 ,Cg , Ro, S6, P2 
H3, C6, Ro, S6, P2 
H3, C8, Ro, S6, P I 
H 3 , C 7 , R o , S6,P2 

Barcode 

4734 
4734 
4741 
1832 

2204 
5410 
0026 
4765 
4659 

Artikelnummer 

205418 
205418 
20541g 
985442 

985448 
2154003 
955402 
206104 
205423 

Catnr. 

702b 
702c 
802b 
0I2C 

013e 
037 
003e 
I20IC 
03od 

Inhoud 

L/R I U I 
L/R 2212 
L/R3312 
VZ, AK 

L/RA/B 4222 

L/R I U I 
L/R1211 
L ; R . 3 3 2 3 

plaren 'Nachtwacht iio'. 
De boekjes '5 Adreswijzi
gingen' vertonen geen 
verschil met de kort er
voor (in februari) gedruk
te hangboekjes, maar bij 
de hangboekjes 'Aange
tekend' en 'Nachtwacht 

iioc' zal het verschil 
goed te zien zijn, dankzij 
de grove ril (zes millime
ter hart op hart). 
Het hangboekje 'Nacht
wacht iio c' zal vermoe
delijk wel bij Albert Heijn 
opduiken, maar het 

boekje met aangetekend-
zegels zal waarschijnlijk 
veel moeilijker te krijgen 
zijn (uitsluitend via 'e-
commerce', lees de 
postshop web site). 

ZOMERZEGELBLOKJES BIJ ALBERT HEIJN: 
SOMS EEN HELE CENT DUURDER... 

Behalve de in het vorige 
nummer vermelde hang
boekjes waren bij Albert 
Heijn sinds 24 april ook 

losse Zomerzegelblokjes 
verkrijgbaar. Ze zijn alle 
voorzien van een barco
desticker met de aandui

ding +4703. De prijs van 
de blokjes hangt af van 
de wijze van betalen: bij 
contante verrekening 
kosten ze f7.20, wie gi
raal betaalt is f7.21 kwijt 
ofwel één cent meer! 
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27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PVBreda, B H Kielman, Para
dijslaan 23, 4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-
Westvoornc, 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-
genbosweg55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken, O Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-&Lekstreel<,J Al
berts, Ottergracht 17, 3064 
LN Rotterdam,© 010-
4508474 
Castricum: 
PVCastricum, D C v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PV Coeuorden e o , J Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, ® 0523-260051 

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

Delft: 
WP Deijt, J C van Muiswin
kel, A van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail hans-
muis(5)casema net 
Delfzijl: 
PVDe Fiuel', P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315 
Diemen: 
PVDe Zegelaars', E Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064 
Dieren: 
FVDe Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FVDe Globe', L A Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315-655010 
Doesburg: 
FVDe Globe', A Bakker, De 
Vlierbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV De Globe, J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314-
342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884 
DPV De Postja^er, J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PVDrachtcn, S Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201 GG 
Drachten 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerlciuartier, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen 
Dronten: 
PVDronten e o , C Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FVDe Globe, JJ Gubbels, 
R jd t36 , 6631 ATHorssen 
DuivenAVestervoort: 
FVDe Globe, A H Renshof, 
De Plataani5, 6921XC Dui
ven, ©0316-264530 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail henk_vogels@ya-
hoo com 
PhVGelre-Gulick/Echt,P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144 
EdamA'olendam: 
PV Euopost', L P C Smits, 
J M Osterlinghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV'DeGlobe,G Radstaat,Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, P Noordanus, Wal-
stukke36, 7152 Eibergen, 
©0545-473559 
Eindhoven: 
PCE, H J Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©049g- 476414 
Philips PV, R Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972 
Eist: 
FVDe Globe', M B P Boeve, 
Ceres go, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,! J Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903 
Emmen: 
PV Emmen, G de Vries, 
Veldakkers 56, 7841 AH 
Sleen, ©05gi-36i8i4 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, mw A W D 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Rae-
bel. Burg Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578-627090 

Geleen: 
WPVDePhilatelist ,WJM 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSittard, ©046-
4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/ODcrflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
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4M 

Goes: 
FV 'De Bevdandcn , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945 . , 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©035-5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zvifaluvvstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchemeo , J A v a n d e n 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPVGouda, mw E J Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H I Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 ]W 
Voorschoten, ©071-
5722702 
PhilatclicoDenHaag.Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC DeKrina', L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell Te Weruc, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV 'Vredestetn , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s-Grauenhafle e 0 , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Gronmgen: 
rVPIiilatclica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722EWGronin-
gen,©050-5oi8234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huijg, Spaarnrijkstr 
44, 2024 EK Haarlem, ©023-
5263267(na19u) 
IVPhilatelica,H) Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV 'Op Hoop Dan Zegels, L A 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw I E 
van Rhenen, Kinlozen 39, 
2151XB Nieuw-Vennep, 
©0252-675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA , ) C vanderBijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV Harderuiijk 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: 
PVHcerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 

PHV Hcerhugoiuaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Hecze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
niewegi3,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P V Hclleuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelm(3)planet nl 
WPVHelmond,J Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
's-Hertoflenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Pcnnij', M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II, 3262 EK Oud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen, H J Ruiter, Sa-
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogczand Sappcmeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598-393225 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn c o , O J Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

Kampen: 
IVPhilatelica,! G Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatiüijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de, Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B ) W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 

JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV 't Fakteurke, H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27, 4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis a(3)worldonline nl 
Leiden: 
IVPhilatclica,RKJHegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 23i7BRLeiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , ) de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41, i6o2LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV De Philatelist, W L 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 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zcumereer Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid-Limbur5,R Luster-
mans, I vanMarisr ing3i , 
5988 KG Helden, ©077-
3072858, e-mail r luster-
mans@hccnet.nl. 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland, R I 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 
VanTrichtlaan 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 Wijling, 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, J M G vanMul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, M V d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a lauret(ffiplanet nl 
FV Nouiopost', W J M Goos-
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens(ä)chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe', L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©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, ©0541-351936 

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

Raalte: 
PVRaolte,E Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe',WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F Bijl, Ko-
mngsland 71, 6991 DH lUie-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV 'De Globe, H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Elenden, ©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: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROVShell-Filatehe,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, ®oi8i -
212967 
Rijssen: 
P V Rijsscn , D Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rajs-
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald@wxs nl 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©070-3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door-
nekamp, Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland,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 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R Hajer, Rosari-
umlaan 27, 3972 GB Drieber-
gen-Rijsenburg, ©0343-
517555 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuujsch-Vlaandercn, G v d 
Bosch, Sweehnckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 
Tiel: 
PhilatelistenclubTicI, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 

mailto:mans@hccnet.nl


Tilburg: 
VPTTilburg; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417. 

U 

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

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe';H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
I^ Veendam e.o ; Mevr. G.R. 
Beereboom-Lubben, Kaap 
Hoorn 27, 9642 AS Veendam, 
©0598-618974. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe';C.A.Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV'Fnmarlcet'; B. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Vcidhoucn; J.J.J. Del-

trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V 'Phiia Venlo'; M.J.M. Gie-
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissmgse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo-
zarüaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©071-5614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV'DeLanastraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Volkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wageningen. 

Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammm-
ga, Spinozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070-
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp C.O.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsumco.;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: 
FVWoerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 

AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033-
2864251. 

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

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-
Bakker, Nobelstraat 7,1972 
RS IJmuiden, ©0255-522310, 
inl. rondzending. 
IJsselham: 
PV'IJsselham'; mw. D. Vrugt, 
P. Christinastr. 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZecu;olde; G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 

Zeister Zê el Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vollen-
hove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange BIoI<weg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
271g MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WBZuidla-
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujartsluis e 0.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZu;ijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; Th.H. van Beek, Le-
hestraati42, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

Filantique 
6. De Higaki Kaisen 

Je zou het van een nijver 
volk als de Japanners niet 
verwachten, maar in de 
zeventiende eeuw waren 
de zonen van Nippon 
kennelijk niet zo heel erg 
geïnteresseerd in datgene 
wat achter de verre einder 
te vinden was. In wat nu 
bekend staat als de To-
koegawa- of Edo-periode 
vaardigden de toenmali
ge heersers zelfs een wet 
uit die het werven ver
bood zeewaardige sche
pen te bouwen. Tot in de 
negentiende eeuw waren 
er daardoor zo goed als 
geen contacten tussen Ja
pan en andere landen. 
Zelfs de binnenlandse 
verbindingen - namelijk 
die met de talloze kleine 
eilandjes die deel uit ma
ken van het Japanse rijk -
werden erdoor bemoei
lijkt. Post naar die eiland
jes, levensmiddelen en 
andere essentiële levens
behoeften moesten wor
den vervoerd door sche
pen zoals de hiernaast af
gebeelde Hi^aki Kaisen. 
Wie zulke vaartuigen met 
een enigszins romanti
sche instelling bekijkt zal 
waarschijnlijk zeggen dat 

wat deze schepen aan ei
gentijdse degelijkheid en 
veiligheid tekort kwamen 
volop werd goedgemaakt 
door hun schoonheid. 
Schepen zoals de Hyaki 
Kaisen werden ingezet op 
de handelsroute tussen 
Osaka (waar eeuwenlang 
de belangrijkste Japanse 

producenten van han
delsgoederen gevestigd 
waren) en Yedo - later 
Tokyo - waar de grootste 
goederenmarkt van het 
land was gevestigd. 
Tot in de negentiende 
eeuw bleef men in Japan 
schepen bouwen die ge
baseerd waren op het 'ba

sisontwerp' van de Higah 
Kaisen, totdat het land van 
de rijzende zon in die-
zelfcle eeuw langzamer
hand werd ontsloten en 
de Japanners konden 
kennismaken met de mo
dernere, snellere en voor
al efficiëntere schepen 
van westerse makelij. 

Toen duurde het niet 
lang meer voordat de gra
cieuze zeilschepen gelei
delijk aan verdwenen. 
Nauwelijks honderd jaar 
later zouden de Japan
ners bekend staan om 
vaartuigen met een ge
heel ander karakter: hun 
reuzentankers.. . 
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België 
Kunst m Belflie 
Met een in 1801 uitge
vaardigd decreet van Na
poleon kreeg de kunst
collectie die de Franse 
bezetter in Brussel had 
achtergelaten officieel er
kenning als Muse'e du De'-
partement de la Dyle. Het 
was de aanzet tot de Ko
ninklijke Musea voor 
Schone Kunsten in Bel
gië. 
Vanwege het tweede 
eeuwfeest verschijnt op 
II juni - tijdens Belli
ca 2001 - een postzegel
boekje met enkele be
langrijke werken uit het 
museum: 'Winterland
schap met schaatsers en 
vogelknip' van Pieter 
Bruegel de Oude; 'Neger
koppen' van Pieter Paul 
Rubens; 'Zondag' van 
Frits Van Den Berghe en 
'Mosseltriomf ir van 
Marcel Broodthaers. De 
zegels in het boekje kos
ten elk I/f (€ 0.42). 

Cyprus 
Europa 2001 
Voor de tweede maal (de 
eerste keer was in 1999) 
doet Cyprus weer mee 
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Het nieuwe kqfge uan het Franse boekje met tien zegels zonder ujaarde-
aanduiding. Op dit moment is die uiaarde 3.00 F. (bneftarief). 

maar een klein verschil: 
alleen de postcodetekst 
in het zegelvelletje is ge
wijzigd. 

Guernsey 
Kleuren uan het eiland 
Ook Guernsey begint met 
zegels zonder waarde
aanduiding. Op 26 april 
verschenen twee boekjes: 

£ I.- Ierse Grand Prix, die 
driemaal plaatsvond (in 
192g, 1930 en 1931). 
De zegel van 30 p. uit de 
serie is ook in een boekje 
van tien stuks verkrijg
baar. Op de omslag staat 
zowel een Formule i wa
gen uit 1990 afgebeeld 
als de Mercedes SSK uit 
1930 waarmee Rudolph 

vende Marmnne-zegels 
uitgegeven met een nieu
we kaft. Deze is nu blauw 
bedrukt met informatie 
over de inhoud en een 
grafische voorstelling 
van de eeuw van de com
municatie. De postzegel 
speelt daarin natuurlijk 
een hoofdrol. 

Groenland 
Cultureel erjgoed 
Groenland begon in au
gustus vorig jaar met een 
serie die in het teken 
staat van het cultureel 
erfgoed van het land. 
Daar hoorde ook een 
postzegelboekje bij. De 
serie zal nog een aantal 
jaren voortgezet worden. 
Op 9 mei verscheen een 
boekje met acht zegels 
van 4.50 en 4.75 kr. 

Groenland: hettiuecde boekje Cultureel Er̂ ocd. 

Oude en Moderne Kunst m een Belgisch Postzegelbockje. 

met de uitgifte van een 
boekje met Europaze
gels. Het bevat vier post
zegels van 20 c. en vier 
van 30 c. De motieven 
zijn ontleend aan het the
ma 'Water - rijkdom van 
de natuur'. 

Frankrijk 
Nieuwe kajt 
Begin april werden de 
Franse (open) automaat
boekjes met tien zelfkle-

De afbeelding op de eer
ste zegel heeft met een 
eeuwenoude traditie van 
de Groenlander te ma
ken: het vangen, roken 
en eten van forel. Een 
groot genoegen, even on
losmakelijk met de zo
mer verbonden als de 
hinderlijke muggen! On
derwerp van de zegel zijn 
de stokjes, waaraan de 
forel bij het roken beves
tigd wordt. 

Een gevorkte zalmspeer 
uit vroeger tijden staat op 
de andere zegel afge
beeld. 

Groot-Brittannië 
Gewijziflde postcodetekst 
Op 17 april, tegelijk met 
het eerste boekje met on
derzeebootzegels, ver
scheen in Groot-Brittan
nië een nieuwe versie van 
het automaatboekje van 
£ I.-. Er is overigens 

één met tien zelfklevende 
zegels met de aanduiding 
UK (= 27 p., voor post 
naar het Verenigd Ko
ninkrijk) en één met tien 
met de aanduiding GY 
(=22 p., voor post binnen 
de BaihuJick o/Guernsey). 
De zegels zijn voorzien 
van kleurige plaatjes van 
het eiland. 

Ierland 
Herdruk uogelboekje 
Het in 1998 voor het eerst 
verschenen Ierse boekje 
met tien zegels van 
30 cent uit de vogelserie 
is in maart van dit jaar in 
een herdruk vervaardigd 
door de Britse drukker 
The House o/Questa. 

Ierse autosport 
Het eeuwfeest van de Ko
ninklijke Ierse Automo-
bielclub (RIAC) was de 
aanleiding om op 26 april 
te komen met een vier 
waarden tellende auto
sportserie. De zegels be
strijken vier verschillende 
gebieden: 30 p. Formule 
I (met het onverwachte 
succes van hetjordan 
Grand Prix team in 1991), 
32 p. Tulpenrally, 45 p. 
Rally van Monte Carlo en 

Caracciola in dat jaar de 
Ierse Grand Prix won. 

Kajtje uan het Ierse autosport-
boekje 

Nieuw-Zeeland 
Vliegtuigen 
In een land als Nieuw-
Zeeland speelt de lucht
vaart een belangrijke rol, 
zowel binnen de eigen 
grenzen als ook in de ver
bindingen met de rest 
van de wereld. Met een 
postzegelserie, inmid
dels op 2 mei versche
nen, erkent de post het 
belang van de luchtvaart 
voor de industrie, voor 
het leger, voor het trans
port van velerlei zaken en 



vooral voor het dichter bij 
elkaar brengen van de 
mensen. De serie belicht 
de geschiedenis van de 
NieuwZeelandse lucht
vaart en de invloed van de 
luchtvaart op de huidige 
maatschappij. 
Een boekje met minivel
letjes verscheen tegelijk 
met de serie. Het bevat 
zeven velletjes: zes met 
de afzonderlijke zegels 
en één met alle zegels bij
een. Het boekje geeft ook 
het verhaal bij elk vlieg
tuig. 
Afgebeeld zijn de Dou
glas DC3 (40 c.), de 
Fletcher FU24 Topdres
ser (80 c ) , De Havilland 
DH82A Tiger Moth 
(90 c.), de Fokker FVIIb/ 
3m ($ 1.30), de Havilland 
DHioo Vampire) $ 1.50) 
en het Boeing & Wester
velt watervliegtuig 
( $ 2 . 0 0 ) . 

taan op een aardig hoog 
niveau. Enkele voorbeel
den: een binnenlandse 
brief per APost 5.50 k. 
(f 1.50), binnen Europa 
9.00 kr (f2.45). BPost is 
iets goedkoper: binnen
land 5.00 k. en Europa 
7.50 k. 

Nieuw rozenboeicje 
De inhoud van het twee
de boekje met afbeeldin
gen van Noorse rozen, te 
verschijnen op 22 juni, is 
al aangepast aan de nieu
we tarieven. Het bevat nu 
zegels van 5.50 k. (voor
zien was aanvankelijk 
4.50 k.). 
Ook het kerstboekje later 
dit jaar, 15 november, be
vat zegels van 5.50 k. 

Polen 
Boekjes Cuchanów 
Het gaat maar door met 
de lokale boekjes van het 

Goedkoop IS het luchtuaartboekjcuanNieutüZeeland met $19 95. 

Noorwegen 
Lokale boekjes Sandegord 
Voor het derde achter
eenvolgende jaar gaf San
deford Filatelistklubb in sa
menwerking met het 
plaatselijke postkantoor 
vier boekjes met het the
ma 'walvisvangst' uit. Af
gebeeld op de kaftjes zijn 
Husmk Harbour, een ver
werkingshaven en een 
drietal walvisvaarders: de 
CA. Larsen, de Falk en de 
N.T. NielsenAlonso (alle ge
bouwd in de jaren twintig 
jaren van de afgelopen 
eeuw). De vier in april 
verschenen boekjes be
vatten elk acht Valentijn
postzegels van 4.50 k. 

BTW op postale diensten 
Ik gaf het in de aprilru
briek al aan: per i juli val
len de postzegels in 
Noorwegen onder het 
BTWregime. Maar liefst 
24 procent komt erbij. En 
omdat de postzegels van
af die datum inclusief 
BTW zijn, komt er een 
hele reeks  duurdere 
zegels. 
De tarieven liggen voor

Poolse Ciechanów. Op 23 
februari verscheen een 
boekje met vijf postze
gels van i.oo z. (wereld
kampioenschap skisprin
gen  Lahti 2001) en op 16 
maart volgde een boekje 
met paaszegels, ook van 
i.oo z. met een afbeel
ding van de vrouwen bij 
het geopende graf. 

Rusland 
Sint Petersburg 300 jaar 
In 1703 stichtte de Russi
sche tsaar Peter de Grote 
de stad Petersburg op het 
gebied dat hij op de Zwe

den had veroverd. Hij 
noemde haar SanktPieter
boerg. Op het eind van de 
achttiende eeuw had de 
meest westerse stad van 
Rusland al 200.000 inwo
ners. Het huidige Rus
land vierde de stichting 
postaal al op 15 maart 
van dit jaar met een serie 
van vier postzegels: i.oo, 
2.00, 3.00 en 4.00 r. De 
strip van vier zegels is 
ook in een boekje ver
krijgbaar. 

Libellen  Gagarm 
Een nieuw Russisch 
boekje volgde op 5 april. 
Het bevat vijf afbeeldin
gen van libellen op zegels 
van i.oo, 1.50, 2.00, 3.00 
en 5.00 r. Een boekje ter 
gelegenheid van veertig 
jaar bemande ruimtevaart 
kwam uit op 12 april, pre
cies de datum van Gagar
ins eerste vlucht. 

WitRusland 
Mineralen 
Hoewel het karakter van 
de op 28 november 2000 
in WitRusland versche
nen boekjes me niet hele
maal duidelijk is, meld ik 
ze toch maar. Het gaat 
om twee boekjes met elk 
twee zegels van 200 r. 
met afbeeldingen van mi
neralen: amber, galeniet, 
vuursteen en 'silvin'. 
De boekjes doen wat ver
dacht aan omdat het em
bleem van de post ont
breekt en omdat de ze
gels zich in klemstroken 
bevinden. Ik kon nog 
geen officiële bevestiging 
van de uitgifte krijgen. 

IJsland 
Oude vliegtuigen 
Een IJslands boekje met 
viermaal 55 k. en een 
boekje met viermaal 80 k. 
verschenen op 18 april. 
Afgebeeld op de zegels 
staan oude vliegtuigen. 
Interessant is de TF
ÖGN: het toestel werd op 
het eiland zelfontworpen 
en gebouwd. De bouw 
startte in 1932. Vanwege 
de Britse bezetting van 

De TFOGN is nog steeds te bewonderen en han t̂ in het gebouw van de 
IJslondsc luchthaven Leifiir Emksson. 

Sverlge , 

Diev " 

De uijf motieuen in het nieuwe Zweedse postzegelboekje. 

het eiland kon het toe
stelletje (geschikt voor 
één passagier) pas in 
1940 de lucht in. De 
maximum snelheid be
droeg 125 kilometer per 
uur. 
De Aeroklub uon Deutsch
land kwam in 1938 naar 
IJsland met twee zweef
vliegtuigen en de TFSUX 
(een open vliegtuig te 
zien op de zegel van 
80 k.). Zij gaven de ei
landbewoners les in het 
zweefvliegen. Nog dat
zelfde jaar werd het toe
stel IJslands eigendom. 
Vervolgens speelde het 
twee jaar lang een be
langrijke rol bij het zoe
ken naar geschikte plaat
sen voor het aanleggen 
van vliegvelden. Ook dit 
toestel is te zien op het 
eerder genoemde vlieg
veld. 

Zweden 
Zomerzegels met pioenrozen 
Pioenrozen worden in 
Zweden gezien als de 
aankondigers van de zo
mer. Ze bloeien ervan 
eind mei tot eind juli. Het 
is mede daarom dat de op 
17 mei verschenen zo
merzegels afbeeldingen 

van deze bloemen laten 
zien: de enkele pioen
roos, de welriekende 
pioenroos, de zwavel
pioenroos, de dubbele 
boerenpioen en de 
boompioen. 
De naam is ontleend aan 
Paion, leerling van Aes
culapius, god van de ge
neeskunde. De pioenro
zen zijn dan ook lange 
tijd gebruikt als genees
krachtige kruiden. 
De zomerzegels zijn ver
krijgbaar in boekjes van 
tweemaal vijf zegels. Ze 
hebben de aanduiding 
breu (5 k.) en zijn bedoeld 
voor het binnenlands 
briefverkeer. 

Herdrukgierualk 
Het boekje met vier 50
kronenzegels met een af
beelding van een giervalk 
in volle vlucht  voor het 
eerst verschenen in 1981 
is kortgeleden herdrukt. 
De kaft van het nieuwe 
boekje heeft wat grotere 
afmetingen en bevat een 
streepjescode. 
De giervalk, Faico rustico
lus, is een grote roofvogel 
die vooral voorkomt in de 
arctische toendra's. 
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BONDSVERGADERING 2001 IN AHOY' 
ROTTERDAM HAD EEN VLOT VERLOOP 
In aanwezigheid van af
gevaardigden van zeven
tig verenigingen en talrij
ke gasten werd op 21 
april in de Ahoy' in Rot
terdam de jaarlijlfse Al
gemene Vergadering ge
houden. Aan het begin 
van de vergadering wer
den met enkele ogenblik
ken stilte de leden her
dacht die in de afgelopen 
periode overleden, waar
onder het erelid, de heer 
S. Rietveld en het jurylid 
J. Roberst. De voorzitter 
van de Bond, de heer T.J. 
Koek dankte vervolgens 
het organisatiecomité 
van de tentoonstelling 
Rotterdam 2001 voor de 
geboden gastvrijheid en 
medewerking om deze 
vergadering tegelijkertijd 
met de tentoonstelling in 

weer in het afgelopen jaar 
heeft verricht. Ondanks 
de onderbezetting en 
mede daardoor voortdu
rende overbelasting in 
bijna elke functie, heeft 
het bestuur goed gefunc
tioneerd. Toch bestaat er 
bezorgdheid. De Bond 
wordt thans bestuurlijk 
gedragen door een hand
vol goedwillende en 
hardwerkende vrijwilli
gers, maar het is de vraag 
of dat nog lang vol te 
houden is. Met name de 
taak van secretaris is te 
groot. De voorzitter riep 
daarom de aanwezigen 
op om mee te denken en 
om te zien naar mogelij
ke kandidaten voor het 
Bondsbestuur. Ook vroeg 
hij het vertrouwen van ie
dereen om er samen iets 

van te maken. In dat ver
band wees hij op de con
tacten die er zijn binnen 
het Groot Filatelistisch 
Overleg (GFO), waar op 
strikt persoonlijke titel 
door de voorzitter van de 
Bond en de voorzitters 
van de drie grote landelij
ke verenigingen wordt 
gesproken over de toe
komst van de filatelie in 
Nederland. Een door het 
GFO opgesteld discussie
stuk zal binnenkort aan 
alle verenigingen worden 
toegezonden en de voor
zitter nodigde allen uit 
om aan de hand daarvan 
hun visie op de toekomst 
kenbaar te maken. Verder 
sprak de voorzitter onder 
meer zijn bezorgdheid 
uit over het relatief grote 
aantal postzegeluitgiften 

m 

Meurouu) M. Hoogulict (projectmanager Amphilex 2002) toont een ajfichc uan de tentoonstelling. 

de Ahoy' te kunnen hou
den. Namens de vereni
ging Veendam, in welke 
stad de vorige nationale 
tentoonstelling werd ge
houden, werd de ten
toonstellingstrofee door 
de heer S. Tuin overge
dragen aan de heer 
J.D.H, van As, voorzitter 
van comité Rotterdam 
2001. Als blijvende her
innering werd aan de ver
eniging Veendam door 
het Bondsbestuur een 
plaquette overhandigd. 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden, ©071-5761720 

In zijn openingswoord 
legde de heer Koek onder 
meer de nadruk op de 
vele werkzaamheden die 
het Bondsbestuur ook 

Scheidend directeur Verzekeringen]. Spijker (links) ontumg uit handen 
van Bondsuoorzitter Ties Koek de Bondsherinncringsmcdaille in ziluer. 

in Nederland, waardoor 
verzamelaars kunnen 
worden afgeschrikt. Ook 
dat heeft te maken met de 
toekomstvan de filatelie. 
Over de nieuwe huisves
ting van het Bondsbureau 
zei de heer Koek dat een 
mogelijk geschikt pand 
in de omgeving van 
Utrecht is gevonden dat 
binnenkort nader zal 
worden bekeken. Hij 
vroeg begrip voor de tijd 
die de behandeling van 
de systematiek van de 
Bondscontributie vergt; 
het onderwerp is nog in 
behandeling bij het 
Bondsbestuur, maar niet 
alles kan tegelijkertijd. 
Met betrekking tot het 
opnieuw activeren van 
enkele landelijke Regio's 
kon worden vastgesteld 
dat dit momenteel voor
spoedig verloopt. 

Vervolgens werd de heer 
mr. W.P. Heere dank ge
bracht voor zijn bereid
willigheid om de functie 
van Hoofd van het 
Bondsinformatiebureau 
te gaan vervullen. De heer 
Heere volgt daarmee de 
heer mr. drs. S.U. Otte-
vangers op, die geruime 
tijd geleden, na zijn be
noeming tot voorzitter 
van de Stichting Filatelie, 
afstand van die functie 
moest doen. 
Aan de heer J. Spijker, die 
per I juli als Directeur 
Verzekeringen zal aftre
den, werd de Bondsher-
inneringsmedaille in Zil
ver uitgereikt voor zijn 
vele en langdurige ver
diensten voor de Bond. 
De heer Spijker zal even
wel aanblijven als voor
zitter van het Audio Visu
eel Centrum en als jury
lid. 

Na de voorzitter sprak de 
heer R. de Jong, Direc
teur Consumentenmarkt 
van PTT Post, die de 
woorden van de heer 
Koek over de toekomst 
van de filatelie onder
schreef en het Bondsbe
stuur uitnodigde om op 
korte termijn met elkaar 
te spreken over de wijze 
waarop de wederzijdse 
belangen kunnen worden 
gediend. Ook binnen de 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen zal 
PTT Post blijven meewer
ken aan nieuwe impulsen 
voor de filatelistische we
reld. Mevrouw M. Hoog-

http://www.nbfv.nl
mailto:bibliotheek@nbfv.org


INTERNATIONAAL TENTOONSTELLEN DOOR 
JEUGDIGE POSTZEGELVERZAMELAARS 

vliet, projectmanager 
van Amphilex 2002, gaf 
vervolgens een uiteenzet
ting over de voorberei
dingen van deze tentoon
stelling. Ze toonde daar
bij een aantal verschillen
de reclameborden met af
beeldingen van postze
gels die in de week vóór 
het begin van Amphilex 
2002 op 30 augustus 
2002 op veel plaatsen 
langs de openbare weg 
zullen worden geplaatst. 
Ook zal er voorafgaand 
aan de tentoonstelling 
een intensieve reclame
campagne op de televisie 
worden gevoerd. 
De heer K. van Kempen 
voorzitter van de Stich
ting Jeugd Filatelie Ne
derland gaf vervolgens 
een uitgebreide toelich
ting op de nieuwe actie 
'Postzegels vertellen...' 
Bij deze actie, die is op
gezet door de Stichting 

NIEUWS VAN DE 
REGIO'S 

Een aantal zelfstandige 
verenigingen en afdelin
gen van de NVPV in de 
Regio 10 (Gelderland) 
heeft zich aangesloten bij 
Regio 2 Oost of bij Regio 
II. De andere verenigin
gen in Regio 10 zijn alle
maal afdelingen van De 
Globe. In overleg met de 
andere Regiobesturen in 
Nederland wordt Regio 
10 nu vertegenwoordigd 
door een afgevaardigde 
van De Globe. Voor het 
overleg van de verenigin-

trefifende scholen op ig 
oktober uitgenodigd om 
naar de tentoonstelling 
Postex 2001 in Apeldoorn 
te komen voor een wed
strijd waarbij drie grote 
geldprijzen zijn te win
nen. 

Nog vóór de lunch gaven 
de aanwezigen in snel 
tempo hun goedkeuring 
aan de verschillende jaar
verslagen van de diverse 
Bondsfunctionarissen. 
De vergadering werd 's 
middags werd voorgezet 
met de verkiezing van be-
stuursfunctionarissen. 
Daarbij werden met ap
plaus de heer F. Leijnse 
benoemd tot nieuw lid en 
de heer P. Alderliesten 
herkozen als bestuurslid. 
Tevens werden de heren 
C. de Graaf en L. Louwer-
se gekozen als leden van 
de financiële commissie. 
De voorzitter deelde de 

gen met de Bond is het 
uiteraard zeer belangrijk 
dat ook met de 38 gespe
cialiseerde verenigingen 
wordt gesproken. Tot ge
noegen van het Bondsbe-
stuur heeft het Landelijk 
Overleg van Gespeciali
seerde verenigingen 
(LOG) zich bereid ver
klaard als een Regio te 
functioneren. 
In Zuid-Holland en het 
deel van Noord-Holland 
beneden het Noordzee
kanaal zijn nog geen Re
gio's actief. Toch zijn 
ook hier positieve ont
wikkelingen te melden. 

gadering nam de voorzit
ter, mede namens de an
dere bestuursleden, af
scheid van de heer Daver-
schot, waarbij hij zijn 
waardering uitsprak voor 
het vele werk en de nauw
gezette wijze waarop 
deze de functie van secre
taris in de afgelopen 
drieënhalf jaar heeft ver
vuld. Als stofi^elijke blijk 
van waardering overhan
digde de heer Koek aan 
de heer Daverschot een 
enveloppe met inhoud. 
Daarna sloot de voorzit
ter de vergadering om 
14.30 uur. Vele aanwezi
gen maakten daarna ge
bruik van de mogelijk
heid om de tentoonstel
ling te bezoeken om ver
volgens deel te nemen 
aan de 'Bondsborrel' en 
het zeer geanimeerde 
Bondsdiner. 

Op 29 september wordt 
nabij Rotterdam een bij
eenkomst gehouden om 
in die omgeving een Re
gio op te richten. De ver
enigingen in dat gebied 
ontvangen hierover nader 
bericht. Ook in het mid
den van Zuid-Holland 
worden initiatieven ont
plooid om tot de vorming 
van een Regio te komen. 
Zo mogelijk wordt hier in 
het seizoen 2001/2002 
een eerste bespreking ge
houden. Ook de vereni
gingen in dat gebied krij
gen hierover tijdig be
richt. 

Vóór, tijdens en na de 
31ste Conferentie van de 
Jeugdcommissie van de 
FIP is hard gewerkt aan 
een wijziging van de re
glementen voor deelna
me van jeugdige verza
melaars aan internatio
nale tentoonstellingen. 
De wijzigingen zijn in 
oktober 2000 van kracht 
geworden. 
Het belangrijkste doel 
was het vereenvoudigen 
van het gecompliceerde 
systeem van het aanne
men van verzamelingen, 
het onderbrengen in ver
schillende leeftijdsgroe
pen, de toepassing van 
twee categorieën en het 
daarmee samenhangende 
aantal in te zenden al-
bumbladen. Verder werd 
gekeken naar het ontwik
kelingspatroon van ver
zamelingen bij het vorde
ren van de leeftijd van de 
inzender. De leeftijd van 
de inzender wordt bere
kend naar de situatie op i 
januari van het jaar waar
in de tentoonstelling 
plaatsvindt. Als resultaat 
is de volgende indeling 
gemaakt, met alleen een 
onderscheid tussen the
matische en traditionele 
verzamelingen: 

Beginners, klasse A 
Dit zijn de inzenders tot 
en met 15 jaar. De verza
melingen worden meer 
op presentatie dan op 
ontwikkeling beoor
deeld. Er wordt van uit
gegaan dat ook het een
voudige filatelistische 
materiaal van goede kwa
liteit is, dus zonder ge
breken en duidelijke 
stempelafdrukken. 

Geuorderden, klasse B 
Dit zijn de inzenders tus
sen de 16 en 18 jaar. Hier 
wordt de nadruk gelegd 
op het plan van de verza
meling en de graad van 
ontwikkeling. De filate
listische kennis is ook 
een belangrijke factor ge
worden, terwijl de pre
sentatie wat op de achter
grond wordt geplaatst. Er 
wordt van uitgegaan dat 
de inzender beschikt over 
beter en moeilijker te ver
krijgen filatelistisch ma
teriaal en uiteraard zon
der gebreken en met zui
vere stempelafdrukken. 

Voorbereiding overgang naar 
senioren, klasseC 
Deze inzenders zijn tus
sen de ig en 21 jaar. Het 
is de bedoeling dat zij 

met hun verzameling 
zonder teleurstelling 
kunnen gaan meedoen in 
de seniorenklassen. 
Daarbij wordt al gestuurd 
op de toekomst. Men kan 
niet alleen een themati
sche of traditionele ver
zameling hebben. De be
oordeling van de verza
meling zal uiteraard in de 
richting gaan van thema
tisch en traditioneel, 
maar ook van posthisto-
rie, luchtpost, enz. De 
nadruk ligt hier duidelijk 
op de ontwikkeling, fila
telistische kennis en be
langrijk filatelistisch ma
teriaal. Het plan moet 
duidelijk zijn en de verza
meling moet getuigen 
van grondige studie. 

Het aantal kaders is voor 
elke leeftijdsklasse ook 
gewijzigd en is, uitgaan
de van twaalf bladen per 
kader: 

Klasse Minim. Maxim, 
aantal aantal 
kaders* kaders* 

A 3 [36] 5 [60] 
B 4 [48] 7 [84] 
C 5 [60] 7 [84] 

*: tussen haakjes: bladen 

Uitgaande van zestien 
bladen per kader is het 
aantal kaders: 

Minim. 
aantal 
kaders* 

2 [32] 
3 [48] 
4 [64] 

haakjes: 

Maxim. 
aantal 
kaders* 

4164] 
5 [So] 
5 [80] 

bladen 

Verder is besloten dat 
door het organisatieco
mité van een internatio
nale postzegeltentoon
stelling een kaderver
goeding per verzameling 
kan worden gevraagd. 
De vergoeding is gelijk 
aan het bedrag dat moet 
worden betaald voor één 
kader. Om mee te doen 
aan een internationale 
postzegeltentoonstel
ling moet men op natio
naal niveau in de leef
tijdsklassen A en B 70 
punten en in de klasse C 
75 punten hebben be
haald. 
De Jeugdcommissie van 
de FIP zal de gevolgen 
van de wijzigingen nauw
lettend in het oog hou
den en waar dat nodig is 
bijsturen. 

Filatelie, wordt aan groep 
6 van 500 basisscholen in 
de omgeving van Apel
doorn gevraagd om op 
een of andere wijze aan
dacht te besteden aan 
postzegels. De resultaten 
van hun postzegelactivi
teiten kunnen vóór i juli 
aan het Bondsbureau 
worden verzonden. De 
bedoeling is om uit de in
zenders tien scholen te 
selecteren die de uitda
ging krijgen om vóór 27 
september een opstel 
over postzegels te schrij
ven. De drie beste opstel
len worden daarna gepu
bliceerd in filatelistische 
tijdschriften. Bovendien 
worden deze drie be-

BONDSBUREAU 
EVEN GESLOTEN 

In verband met de vakan
tieperiode is het Bonds
bureau gesloten van vrij
dag 2g juni tot en met 
maandag 30 juli. 

vergadering mee dat voor 
de vandaag aftredende 
secretaris, de heer P. Da-
verschot, zich een be
langstellende heeft ge
meld en sprak de hoop 
uit dat binnenkort in 
deze vacature kan wor
den voorzien. 
Bij de volgende agenda
punten werd een wijzi
ging op het Bondsten-
toonstellingsreglement 
goedgekeurd. Het voor
stel om het Thematisch 
Bekertoernooi af te 
schaffen werd door het 
bestuur ingetrokken, 
omdat inmiddels een 
aanbod van de vereniging 
Noviopost in Nijmegen 
om in het vervolg elk jaar 
dit toernooi te organise
ren, door het bestuur 
werd aangenomen. 
Bij de Rondvraag werd 
onder meer gevraagd om 
de verenigingen te atten
deren op de mogelijkhe
den van de Open Klasse 
op tentoonstellingen. 
Aan het eind van de ver-

F. LEIJNSE BENOEMD 
TOT BESTUURSLID 

Tijdens de Algemene Ver
gadering werd de heer 
Frans Leijnse, die al eni
ge tijd als kandidaat-be-
stuurslid deel uitmaakte 
van het Bondsbestuur, 
ofificieel als bestuurslid 
gekozen. De heer Leijnse 
vervult binnen het be
stuur taken met betrek
king tot filatelistische 
vorming en jeugdzaken. 
Van harte gefeliciteerd 
met de benoeming! 



GEZELLIG EN FEESTE
LIJK BONDSDINER 

Na de geslaagde en vlot 
verlopen Algemene Ver
gadering op 21 april werd 
de dag besloten met een 
zeer geanimeerd Bonds
diner, waaraan ruim hon
derd functionarissen en 
bestuursleden van vereni
gingen en genodigden, 
velen vergezeld van hun 
partner, deelnamen. Tij
dens het diner werden de 
namen bekend gemaakt 
van een aantal personen 
die zich in de afgelopen 
tijd op enige wijze ver
dienstelijk hadden ge
maakt voor de filatelie. 
Voor zover de betrokke
nen aanwezig waren wer
den de bijbehorende on

De Keren G A. Geerts (links) en H J Trip ontuin̂ en uit handen van Cos
terusridder R. van den Heuuel de Van der Wilhaenmedaille 

derscheidingen en prijzen 
daarna uitgereikt. 
De Van der Willigenme
daille, de prijs voor litera
tuur, die namens het 
Bondsbestuur wordt toe
gekend door het Kapittel 
van Costerusridders, 

BondsDoorzitterTies Koek ouerhandigt meurouu) Daucrschot, echtgenote 
uan de ajtredend secretaris van de NBFV, eenjleunge ruiker 

werd uitgereikt aan twee 
personen. De heer O.A. 
Geerts ontving de medail
le voor zijn artikel getiteld 
Beknopte geschiedenis van de 
ueldpost uan de 'Grande 
Arme'e' tijdens de ueldtocht 
naar Rusland in 1812 onder 
leiding uan keizer Napoleon I. 
Deze medaille werd even
eens uitgereikt aan de 
heer H.J. Trip voor zijn 
artikel De PTTDienst Luis
teruergunnmgen, een apart 
uerhaa! over het gebruik 
van radiozegels. Beide 
medailles werden uitge
reikt door Costerusridder 
R. van den Heuvel. Ge
noemde artikelen werden 
enige tijd geleden gepu
bliceerd in het boekje van 
de Philatelistenclub Rot
terdam. 

Verder werden de win
naars bekend gemaakt 
van de Essenprijs en de 
Kortewegtrofee. 
De Essenprijs, het on
langs nieuw ingestelde 
ereteken voor de auteur 
van een filatelistisch arti
kel in de catalogus van 
een plaatselijke of regio
nale tentoonstelling of 
een tentoonstelling in ca
tegorie 2 of 3, werd toe
gekend aan de heer J.A. 
Uitenbogaart voor zijn 
artikel De geschiedenis van 
het postkantoor Amers/oort, 
gepubliceerd in de cata
logus van de jubileum
tentoonstelling van de 
PhilatelistenVereniging 
Amersfoort in 199g. 
De Kortewegtrofee, de 
prijs voor de meest origi
nele collectie op een na

tionale tentoonstelling 
(de bekroonde inzending 
was op dat moment nog 
te zien op de tentoonstel
ling Rotterdam 2001) werd 
toegekend aan de Jeugd
inzending van de heer A. 
Scheer voor zijn themati
sche en soms posthisto
rische verzameling Sche
uenmgen. 
De feestelijke stemming 
werd daarna nog ver
groot door de voorzitter 
van de Bond, de heer T.J. 
Koek, die de echtgenotes 
van de binnenkort aftre
dende Directeur Verzeke
ringen, de heer J. Spijker, 
en de deze dag afgetre
den Bondssecretaris, de 
heer P. Daverschot, een 
boeket bloemen aan
bood. 

SPECIAAL COMPUTERPROGRAMMA 
VOOR VERENIGINGSVEILINGEN 

Voor gebruik bij veilin
gen op verenigingsbij
eenkomsten is een com
puterprogramma ontwik
keld dat allerlei mogelijk
heden biedt. Zo kunnen 
de provisiepercentages 
worden ingesteld en de 
totalen van de verschil
lende kopers worden be

rekend. Ook kunnen ge
detailleerde nota's wor
den afgedrukt. Vereni
gingen die belangstelling 
hebben voor het pro
gramma, kunnen contact 
opnemen met de heer 
P.M. van Spellen; zijn e
mailadres luidt als volgt: 
p.m i),spel!en(3)hccnet.n! 

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

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

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

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

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

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Brouwer Media 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 
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B®ffl 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n uakjel 

fio 

f20 

Ondergetekende 

Naam 

verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat:. 

PCiPlaats:. (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 



W i l LAZEN 
^Lm^^^l^^mK^ I I SAMENSTEI 
^ r ^É^F^H^F in f t i ^ ^ 1 ^ ENP.M.vAi 

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

Enkele uoorbcelden uan emissies diê eunjd luerdcn aan minnaars uan de Nobelprijzen- zes Nederlondsc ZÊ EIS 
(verdeeld over tuiee series) met als achtergrond een Zweedse eerstcdaaenuelop met nô  eens uier winnaars 

Een eeuw prijswinnaars 
Op 10 december 1901 
werden de eerste Nobel
prijzen toegekend. Een 
eeuw geleden dus, en na
tuurlijk wordt daaraan in 
de filatelie de nodige 
aandacht gegeven. Zwe
den zelf, waar de naam
gever van de prijzen van
daan komt, kwam dit jaar 
met een zegel met het 
portret van de wereldbe
roemde chemicus en in
dustrieel en in de Ver
enigde Staten kwam de 
post met een identieke 
afbeelding op een bijzon
dere zegel. De Deutsche 
Briefmarken-Zeitung van 
30 maart bevat een uit
voerig artikel met afbeel
dingen van postzegels, 
postwaardestukken en 
stempels die op de No
belprijzen betrekking 
hebben. Dat deed ook 
Linn's Stamp News van 
19 maart, maar dan meer 
op het eigen land gericht 
met een lijst van achttien 
Amerikaanse prijswin
naars. Nederland doet 
het op dit gebied ook niet 
slecht en heeft in de jaren 
'90 zes 'eigen' Nobel
prijswinnaars met een 
postzegel geëerd. Maar 
ook tal van andere landen 
deden dat m de loop der 
jaren, soms met tweeling
emissies zoals Zwitser
land in 1997. 

...en dan nog vier wielen 
'Wat is een auto?' vraagt 
La Philatelie Fran^aise 
van april jl. Het blad geeft 
zelf het antwoord: een 
chassis met daarop een 

carosserie en dan nog 
twee paar wielen eron
der. Voldoende voor een 
uitvoerig artikel met veel 
afbeeldingen - en niet al
leen van postzegels. 
Want er is ook materiaal 

met in het aprilnummer 
het eerste deel van een 
studie over de Neder
landse briefkaarten van 
de hand van Frans H.A. 
Rummens. De auteur be
gint met zijn respect te 

Over het populairste voertuig van de ajgelopen honderd jaar - de auto -
kan heel gemakkelijk een leuke en gevarieerde verzameling worden sa
mengesteld. 
in de vorm van omslagen 
van postzegelboekjes met 
reclame voor benzine-
maatschappijen, fran-
keerstempels van fabri
kanten van accu's, lam
pen en andere onderde
len en tal van andere 
poststukken. Wat de auto 
betreft valt er duidelijk 
heel veel te verzamelen. 

De erfenis van Stapel 
Uit Amerika komt het In
ternational Bulletin for 
Netherlands Philately 

betuigen aan het werk 
van Cees Stapel, jaren
lang redacteur postwaar
destukken van onze ei
gen Filatelie, die met zijn 
vele publicaties op dit ge
bied een grote naam 
heeft gemaakt. 

Waar wijlen Stapel in zijn 
bekende publicatie Het 
veranderde gezicht uan de 
briefkaart zich vooral met 
de grafische en druktech-
nische aspecten (zoals 
formaat, kleuren en an-

.'Briol^caavt, 
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International Bulletin/or Netherlands Philatcli|-
Nedcrlandse briefkaart.. 

.aandachtuoorde 

dere 'fysieke bijzonder
heden') bezig hield wil 
Rummens meer aandacht 
geven aan het gebruik en 
de tarieven en - voor zo
ver van toepassing - ook 
aan geïllustreerde kaar
ten of kaarten voor adres
veranderingen. 

Religie op zegels 
Voor het Oostenrijkse 
blad Die Briefmarke is 
het vijftigjarig bestaan 
van de Oostenrijkse fila-
telistenvereniging St. Ga
briel aanleiding voor een 
artikel over alle Oosten
rijkse zegels en stempels 
op het gebied van de 
christelijke wereld. 
Thema 'Religie'; ...zegels uit de 

gehele wereld... 

De bijdrage is te vinden 
in de editie van april en 
gaat vergezeld van een 
apart artikel over het ver
zamelen van religieuze 
motieven in het alge
meen. Heel veel landen -
ook een aantal Afrikaan
se - maken van christelij
ke afbeeldingen gebruik. 
Vaak gaat het om tradi

tionele afbeeldingen, 
maar soms ook om meer 
gestileerde. 

Blanke radja's 
De op Borneo gelegen 
deelstaat van Maleisië Sa
rawak is altijd een bui
tenbeentje binnen het 
voormalig Brits Imperi
um geweest. Aanvanke
lijk was het een Brits pro
tectoraat en vanaf1946 
een kolonie tot 1963. In 
de jaren '80 van de ne
gentiende eeuw werd Sa
rawak bestuurd door een 
blanke radja, sir James 
Brooke, wiens portret in 
1869 voor het eerst op 
postzegels van het land 
verscheen. 

Sarawak werd enige decennia ge
regeerd door 'blanke radja's' 

Over die vroege postze
geluitgiften heeft 
Gibbon's Stamp Monthly 
van april een uitvoerige 
studie gepubliceerd, die 
met name over de in 
steendruk uitgevoerde 
emissies van 1869,1871 
en 1875 gaat. Vanaf 1871 
droegen de zegels het 
portret van Charles 
Brooke, die zijn oom na 
diens dood in 1868 op
volgde. 



Plezier in port 
Er is een niet zo grote 
maar wel selecte groep 
van verzamelaars die ge
fascineerd is door de ver
schillende vormen van 
strafporthefFmg in diver
se landen. Het Franse 
blad l'Echo van maart jl. 
bevat een uitvoerige stu
die van de problemen die 
ontstonden toen de toen
malige Algemene Post-
Unie met ingang van 
1876 een speciaal tarief 
voor briefkaarten in het 
internationaal verkeer in
voerde. 

zegels met wat Engels 
meenemen. 

Victoria belicht 
Een blad dat niet eerder 
in deze rubriek werd ver
meld is Philately from 
Australia, een sobere 
maar typografisch fraai 
uitgevoerde periodiek. 

In de nummers van maart 
en juni 2000 besteedt het 
blad veel aandacht aan de 
eerste zegels van de deel
staat Victoria, waarbij 
ook de portzegels niet 
onbelicht blijven. (HG) 

Victono: ...veel aondachtin 
'Philately jrom Australia'... 

(2001/1) begint in haar 
uitgave een eerste artikel 
over computers en post-

, 'a."""7'ff\ 

Port:.. .onsympathieke zegels kunnen toch een sympathiek uerzamelgebied opleueren. 

Daarbij werd bijvoor
beeld ook vastgesteld dat 
prentbriefkaarten die op 
de beeldzijde met een 
postzegel gefrankeerd 
waren (en dat was toen 
vaak heel gebruikelijk) 
als brief beschouwd 
moesten worden en zo 
ook dienden te worden 
beport. Verschillende ke
ren werden de bepalin
gen van de UPU aange
past. Het artikel bevat 
onder meer een overzicht 
van de tarieven die de di
verse landen en hun ko
loniën voor briefkaarten 
naar het buitenland in 
1907 hanteerden. 

Meertalig 
Sommige landen gebrui
ken op hun postzegels 
meer dan één taal; soms 
omdat zo'n land meerta
lig is, soms vanwege een 

Z speciale uitgifte. In Ame-
° rican Philatelist van 
_ maart wordt beschreven 
S hoeveel Spaanse postze-
"2 gels teksten in het Cata-
^ laans, Galicisch of Bas-
^ kisch hebben. Dat zijn er 
i in de periode juli 1967 tot 

mei 1997 niet minder dan 
M'JIÏ zevenentwintig. Wie wat 
f f * verder op het onderwerp 

wil ingaan kan dan ook 
de zegels van Spaans-Ma-
rokko (met teksten in het 
Arabisch) of de enkele 

Computer wint terrein 
Steeds vaker treft men in 
verenigingsorganen arti
kelen aan die een relatie 
leggen tussen filatelie en 
de computer. Als voor
beeld noem ik Gouda-
post van april 2001, waar
in aanwijzingen worden 
gegeven voor het kopen 
en verkopen van filatelis-
tisch materiaal via de 
website eBay. 

zegels, dat dus kennelijk 
een vervolg gaat krijgen. 
Dan is er nog China Fila
telie van maart 2001 dat 
in de bestuursmededelin
gen gewag maakt van het 
grote belang van e-mail 
om daardoor in contact 
te komen met handela
ren, veilinghuizen en ver
zamelaars met belang
stelling voor hetzelfde 
verzamelgebied. 

HUfi^ 
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I 
Op de Internet-ueilingsites (zoals de hier ajgebeelde cBay-site) is ookjila-
telistisch gezien ueel te koop. 

Voorts Waalzegel (april 
2001), het maandblad 
van de NVPV afdeling 
Nijmegen, waarin Inter
net wordt genoemd als 
een nieuwe en onuitput
telijke bron voor de fila
telist. De Globekoerier 

Banken van buffelhuid 
Het blad USCA Post 
(nummer n6) heeft weer 
een leuke bijdrage van de 
vaste scribent uit Canada, 
ditmaal met meer infor
matie over Canadese 
postzegels dan de catalo-

Het kerkje St. Andrew's-on-the-Red (hier op een kleurige houtsnede ajge-
beeld) is onmiskenbaar op een Canadese postzegel ajgebeeld. 

gi verstrekken. Zo toont 
hij onder andere een 
postzegel uit de reeks 
Heritage Rivers met daarop 
de beroemde en beruchte 
Manitoba Red River. 

Maar op die postzegel 
staat ook een kerkje en de 
schrijver weet daarvan te 
vertellen dat het de Angli
caanse kerk St. Andreui's-
on-the-red is, even ten 
noorden van Winnipeg, 
waar de knielbanken zijn 
overtrokken met buffel
huid! 

Opkomst en ondergang 
Het tweemaandelijkse 
blad van de Gentse Fila
telistenbond, De Gazette 
van de Filatelie, be
schrijft in nummer 226 
een stuk geschiedenis 
over de Russische ruim
tevaart, die begon op die 
gedenkwaardige vierde 
oktober 1957, toen de 
Sovjetunie de Spoetnik-i 
lanceerde. Aan die Russi
sche ruimtevaart is voor
lopig een einde gemaakt 
met de spectaculaire 
beëindiging van de ruim-
tebaan van de MIR, die 
begon met de lancering 
van de ruimtesleepboot 
Progress M1-5, met aan 
boord 2.7 ton propergol 
om het ruimtestation de 
dampkring in te duwen. 

Teuge 
In het maartnummer van 
De Aero-Philatelist, het 
blad van De Vliegende 
Hollander, wordt een ver
haal verteld over het 
vliegveld Teuge. De bij
drage verscheen eerder, 
in oktober 1936 (inde 
oude spelling!), in het 
tijdschrift Het Vliegveld. In 
het artikel is een foto op
genomen van Nederlands 
eerste gebrevetteerde 

vlieger, de heer A. Mul
der uit Nijmegen. 

Twee dubbeltjes per uur 
In het convocaat van april 
van de VPT (Tilburg) 
staan schitterende af
beeldingen van poststuk
ken van Nederland met 
bijkomend expresrecht. 
Voorbeelden treft men 
aan van expresbezorging 
op meer dan 2.5 kilome-
ter(een halfuur gaans - te 
voet!) van het bestellende 
kantoor, stukken die 
daarvoor werden belast 
met 10 cent extra per zen
ding. Ook toont het arti
kel een briefkaart die is 
gefrankeerd met een uit
gesneden zegel van een 
briefkaart. In Nederland 
was dit tot in het begin 
van de jaren '80 verbo
den, zodat de kaart werd 
belast met tweemaal het 
tarief Een leuke bijzon
derheid is dat het aan
komststempel van Voor
schoten de tekst bevat: 
'Aangenaam lage belas
ting'. 

Stellingmaker 
Luther in een paar luoorden, 
maar op meerdere postzegels 
is de titel van een artikel 
in het maandblad van de 

Luther:.. interessant artikel m het 
blad uan de ZHPV... 



ZHPV (2001-4). Achttien 
afbeeldingen illustreren 
het verhaal, dat begint 
met Luthers geboorte op 
10 november 1483. 

Zijn priesterwijding in 
1507 en zijn benoeming 
tot prediker van de stads
kerk in 1516 gingen voor
af aan de bevestiging van 
zijn 95 stellingen aan de 
Slotkerk in Wittenberg. 
Met deze aanklacht tegen 
de handel in aflaten 
lovam in 1520 de werke
lijke breuk tot stand die 
in ons land zo treffend 
werd weergegeven op een 
postzegel. 

Stoombootzegels 
Veel verzamelaars zullen 
de postzegels van de 
HambuTß Amerikaniscfie 
Packetfahrt-Actien Gesel
lschaft (HAPAG) niet in 
hun stockboeken hebben 
zitten. De maatschappij 
werd opgericht in 1847 
en voer met het zeilschip 
Deutschland tussen Ham
burg en New York. Al 
snel werd het zeilschip 
vervangen door stoom-

schepen en werden de 
diensten uitgebreid. 

De HAPAG ôf ooit ngen 
'scheepspostzeflels' uit, hier een 
exemplaar uoor̂ ebruik op de 
West Indian Line. 

't Dijkenaartje, tijdschrift 
van de Hobby- en Verza-
melclub Begijnendijk 
(België) beschrijft de ge
schiedenis van cieze 
maatschappij, die later 
ging samenwerken met 
de Royal Mail Stcam Packet 
Company. Beide maat
schappijen introduceer
den in 1875 'postzegels' 
om het port voor vervoer 
met hun schepen te beta
len. De zegels, alsmede 
een poststuk met geldige 

frankering uit 1875, com
pleteren het interessante 
verhaal. 

Geheime sprong 
Nog meer ruimtevaart in, 
hoe kan het anders, de ju-
bileumuitgave van de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland (num
mer 2001-2/4). Het was 
op 12 april namelijk 40 
jaar geleden dat de Sovje
tunie de eerste mens in 
de ruimte bracht: Joeri 
Gagarin. Daarmee vero
verden de Russen een 
voorsprong in jarenlange 
ruimtevaartrace met de 
Verenigde Staten. 

De Sovjetunie heeft aan 
dat feit uiteraard ook fda-
telistisch ruime aandacht 
besteed. We weten in
middels al heel lang dat 
Joeri's landing per para
chute tot stand kwam, 
een manier van landen 
die ook bij de vijf volgen
de Vostok-vluchten werd 
toegepast. Aanvankelijk 
hield men dat feit ge
heim, omdat men vrees
de dat de FAI (Fe'de'ration 

Gagarin: ...ruimteuaarderof 
parachutist' 

Astronauticfll 
Internationale) de vluchten 
zou kenmerken als para
chutesprongen! 

Kunstbeen bleek stelt 
'Bij een recent bezoek 
aan het Deense Postmu-
seum te Kopenhagen 
werd ik getroffen door 
een van de tentoongestel
de voorwerpen in een 
kast vol attributen die tot 
de uitrusting van vroege
re postbodes had be
hoord.' Zo begint een ar
tikel in Het Noorderlicht 
van maart 2001. De 

schrijver doelt op een op 
een kunstbeen gelijkend 
voorwerp, dat bij nadere 
beschouwing een stelt 
bleek te zijn die de (lo
pende) postbode ge
bruikte op zijn route door 
laag water in het gebied 
tussen Bog0 en Par©. 
Kaartjes van de omgeving 
en een foto van een post
bode op stelten sieren het 
interessante artikel. 

E-stamps een fiasco 
Het verenigingsblad van 
de postzegelvereniging 
Eemland te Soest, Eemvi-
zier, vermeldt in het 
maartnummer dat PTT 
Post samen met E-stamp 
de proef met de digitale 
postzegel als mislukt be
schouwt. De proef liep 
eind november 2000 af, 
net op tijd om een faillis
sement te voorkomen. De 
speciale zegelprinter die 
de klanten, voornamelijk 
kleinere bedrijven, ter be
schikking was gesteld 
bood nauwelijks voordeel 
ten opzichte van de ou
derwetse frankeermachi
ne. (PMvS) 

egels - munten - albums 
www.lindner.nl 

Online per Post of via uw winkelier 
KENDAM - Vierhnghstraat 2 - 4251 LC - Werkendam Tel. 0183-502166 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

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

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

postzegelbeurs Amersfoort 

ROC de AMERLANDEN Kapelweg 117 
info tel/fax 033 - 2537142 www.oveja.nl 

Toegang gratis • snelweg A28 afrit 5 

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


Postzegel Partijen Centrale 

gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag 

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER OPEN 

ZES DAGEN PER WEEK 

40 ZITPLAATSEN 

MEER DAN 2000 PARTIJEN 

MEER DAN HONDERDDUIZEND FDCS 
ZELF UITZOEKEN. FL 1,- PER STUK 

Vraag nu onze gratis en geiieel vrijblijvende partijenlijst aan. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet IHeinstraat 112,2518 CM Den IHaag Tel: 070-3625263 Fax: 070-3625415 E-mail: r5tibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma/vr 09.00-17.00u, za io.oo-i6.oou. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) van Den Haag CS. 
Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

#*mt##*##########**###m###*******#### IMPOPAAATIFRON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

mailto:r5tibbe7@freeler.nl
http://09.00-17.00u
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Postzegel Partijen Centrale 
De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en E-mail te bestellen. Prijzen in Nederlandse guldens. 

8531 AUSTRALIË 3500 
Pfr/ongebr/gebr In 2 dozen 
1913/1999 Een fantastische partij in meerdere 
albums en ook losse jaarsets en ander interessant 
materiaal zoals fdc's 
Deze SU percol lectie bevat veel toppers uit de gehele 
penode Hoge cataloguswaarde 

8341 AZIË 300 
Gebr/ongebr In map 
Een spannende uitzoekpartij op blanco bladen 
Waarbij vee! China 

8329 BELGIË 700 
Vnl gebr In album 
1849/1937 Een goed gevulde verzameling waarbij 
veel treinzegels 

8389 BOSNIË 250 
Ongebr/gebrin map 
1879/1918 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen 

8446 BRAZILIË 300 
Gebr/ongebr In insteekboek 
Een rommelige verzameling tot +/-1980 met veel 
klassiek 

8486 CANADA 900 
Gebr In 2 blanco albums en een insteekboek 
1859/1999 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele penode 

8411 DIV: POSTZEGELBOEKJES 600 
Pfr In doosje 
Een interessante uitzoekpartij met veel boekjes 
Vee! landen zijn goed vertegenwoordigd, zoals 
Canada 

8501 DUITSERIJK 8500 
Ongebr/gebr In album 
COMBINATIES UIT POSTZEGELBOEKJES EEN 
PRACHT OBJECT MET VELE TOPPERS UIT DE 
GEHELE PERIODE WAARBIJ OOK KOMPLETE 
BOEKJES EN INTERESSANTE BRIEVEN 
ZO'N MOOIE PARTIJ KUNNEN WIJ MAAR ZEL
DEN AANBIEDEN, DUS EEN ADVIES AAN DE 
VERGEVORDERDE DUITSLAND-VERZAMELAAR 
WEES ER SNEL BIJ 

8496 DUITSLAND 1000 
Ongebr/gebr In 2 insteekboeken 
Een interessante partij met veel beter materiaal 
van Danzig Saar, Staten en Kolomen 

8412 DUITSLAND BUND 350 
Pfr In map 
Neuss serie inclusief de nagekomen waarden 
Cataloguswaarde ruim DM 1 000,-

8472 ENGELAND 1250 
Gebr In doos 
1840/1999 Een fantastische partij in een Davo 
album en de doubletten in 5 insteekboeken 
Zeer geschikt voor de rondzenddienst en weder
verkopers Zeer hoge cataloguswaarde 

8450 FAROER 300 
Pfr In album 
1975/1994 Een komplete verzameling 

8524 FINLAND 200 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1884/1966 Een redelijk gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

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 fl 10 000,--+++ 

8447 GRIEKENLAND 250 
Gebr/ongebr In insteekboek 
Een leuke verzameling met veel ouder matenaal 
Waarbij ook iets gebieden 

8465 HONGARIJE 300 
Gebr/ongebr In album 
1871/1966 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter matenaal 

8392 IJSLAND 550 
Gebr/ongebr In map 
Een oude verzameling op insteekbladen met vee! 
beter matenaal Cataloguswaarde fl 8 000 -

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

8478 ISRAEL 2000 
Vnl pfr In 2 albums 
1949/1989 Een zeer goed gevulde verzameling 
Alles met full tab Met veel betere series en 
zegels uit de beginpenode Zeer hoge catalogusw 

8457 ITALIË 325 
Gebr/ongebr In album 
1862/1960 Een redelijk gevulde verzameling met 
veel interessant materiaal 

8364 JERSEY 350 
Pfr In album 
1969/1989 Een vrijwel komplete verzameling met 
alle betere series uit de beginperiode 

8464 JOEGO-SLAVIE 350 
Ongebr/gebr In album 
1918/1985 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal uit de gehele periode 

8491 JOEGO-SLAVISCHE GEBIEDEN 600 
Pfr /ongebr /gebr In album 
+/-1865/1945 Een interessante verzameling met 
veel beter en gespecialiseerd matenaal Zeer 
geschikt voor de gevorderde verzamelaar van 
dit interessante gebied 

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

8494 LUXEMBURG 350 
Pfr In map 
Engros Alles voor 1960 Allemaal komplete series 
Cataloguswaarde fl 6 600 -

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

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

8456 MEXICO 400 
Vnl gebr In insteekboek 
Een doubletten partij met zeer veel zegels, van 
oud tot nieuw Zeer geschikt voor gespecialiseerde 
verzamelaar en wederverkopers 

8279 MIDDEN OOSTEN 200 
Vnl gebr In map 
Een rommelig geheel op albumbladen met veel 
ouder matenaal 

8504 MOTIEF: KONINGSHUIZEN 600 
Gebr/ongebr In 2 albums 
Een interessante verzameling met Europees 
matenaal Waarbij veel oudere series 

8470 MOTIEF: RUIMTEVAART 2900 
Vnl ongebr In doos 
Een zeer uitgebreide verzameling in 25 albums en 
3 insteekboeken De collectie loopt door tot zeer 
modern en bevat veel betere series en blokken 
Een must voor iedere liefhebber van dit fantasti
sche motief Een echte nu of nooit kans 

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

8370 NEDERLAND 175 
Gebr In doosje 
Bundels Waarbij veel vooroorlogs matenaal 
Geschikt voor de specialist 

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

8429 NEDERLAND 450 
Gebr In map 
1852/1891 Een komplete verzameling op album
bladen van nr 1 tot nr47 Waarbij mindere kwaliteit 
Cataloguswaarde fl 3 700,-

8532 NEDERLAND & OVERZEE 3500 
In doos 
Een zeer uitgebreide verzameling bneven fdc's 
en postwaardestukken Waarbij veel luchtpost 
en interessante frankeringen Zeer geschikt voor 
de specialist 

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 

8262 NIEUW ZEELAND 900 
Vnl pfr In album 
1953/1990 Een vrijwel komplete verzameling 

8519 OOSTENRIJK 275 
Gebr/ongebr In album 
1850/1938 Een redelijk gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

8461 OOSTENRIJK EN GEBIEDEN 950 
Pfr/ongebr/gebr In 2 Safe albums 
1850/1938 Een goed gevulde dubbel verzamelde 
collectie met veel klassiek materiaal Geschikt om 
mee verder te gaan Hoge cataloguswaarde 

8520 OOSTENRIJKSE GEBIEDEN 750 
Gebr/ongebr In map 
Een interessante verzameling met veel Lombarbije 
en Turkse post Waarbij ook een komplete verza
meling Bosnië 

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 -

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 

8400 SIAM/THAILAND 350 
Gebr/ongebr In insteekboekje 
Een leuk uitzoekpartijtje met veel klassiek 
matenaal Geschikt voor de Siam-specialist 

8481 SPANJE 400 
Vnl gebr In map 
Een klassieke partij op blanco bladen met veel 
interessant matenaal Geschikt voor de echte 
Spanje-specialist 

8377 SURINAME 450 
Ongebr In map 
1873/1935 Beter matenaal op insteekblad 

8306 TSJECHO-SLOWAKIJE 350 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1818/1968 Een goed gevulde verzameling met veel 
ouder matenaal 

8503 TUNESIË 800 
Pfr/ongebr In doosje 
Een interessante partij met veel epreuves-de-luxe 
Zeer geschikt voor de gevorderde Tunesie-
verzamelaar Zelden aangeboden 

8526 VATICAAN 225 
Gebr In album 
1929/1969 Een goed gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

8525 VERENIGD EUROPA 500 
Ongebr/pfr In album 
1956/1966 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel betere series 

8453 VERENIGDE NATIES 600 
Vnl pfr In 3 Davo albums 
1851/1994 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel kleinbogen Hoge cataloguswaarde 

8402 WERELD 4000 
Pfr /ongebr /gebr In doosje 
Een fantastische uitzoekpartij in 8 kleine 
insteekboekjes Met overwegend klassiek materiaal 
Met zeer veel topzegels van vele landen Zeer 
geschikt voor de vergevorderde Wereld-verzamelaar 
Een pracht object met een gigantische catalogusw 

8488 WERELD 1150 
Gebr/ongebr In doos 
Een interessante uitzoekpartij met oud matenaal 
In doosjes, zakjes en boekjes 

8489 ZUID AMERIKA 900 
Gebr/ongebr In album 
Een klassieke verzameling tot +/-1900 met veel 
interessant matenaal Een mooi geheel voor de 
gevorderde Zuid Amenka-verzamelaar met een 
hoge cataloguswaarde 
8493 ZWEDEN 450 
Vnl pfr In 2 insteekboeken 
+/-1930/1980 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal zoals paartjes 

8511 ZWITSERLAND 3500 
Pfr/ongebr/gebr In 2 albums 
1854/1997 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal uit de gehele periode 
Waarbij ook dienst en Verenigte Naties 
Een mooi geheel met veel nominaal 



CASPARIEHANGBOEKJES: 
BOEKJES 'PAR EXCELLENCE' 

Einde van het kartonnen handboekje komt nu al in zicht 
DOOR R.C. B A K H U I Z E N VAN DEN B R I N K , L E I D E N 

De fervente tegenstanders van de in dit blad ruimschoots belichte kartonnen 

'hangboekjes' krijgen hun zin: aan de productie van deze 'schapverpakkingen' komt zo 

goed als een eind. Maar of diezelfde tegenstanders er zo gelukkig mee zullen zijn valt te 

betwijfelen, v/ont PTT Post vervangt de boekjes door zogenoemde 'mailers' 

hangverpakkingen waarbij zegels en verpakking geïntegreerd zijn. Het resultaat: meer 

zelfklevende zegels, grotere eenheden, meer kosten. Het naderend einde van de 

kartonnen hongboekjes is voor Rein Bakhuizen van den Brink aanleiding om de 

productie ervan met tekst en beeld voor u te beschrijven. 

Omstreeks 1995 werd er door 
PTT Post flink gebrainstormd 
over nieuwe wijzen van postze
gelverkoop. Tijdens deze dis
cussie, die werd geleid door 
Bart Takkenkamp van de Busi
ness Unit Consumentenmarkt 
van PTT Post, werd er ook ge
sproken met enkele bedrijven 
uit de grafische sector en uit de 
verpakkingswereld. Er waren 
voorbeelden uit het buitenland 
die ook in Nederland indruk be
gonnen te maken. In het Ver

enigd Koninkrijk was Royal Mail 
al in 1987 gestart met de zoge
noemde window booklets, post
zegelboekjes waarbij de inhoud 
dankzij een venstertje te zien 
was, en die voorzien waren van 
een streepjescode {barcode).\2)\e 
laatste voorziening was toege
voegd om de verkoop door 
postbeambte of wederverkoper 
vlot te laten verlopen. Verder 
hadden de boekjes een speciale 
gleuf (de zogenoemde locking 
tab) die het mogelijk maakte 

een eenmaal opengemaakt 
boekjes ook weer dicht te doen. 
In Canada waren de posterijen 
eind 1988 begonnen met de ver
koop van postzegelboekjes 
waarin een gat was geboord om 
de boekjes in winkelschappen 
te kunnen ophangen. Ook in 
Canada vormde de barcode een 
extra toevoeging. In 1990 ver
schenen in NieuwZeeland be
halve de traditioneel vormgege
ven postzegel boekjes ook va
rianten met een 'hangoogje' ten 

behoeve van de retailers (weder
verkopers) en ook hier werd een 
barcode aan de boekjes toege
voegd. In NieuwZeeland stop
te men al vrij snel met de ver
koop van de traditionele variant 
en bleef uitsluitend het/iong 
and sell product over. 

DE NEDERLANDSE SITUATIE 
In Nederland zat men inmid
dels niet stil. Er werden enkele 
proefprojecten {pilots) opgezet 
waarbij behalve PTT Post zelf 
ook de bedrijven Casparie in Al
mere (als drukker) en WILO 
Vianen (als verpakker) betrok
ken waren. Er werd onder meer 
gedacht aan een verpakte hoe
veelheid postzegels of post
waardestukken die de klant zou 
kunnen betrekken uit apparaten 
die te vergelijken vielen met de 
snoepautomaten zoals die op 
de NSstations te vinden zijn. 
Op heel kleine schaal werden 
hiermee proeven gedaan. Dank
zij deze proeven kregen de 
postkantoren HoutenPelmolen 
en Industrieterrein Moerdijk bij 
een bepaalde categorie fllatelis
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ten een redelijke bekendheid. 
Beide vestigingen w/aren op be
perkte tijden en uitsluitend voor 
de zakelijke markt geopend. De 
verzamelaars hadden in feite 
slechts oog voor automaten die 
zelf zegels fabriceerden, zoals 
de Klüssendorf- en de Nagler-
machines; voor de 'snoepgoed
automaten' en hun inhoud had
den ze zo goed als geen belang
stelling. 
Uit de bewuste 'snoepautoma
ten' konden onder meer de pro
ducten worden betrokken die ik 
later, in 1998, in 'Filatelie' als 
hangzakjes heb beschreven (ru
briek Verzamelgebied Neder
land). In diezelfde periode ver
schenen die producten ook aan 
de rekken en schappen van en
kele postkantoren die PTT Post 
mega-kantoren noemde. Een 
voorbeeld is het kantoor Leiden 
Schipholweg, een vestiging 
waar ik enkele keren per week 
langskwam om mijn postbus te 
legen. 
I n de tweede helft van 1998 ver
schenen de eerste 'hangboek
jes' op het toneel. Waren de 
'hangzakjes' nogal sober uitge
voerd, de 'hangboekjes' waren 
bijzonder kleurig en droegen 
duidelijk een bepaalde bedrijfs-
stijl of corporate image uit. Als 
een nuchtere, Nederlandse con
sument vroeg ik me meteen af 
hoe PTT Post het klaarspeelde 
om de postzegels met verpak
king en al te leveren voor een
zelfde bedrag als de zegels no
minaal kostten. 
Daar waar de 'hangzakjes' nog 
een losse inhoud hadden die 
gemakkelijk te vervangen was 
door een andere, bij de 'hang

boekjes' lag dat anders: die 
hadden een inhoud die aan de 
kaft was vastgehecht. En dat 
maakte deze verpakking tot een 
'postzegelboekje', een product 
dat volledig paste in een bijna 
honderd jaar lange Nederland
se traditie. Immers, vanaf 1902 
en tot en met 1950 kwamen er 
in Nederland postzegel boekjes 
voor de verkoop aan de loketten 
op de markt, een periode die na 
een korte, boekjesloze interval 
werd voorgezet met automaat
boekjes (sinds 1964). In de ja
ren '90 verdwenen de 'gele' 
postzegelautomaten uit de 
postkantoren en daarmee stier
ven de automaatboekjes ook zo 
goed als uit. 
Het hiervoor al genoemde 
wego-/(o/itoor Schipholweg in 
Leiden beschikte tot aan de om
schakeling op 'hangzakjes' ove
rigens nog steeds over een 
boekjesautomaat, ook al leken 
er nog maar weinig mensen ge
bruik van te maken. 
Er werden in de loop van de ja
ren door Joh. Enschedé in Haar
lem ook nog loketboekjes ge
maakt die vrijwel gelijk waren 
aan de automaatboekjes. Deze 
boekjes werden geproduceerd 
ten behoeve van de verkoop van 
bepaalde toeslagzegels, zoals 
Zomerzegels en Rode-Kruisze-
gels. De verkoop daarvan liep 
geleidelijk terug, tot een niveau 
dat uiteindelijk onder één mil
joen exemplaren per soort 
boekje uitkwam. Het werd in
derdaad tijd voor iets nieuws... 

WAAR BUJfT DE FILATEIIST? 
Aan de experimenten uit de pe
riode 1995-n 998 werd door PTT 

Post in het geheel geen rucht
baarheid gegeven. Ook de fila
telisten zaten te suffen. Een eer
ste schok ontstond toen de 
jaargetijden-zegels van maart 
1998 verschenen. Niet alleen 
waren de zegels niet bij PTT's 
'huisleverancier'Jo/i. Enschedé 
Security Stamp Printing in Haar
lem gedrukt, maar ze waren 
zelfs in het buitenland gedrukt, 
bij Walsall Security Printers in 
Walsall bij Birmingham. Het 
tweede opzienbarende nieuws 
was dat de boekjes in niets le
ken op hun voorgangers: ze wa
ren anders van vorm, hadden 
een veelkleurige kaft, waren 
voorzien van een ophangmoge-
lijkheid, er was een voorziening 
aangebracht om een al geo
pend boekjes weer handig te 
sluiten en er was een barcode 
meegedrukt. Wie had gedacht 
dat het hier om een eendags
vlieg ging kwam bedrogen uit, 
want al vrij snel verscheen een 
vervolg. Walsall Security Printers 
bleek zich vaste voet te hebben 
verworven in postaal Neder
land. 
De Walsall-hangboekjes werden 
door PTT Post gepromoot als 
elke andere nieuwe postzegel 
en eigenlijk beschouwd als de 
natuurlijke opvolger van de 
boekjes die voorheen door En
schedé waren vervaardigd. Dat 
bleek bijvoorbeeld uit het feit 
dat de nummering van de boek
jes aansloot op die van de boek
jes-oude stijl. 
De Walsall-boekjes hadden een 
bescheiden formaat en leverden 
dankzij hun al even bescheiden 
inhoud geen al te grote finan
ciële bezwaren op voor de ver

zamelaars. Maar vanaf eind 
1998 veranderde de situatie. 
Dat gebeurde aanvankelijk vrij 
onopvallend met de introductie 
van verpakkingen voor Priority-
bladen en de kortingzegels van 
1998, die ervoor zorgden dat de 
schappen van die kantoren die 
meededen aan de pilots voor
zien werden van royaal uitgeval
len hangboekjes. Deze boekjes 
hadden niet alleen een heel dui
delijke bedrijfsstijl maar ze 
brachten ook op een aanspre
kende en aantrekkelijke manier 
de daarin aanwezige postzegels 
en postwaardestukken onderde 
aandacht. Het doel was duide
lijk: deze verpakkingen moesten 
tot een stevige toename van de 
verkoop aanzetten. 
En waar bleven de verzame
laars? Als ze al in de gaten had
den dat er op bepaalde post
kantoren en m Bruna-winkels 
iets te koop was dat wees op 
een geheel nieuwe aanpak bij 
PTT Post, dan reageerden ze 
nogal verschillend. Aan de ene 
kant was er de terughoudend
heid die werd gemotiveerd met 
'ik verzamel toch geen verpak
kingen', aan de andere kant de 
bescheiden afkeer van 'wat wil 
PTT Post ons nu weer opdrin
gen?'. Geen van beide reacties 
was in feite juist: verzamelaars 
verzamelden immers al decen
nia lang postzegelboekjes zon
der daarbij ooit de kreet 'ver
pakking' te gebruiken. Boven
dien stelde PTT Post zich op het 
standpunt dat de hangboekjes 
nooit en te nimmer bedoela wa
ren als verzamelobject; de 
boodschap was eigenlijk dat de 
verzamelaar dit product toch 
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vooral links moest laten liggen. 
Gezien de omstandigheden 
(beperkte verkrijgbaarheid, om
streden product, niet bestemd 
voor filatelisten) w/as het niet zo 
vreemd dat het vergaren van in
formatie over de hangboekjes 
een uiterst moeizame bezig
heid was - en eigenlijk nog 
steeds is. 

2 0 0 1 : NIEUWE SITUATIE 
Inmiddels zijn we in het jaar 
2001 terechtgekomen en is de 
situatie nogal veranderd. De 
bulk van de postwaardenpro-
ductie is of wordt momenteel 
naar Engeland overgeheveld. 
Dat betekent dat het niet voor 
de hand lijkt te liggen dat de 
hangboekjes nog langer in Ne
derland zullen worden gepro
duceerd. De desbetreffende 
nieuwe drukkerijen - voorals
nog zijn dat Walsall Security 
Printers en The House of 
Questa - zijn immers heel 
goed in staat om zelf hang-
boekjeste maken: Walsall Secu
rity Printers maakt zulke boek
jes al sinds 1998 en ook 
Questa kan bogen op ervaring, 
opgedaan bij opdrachten voor 

andere postadministraties. 
En inderdaad, ondanks het feit 
dat de betrokken bedrijven hun 
best deden om de productie 
van hangboekjes voor Neder
land te behouden, besliste PTT 
Post toch anders en koos men 
er voor de hangboekjes voor
taan rechtstreeks te laten ver
vaardigen bij de producent van 
de zegels-zèlf 
Dat de verkoop van de karton
nen hangboekjes achterbleef bij 
de doelstelling - zo'n 30 miljoen 
gulden per jaar na een proefpe
riode van drie jaar - was daarbij 
voor PTT Post niet de voor
naamste reden. Veel belangrij
ker vond men het om het nogal 
ingewikkelde traject (van Design 
Bridge via Van Ginnenken & 
Mostaard, Casparie, Advozo en 
WILO Vianen naarGeldnet) in 
te korten. Door voor geïnte
greerde boekjes te kiezen is dat 
gelukt: nu gaat het van Design 
Bridge naar Walsall en vandaar 
naar het distributieapparaat. 
De Casparie-hangboekjes zul
len vrijwel geheel verdwijnen 
(daarover verderop meer) en 
dat is een goede reden om op 
deze plaats uitvoerig stil te 

staan bij de ontwikkelingen van 
de afgelopen drie jaar. 

VOORBEREIDING 
Voor de hangboekjes schakelde 
PTT Post destijds een ontwerp
bureau in dat met een uniforme 
huisstijl voor dit product moest 
komen. Bij Design Bridge in Am
sterdam werden de afzonderlij
ke 'vaste' stijlelementen samen
gevoegd met de per boekje va
riërende elementen, zoals de a f 
beelding van een zegel op de 
voorkant, de extra beeldinfor
matie op de achterzijde rechts, 
de verwijzing naar soortgelijke 
producten op de bovenachter-
flap en dergelijke. Bij de litho-
grafische inrichting Van Ginne-
ken en Mostaard in Amsterdam 
werden de door Design Bridge 
gemaakte ontwerpen compu-
termatig vervolmaakt; daarna 
werden ze in 'digitale vorm' 
doorgegeven aan de drukkerij: 
Casparie in Almere, onderdeel 
van het grote PlantijnCasparie-
concern. 

Casparie maakte vervolgens 
een indeling per veldeel. Hoe 
die indeling uitviel en welke 
boekjes (samen) op een drukvel 
terecht kwamen was afhankelijk 
van de bestelde hoeveelheden 
per soort. De meest voorko
mende opmaak van een drukvel 
voor hangboekjes was geba
seerd op vervaardiging met een 
offsetpers met vel in leg, met ge
bruikmaking van vellen van het 
formaat 72 bij 102 centimeter. 
Op zo'n vel konden twaalf 
(twee rijen van zes) standaard-
kaften worden geplaatst. Als 
binnen zo'n drukvel van een be
paalde boekjesomslag meer 

dan een exemplaar nodig was 
dan werden deze extra omsla
gen op de voorgeschreven a f 
stand op het drukvel geplaatst. 
Dat gebeurde computermatig, 
op een wijze die vergelijkbaar is 
met het step and repeat-proces 
zoals dat voor het samenstellen 
van een drukvel postzegels (bij
voorbeeld 10x20) wordt toege
past. Voor de computergebrui
kers onder de lezers: het gaat 
om een systeem dat zich enigs
zins laat vergelijken met de 
functies copy (kopiëren) en mul
tiple paste (herhaald plakken) in 
een tekstverwerkingspakket. 
Afgezien van de allereerste keer 
- toen er twaalf verschillende 
kaften moesten worden gedrukt 
die elk hun eigen drukvel kre
gen - maakte Casparie steeds 
met behulp van een computer
programma een velindeling die 
bepaalde welk kaftje waar 
moest komen. Datzelfde pro
gramma regelde het rasteren 
van de afzonderlijke kleuren, 
waarna de velopmaak met de 
twaalf kaftjes op film (litho's) 
werd uitgedraaid. Met behulp 
van de films werden vervolgens 
de offsetplaten vervaardigd. Zo
veel kleuren als er voor de druk 
nodig waren, zoveel drukplaten 
werden er gemaakt. 

HET DRUKPROCES 
Casparie beschikt over drie off-
setpersen met velinleg van het 
fabrikaat Heidelberg: twee vier-
kleurenpersen en één tweekleu-
renpers. Van de beide vierkleu-
renpersen is er maar één ge
schikt voor wat dikker papier, 
respectievelijk karton. Op de 
zogenoemde Speed Master 102 
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CD werden de eerste vier druk-
gangen van hangboekjes aange
bracht. De aanduiding '102' 
slaat op de maximale velgrootte 
van 72 X 102 cm. De tweekleu-
renpers Speed Master^y werd 
ingezet voor een eventuele vijf
de kleur of een steunkleur, en 
altijd voor het glanzen of vernis
sen van de al gedrukte vellen. 
De Speed Mosterkan een snel
heid halen van 15.000 vel per 
uur, maar voor een kwaliteits
product zoals de hangboekjes 
werd een veel lagere snelheid 
aangehouden. 
Om tijdens het drukken zeker te 
zijn van een juiste kleur worden 
op gezette tijden gedrukte vel
len van de pers gehaald en op 
een aparte meetinrichting ge
plaatst. Aan de hand van de op 
de drukvellen aanwezig contro-
lestrips worden de waarden 
elektronisch afgelezen en verge
leken met de oorspronkelijk in
gestelde waarden. Wijken de 
waarden teveel af dan wordt de 
beïnktingvan de drukpers elek
tronisch gecorrigeerd. Een al te 
grote variatie in drukkleur kan 
hiermee zoveel mogelijk wor
den tegengegaan. 
Nadat de vellen gedrukt waren -
dat gebeurde meestal met vier 
kleuren - werden ze in pallets af
gevoerd naar de vlakbij aanwe
zige tweekleurenpers voor het 
aanbrengen van de volgende 
kleur of voor het glanzen of ver
nissen. 

STANSEN EN SNIJDEN 
De volgende stap bij Casparie 
was het uitstansen of snijden 
van de drukvellen, zodat losse 
boekjeskaften ontstonden. Op 

een houten plank werden op 
alle plaatsen waar het karton 
doorsneden moest worden een 
scherp metalen mes geplaatst, 
volledig ingebed in stroken rub
ber. Op de plaats van de vou
wen (boven en onder) werd 
aanvankelijk geen perforatie 
aangebracht, maar slechts een 
'moet'; daarvoor werd een bolle 
(stompe) metalen strip ge
bruikt. Later bevatte de stans-
plank ook een perforatie op de 
vouwranden. Destansplanken 
werden vervaardigd bij Oorbeek 
in Amsterdam. 
Afhankelijk van het formaat van 
de kaftjes konden er bijvoor
beeld zes boekjes (driemaal 
twee) per plank worden ge
stanst. Op een aparte stansma-
chine, de Heidelberg Cylinder 
Automat, werden de (vooraf ge
halveerde) drukvellen onderde 
stansplank doorgeleid en ge
stanst. Bij de opmaak van het 
drukvel was al rekening gehou
den met het feit dat de vellen 
voor het stansen moesten wor
den gehalveerd: waar er nor-
maalgesproken tussen twee 
kolommen een marge van ze
ven millimeter werd aangehou
den, werd halverwege het druk
vel veertien millimeter marge 
aangehouden. Bij het stansen 
werden ook de zogenoemde 
'eurosleuven' gevormd, de 
hangoogjes of slobgaten waar
aan de hangboekjes uiteindelijk 
moesten worden opgehangen. 
Wel moesten deze hangoogjes 
nog zo aan de rest van de kaft 
blijven vastzitten dat de stans-
machine niet werd 'bevuild' 
met het losse materiaal uit de 
sleufjes. 

De eerste drukorders hang
boekjes werden inderdaad afge
leverd met sleufjes die nog ge
vuld waren. Pas op het moment 
dat de boekjes werden opge
hangen, moest het personeel 
van PTT Post de sleufjes eruit 
drukken. PTT Post was niet zo 
blij met dit karweitje en ver
zocht Casparie om voortaan de 
boekjes zonder sleufjes af te le
veren. Het verwijderen van de 
sleufjes liet Casparie door der
den verrichten (onder andere 
door penitentiaire inrichtingen), 
maar het resultaat was niet al
tijd even bevredigend. Daarom 
werd naar een andere oplossing 
gezocht. 
Nadat de kaftjes gestanst waren 
moesten ze nog langs één zij
kant worden scnoongesneden. 
Had men dat al in de stansma-
chine laten doen dan waren de 
drukvellen op dat moment al in 
afzonderlijke kaftjes uit elkaar 
gevallen en was de zaak niet 
meer te hanteren geweest. Het 
schoonsnijden gebeurde in een 
aparte arbeidsgang op een ge
wone snijmachine. 
Een aantal kaften die uitsluitend 
van een vouwril waren voorzien 
(en dus niet van perforatie) wer
den later, bij Casparie, nog 
voorzien van een perforatieril. 
Dat gebeurde met losse kaften 
opeen Heidelbergdegel-stans-
machine. Het ging onder meer 
om de boekjes 'Tien om te ver
rassen' en 'Koningin Beatrix'. 

DE ROL VAN WILO VIANEN 
De ongevouwen (plano) kaftjes 
konden nu worden verpakt en 
worden doorgestuurd naarde 
volgende schakel in het hele 

productieproces, om precies te 
zijn naar Wl LO Vianen, een be
drijf dat gespecialiseerd is in 
het aanbrengen van krimpfolie-
verpakkingen en diverse specia
le verpakkingen. WILO Vianen 
was een 'oude bekende' van 
Casparie; de twee bedrijven 
speelden al langer een geza
menlijke rol in de diverse pilots 
op het gebied van hane and sell-
producten. De hangzoK/'es die 
bij Casparie waren gedrukt wer
den bij Wl LO Vianen gevou
wen, geplakt en gevuld met 
postzegelblokjes, respectieve
lijk postwaardestukken. 
Bij de har]gboekjes daarentegen 
ging het niet meer alleen om 
het vouwen en dichtplakken van 
kaften, maar ook om het aan de 
kaften bevestigen van postze
gelblokjes, respectievelijk ge-
sealde bundeltjes blokken of 
kaarten. Gebeurde dit in het be
gin vooral handmatig, toen een 
grotere omzet in het vooruit
zicht werd gesteld leek het 
WILO Vianen rendabel om een 
speciaal ingerichte machine 
daarvoor te laten ontwerpen en 
in te zetten. En zo geschiedde... 

PRODUCTIE BIJ WILO VIANEN 
Globaal genomen was de gang 
van zaken bij WILO Vianen als 
volgt. 
Met name als de aan te bren
gen inhoud wat 'stugger' was 
werden de kaften machinaal 
voorzien van twee dubbelzijdi
ge plakstrips: één voor de in
houd en de tweede voor het 
dichtplakken van de kaft op de 
achterzijde. Deze plakstrippen 
werden afgedekt met een aparte 
strip om de kaften tijdelijk te 
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kunnen opbergen. Het aan en 
afvoeren van ae kaften ge
schiedde bij deze machine he
lemaal handmatig. Ook het ver
wijderen van de afdekstripjes en 
vervolgens bevestigen van de 
' inhoud' gebeurde geheel met 
de hand. 
Nadat de eerste grote orders 
van de hangboekjes handmatig 
waren verwerkt, liet WILO Via
nen bij het Italiaanse bedrijf 
SITMA Machinery S.p.A. in Spi
lamberto een apparaat ontwik
kelen voor de vervaardiging van 
hangboekjes. Een deel van de 
oplage van de eerste order werd 
door SITMA gebruikt om te tes
ten. Bij deze speciale machine 
staat aan het begin iemand die 
de losse kaften invoert. De kaf
ten komen dan op een lopende 
band en worden langs een lijm
spuitinrichting geleid waar twee 
lijmpuntjes voor de bevestiging 
van de inhoud worden aange
bracht. Daarna worden vanuit 
twee verschillende stapels om 
en om een ' inhoud' naar de kaft 
toegeschoven en daar vastge
plakt. Kaft en inhoud gaan door 
en het geheel passeert dan weer 
een lijmspuitinrichting die twee 
lijmpuntjes aanbrengt voor het 
dichtmaken van de kaft. Vervol
gens gaat alles door een vouw
Inrichting die er voor zorgt dat 
achterkant en bovenachterflap 
omhoog worden gevouwen en 
daarna dichtgevouwen en aan
gedrukt. Als het kant en klare 
nangboekje helemaal in orde is 
wordt het verder over de trans
portband geleid. Is er iets fout 
gegaan (ontbrekende inhoud, 
dubbele inhoud etc.) dan wordt 
niet alleen het 'foute' boekje 

apart gehouden (het verdwijnt 
in een open doos die onder de 
lopende band is geplaatst), 
maar ook het voorgaande en 
het daaropvolgende boekje. De 
'goedgekeurde' boekjes berei
ken het eind van de transport
band, waar ze met de hand per 
25 stuks worden gebundeld. De 
bundels worden nog eens ge
wogen om te kijken of het aan
tal klopt en daarna in dozen ge
stopt. De onderweg uitgevallen 
boekjes worden met de hand 
gecontroleerd en de inhoud 
wordt op orde gebracht; een 
medewerkster brengt met een 
lijmpistool de lijmpunten aan 
waarna het aldus 'gerepareerde' 
boekje bij de goede exemplaren 
wordt gevoegd. 
De kant en klare boekjes kun
nen als ze gebundeld zijn ook 
nog worden voorzien van door
zichtige kunststof wikkels, zoals 
ze ook door Geldnet bij de post
kantoren worden verspreid. 

ALTERNATIEVE BEWERKINGEN 
Soms werden bij Wl LO Vianen 
ook nog alternatieve bewerkin
gen uitgevoerd. Zo was in de 
tekst die bij de Kortingzegel
boekjes van 1998 op de achter
zijde te vinden was een foutief 
jaartal (1998 in plaats van 1999) 
geslopen. Om geen boekjes te 
verspillen werd bij WILO Via
nen een sticker met de juiste 
gegevens over de gedrukte tekst 
heen aangebracht. 
Er werden soms reclamekaar
ten van de Collect Club ingesto
ken voordat de bundels van 25 
werden gewikkeld. Dit gebeurde 
onder meer met de boekjes ' l o 
uit de kunst', 'Hoogtepunten 

20ste eeuw' en nog zeer recent 
met het blokje 'Nieuwe Kunst' 
van mei j l . 
De van plakstrips voorziene 
kaftjes werden bij WILO Vianen 
met de hand verder verwerkt. 
Soms werden op deze kaftjes 
alweer met de hand  extra lijm
punten aangebracht. 
Er zijn hangboekjes bekend met 
afgedekte plakstrippen plus 
lijmpunten, bijvoorbeeld bij het 
boekje '50 voor het huwelijk'. 
In sommige gevallen bevatten 
hangboekjes een ' inhoud' die 
bestaat uit een veelvoud zegel
blokken of kaarten; in die geval
len worden blokken of kaarten 
eerst bij WILO Vianen geseald. 
De onlangs in Filatelie gemelde 
pakjes met gesealde briefkaar
ten en adreswijzigingskaarten 
komen bij Wl LO Vianen van
daan. 

DISTRIBUTIE 
Nadat de productie van de 
hangboekjes bij Wl LO Vianen is 
afgerond, komt de distributie 
op gang. PTT Post maakt voor 
die verspreiding al geruime tijd 
gebruik van de diensten van 
Geldnet in Haarlem. 
Het zal duidelijk zijn dat er bij 
WILO Vianen gedurende enige 
tijd een grote, l<ostbare hoeveel
heid postwaarden aanwezig is: 
eerst in de vorm van losse blok
ken of stapeltjes gesealde post
waarden), later als kant en klare 
hangboekje. Daarvoor zijn ui
teraard aparte voorzieningen 
zoals brandkasten nodig, terwijl 
er ook de nodige beveiligings
maatregelen met betrekking tot 
het personeel moeten worden 
getroffen. 

De bij WILO Vianen binnenge
brachte kaftjes worden niet al
tijd meteen verwerkt. Ze moe
ten soms worden opgeslagen 
tot dat de ' inhoud' is aange
voerd of totdat er een nieuwe 
voorraad kant en klare boekjes 
nodig is. Een voorbeeld: op het 
moment dat Wl LO Vianen be
zig was met de vervaardiging 
van de boekjes 'Nieuwe Kunst' 
van mei j l . lagen er nog dozen 
klaar met kaften van onder 
meer '160 Priority' en 'Creatief, 
kaften die al enkele maanden 
eerder bij Casparie waren ge
drukt en gestanst. 
Een deel van de door Casparie 
afgeleverde kaften  de plano 
kaarten worden hier 'schapkaar
ten' genoemd  hoeft geen spe
ciale bewerking meer te onder
gaan. Ze zijn bestemd om als 
aummy (model) te dienen op 
die postkantoren waar geen 
hangboekjes worden verkocht 
maar men toch wil aangeven 
wat voor soort zegels er in het 
assortiment zitten. De plano 
kaarten worden op de postkan
toren zelf gevouwen en aan de 
muur opgehangen. 

NOG EEN SCHAKEL: ADVOZO 
Zoals hiervoor al werd beschre
ven is de verwijdering van de 
sleufjes een vervelende klus. 
Ook al omdat het werken met 
de stansmachine in tijden van 
drukte andere activiteiten van 
Casparie in de weg stond werd 
er gezocht naar een oplossing. 
Die werd gevonden in het uitbe
steden van het stanswerk aan 
Advozo in Vianen (het bedrijfis 
slechts enkele straten verwij
derd van het bedrijfspand van 
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WILO Vianen). Advozo, een be
drijf dat gespecialiseerd is in 
stanswerk, beschikt over een 
WUPAstansmachine waarmee 
grote drukvellen (ook die van 72 
X102 centimeter) in één keer 
kunnen worden gestanst. Ver
der heeft de macnine een voor
ziening die ervoor zorgt dat het 
restmateriaal uit de sleufjes ma
chinaal wordt verwijderd. Voor 
deze machine werden twee 
stansplaten vervaardigd bij Ust
fa Dievision in Vianen (inder
daad, ook weer op 'loopaf
stand'): één voor de het vaakst 
voorkomende opmaak (6x2 
hangboekjes op een vel) en één 
voor de 5x2 opmaak van de pak
ketzegelboekjes. 
Begin dit jaar werden de eerste 
drukvellen bij Advozo gestanst; 
het ging onder andere om vel
len met de emissies 'Rotterdam 
200T' en 'Tussen Twee Cultu
ren'. Het was verzamelaars al 
eerder opgevallen dat de perfo
ratie in de vouwranden veel gro
ver was dan voorheen. Bij een 
bezoek aan Advozo werd al 
gauw duidelijk hoeveel zorg be
steed moet worden aan het in
stellen van de stansmachine. 
Niet alleen is het afstemmen 
van de velinvoer op de stans
plaat cruciaal, maar ook het af
stellen van de vier millimeter 
dikke pennen die de 'eurosleuf
jes' weg moeten duwen  de 
randen van het gat mogen im
mers niet beschadigd worden 
aan de randen. 

ArSOUWEN? 
Het besluit van PTT Post om 
niet meer door te gaan met de 
hangboekjes in de huidige 

vorm is bij de betrokken bedrij
ven  Casparie, WILO Vianen, 
Advozo  nogal hard aangeko
men. En dat is begrijpelijk: het 
is immers jammer om te moe
ten stoppen met een product 
dat met grote inzet door een 
keten van met elkaar samen
werkende bedrijven tot stand 
kwam, niet in de laatste plaats 
omdat er hier en daar forse in
vesteringen zijn gedaan: de ver
vaardiging van de nieuwe, gro
te stansplaten bij Ustfa en de 
ontwikkelingvan de speciale 
SITMA assembleermachine 
voor WILO Vianen. Overeen 
compensatie voor deze laatste 
aanschaf zijn overigens met 
PTT Post afspraken gemaakt. 
Over hoe het verder moet gaan 
met die producten die toch nog 
tot hangboekjes moeten wor
den verwerkt, maar die niet bij 
de Engelse postzegelproducen
ten kunnen worden vervaar
digd heeft PTT Post wel ideeën. 
Voor de pakketzegels, de priori
tybladen en de aangetekend
zegels zullen gewoon, op de 
'ouderwetse manier, kartonnen 
hangverpakkingen worden ge
maakt. Ook over de productie 
van briefkaarten bestaat inmid
dels duidelijkheid: die worden 
voortaan bij Walsall gedrukt, 
waarbij de kaarten in 'harmoni
cavorm' aan elkaar vast zullen 
zitten. 

Een heel andere vraag is na
tuurlijk: wat doen de verzame
laars? Zijn die blij met het feit 
dat de kartonnen hangverpak
kingen nu als een (bijna) afge
sloten verzamelgebied kunnen 
worden beschouwd? Of zijn ze 
dat juist niet? 

Als het Jout gaat verduJijnt een han^verpakian^  soms met zetjels en al  m een kartonnen doos. 
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HET VERVOLG 
Dat er pas nu, op het eind 
'hangboekjesrit', toegang is 
verkegen tot de bedrijven die bij 
de productie betrokken zijn valt 
te betreuren, maar beter laat 
dan nooit. Het blijkt gelukkig 
dat er in de archieven nog vrij 
veel bewaard is gebleven en dat 
materiaal kan in de toekomst 
nog zijn diensten bewijzen bij 
het verder documenteren van 
de aanmaak van deze Neder
landse /long one/se//producten. 
Niet alleen van de hangboekjes, 
maar ook van de directe voor
gangers, de hangzakjes, is meer 
bewaard gebleven dan we had
den mogen hopen. 
Dit artikel is dan ook niet meer 
dan een globale inleiding op 
wat later nog kan volgen na in
tensieve research en detailon
derzoek in samenwerking met 
de betrokken bedrijven. Dat is 
van groot belang, want de ge
schiedenis van een kwalitatief 
hoogstaand en interessant pro
duct mag niet ongeschreven 
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blijven. Ik heb het in de kolom
men van dit blad al eens vaker 
verkondigd: de belangrijkste 
taak van de filatelist is het vast
leggen van postale (en de er
mee verbonden druktechni
sche] ontwikkelingen, en dat 
dan Dij voorkeur als die ontwik
kelingen in volle gang zijn en 
niet pas honderd jaar later. Dat 
vereist echter wel de medewer
king van alle betrokkenen. 
Voor de hulp bij de totstandko
ming van dit artikel wil ik de vol
gende personen (die ik in alfa
betische volgorde van hun be
drijf noem) bedanken: de beide 
heren Reulen (Advozo Vianen), 
de heren Scheffer, Van Os en 
Pors (Casparie Almere), Sieben 
(PTT Post Den Haag) en Knoop 
(WILO Vianen). Verder ook 
dank aan alle naamloos blijven
de medewerkers en medewerk
sters van Advozo, Casparie en 
WILO Vianen die het al of niet 
plezierig vonden om op de foto 
te komen... 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het augustus/september
nummer 2001 (verschijnt be
gin september) moeten uiter
lijk op I augustus 2001 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats verwijderde 
evenementen eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELUNGEH 
EN MANIFESTATIES 
• 9 t/m 15 juni: 
Brussel (België). Belgica 2001, 
internationale postzegelten
toonstelling onder FlP-patro-
naat in het kader van het the
ma '500 jaar Europese poste
rijen'. Organisatie: Pro-Post. 
Hallen 3, 4 en 8 van Brussels 
Expo (Heizelcomplex). Ca. 
3.000 kaders. Uitvoerige in
formatie volgt in de kolom
men van 'Filatelie'. Inlichtin
gen: Belgica 2001, Korte Mi-
nimenstraat2, B-iooo Brus
sel (België). 
• 20 augustus-26 oktober: 
Utrecht. Impressies - Poststem-
pelprodurtie door 's Rijks Munt 
(1865-1969), Jubileumten
toonstelling van de Neder
landse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelver
zamelaars (Po & Po). Neder
lands Muntmuseum (gebouw 
Koninklijke Nederlandse 
Munt), Leidseweg90. Zes vi
trines en twaalf kaders, ge
wijd aan de productie van 
poststempels en de afdruk
ken ervan. Openingstijden: 
werkdagen van 10 tot 16 uur. 
Officiële opening (alleen voor 
genodigden en leden van Po 
& Po) op I september. Gele-
genheidsstempel. Inlichtin
gen: J. Spijkerman, Postbus 
1065, 6801 BB Arnhem. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hajhia 01, internationale 
postzegel tentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela-
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges between people, Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sir-
graesvej 134, DK-2770 
Kastrup (Denemarken). 
• 19,20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2001, na
tionale postzegelshow geor
ganiseerd door de Neder-
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
(NVPV) op verzoek van de 
Gezamenlijke Stuurgroep 

Evenementen. Americahal, 
Laan van Erica 50. Ca. 200 
kaders. Openingstijden: op 
ig / ioen 20/10 van 10 tot 17 
uur en op 21/10 van 10 tot 16 
uur. Toegang f 10.-. Meer in
formatie in het oktobernum
mer 2001 van 'Filatelie'. In
lichtingen: L.L. Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 28iiTTReeuwijk. 
• 19, 20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Liechtenstein Salon 
Nederland, salon van de Liech
tenstein Filatelie, georgani
seerd door de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars van het Vorsten
dom Liechtenstein (NVPVL). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca 120 kaders, dia- en 
filmpresentaties. Opening
stijden: zie hierboven (Postex 
2001). Informatie over hotel
accommodatie en speciaal 
buffet: A. Haasnoot, Witmos 
23, 2914 XI Nieuwerkerk aan 
den IJssel, telefoon 0180-
321538, e-mailadres: 
flri.hoasnoot@hi.nl. 
• 20 oktober: 
Terneuzen. Propagandaten-
toonstelling ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging 
Zeeuws-Vlaanderen. Sporthal 
Oude Vaart. Openingstijden: 
op beide dagen van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: A.C. Oom-
ens, Nassaustraat 22, 4532 
AH Terneuzen, telefoon 
0115-618125, e-mailadres: 
acoomens(5)zeelandnet,nl. 
• 26, 27 en 28 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). IPA 
(internationale Postgeschichtliche 
Ausstellung). Messehalle Sind
elfingen. Inlichtingen: IPA-
Team, August Wahn, Fried-
rich-Dürr-Strasse43, 74074 
Heilbronn (Duitsland). 
• 27 en 28 oktober: 
Reuver. Limphilex XXXII, ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 35-jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging Fil-
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ningvan de COLF-wisselbe-
ker. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, telefoon 
077-4743049-
Schiphol. Veertigste Dag van de 
Aerojilatelie, propagandalucht-
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 
Hollander, ter gelegenheid 
van het vijfenzestigjarig be
staan van deze vereniging. 
Anthony Fokker Wing van 
het Luchtvaartmuseum Avio-
dome. Gelegenheidsstempel 
en twee gelegenheidsenve-
loppen (FDC-formaat en 
klein kabinet). Enveloppen 
kosten f 3 . - per stuk. Ope
ningstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: I.E.C.M. Dekker, Post
bus 94, 2770 AB Boskoop, 
tel. 0172-216534 (na 19 uur). 
• 3 en 4 november: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling (categorie 2, 
jeugd en i-kaderinzendin-
gen), gehouden door Organi
satie Dag van de Postzegel 
Amsterdam. Vondelkerk, 
Vondelstraat 120C. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: op 

zaterdag 3/11 van 10 tot 17 uur 
en op zondag 4/11 van 10 tot 
16 uur. Aanmelding sluit op 
30 juni 2001. Inlichtingen en 
aanmeldingen: mevr. A.C. 
van Hoogerhuis-van Schel
len, Van Baerlestraat i4bov, 
1071AW Amsterdam, tele
foon/fax 020-6734323. 
• 16,17 en 18 november: 
Berlijn (Duitsland).Berliner 
Briefmarkentage Internation
al en Numismata, postzegel-
en muntenevenement, geor
ganiseerd door August 
Wahn. Beursgebouw, Funk
turm Berlin. Informatie: 
Friedrich Dürr Strasse 43, D-
74074 Heilbronn, Duitsland, 
u)U)U).bneftnarken-messe.de. 

• 22 ,23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
i-kaderinzendingen) ter gele
genheid van het 55-jarig 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 24g, 1430 AE Aal
smeer, telefoon 0297-
321656, e-mail 
m.miju)aart@hccnet.nl, 
• I april-31 oktober 2002: 
PhilaNed, filatelistische pro-
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: een halfjaar 
lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
u)U)U).philaned,nl of Piet Dees, 
email deesu;s6i(3)u)xs.nl, tele
foon 023-5623858. 
• 3 , 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002 en Bird-
pex 4. Nienoordcollege, Wae-
zenburglaan 51, 9.30-16.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
050-5034550 (na 19 uur) of 
050-5019547. 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBAoz, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listen-Verband in samenwer
king met het Verband Schuieize-
nscher Philatelisten-Vereme. 
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). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtenstein-inzendin-
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs-
sel, telefoon 0180-321538, e-
mail an.haasnoot@hi,nï. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 9 juni: 
Dieren. NFV Skandinauic. 

Theothorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 020-
6329018. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20, lo-
16. Telefoon 010-5916747. 
Nieuwegein. Nederlandse Ver
eniging voor Thematische Filate
lie, 't Veerhuis, Nijenmonde 
4,10-16. Telefoon 030-
6064448. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• 10 juni: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Eindhoven. DeTongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4-6,10-13. Telefoon 
024-6413608. 
• 16 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-
17. Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
033-2864487. 
• 17 juni: 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,11-15. Telefoon 0475-
486144. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 23 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
• 24 juni: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan gi, 9.30-12.30. Tele
foon 0493-691428. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5284806. 
• 25 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, ig.30-22. Telefoon 024-
3974654-
• 30 juni: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 10-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
• I juli: 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9.30-12.30. 
Telefoon 073-5498049. 
• 7 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Kjitwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 10-16. Telefoon 

071-4030194. 
Putten (Old.). ' tVoorhuys, 
Voorthuizerweg 14,10-17. 
Telefoon 033-2452484. 
• 14 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
•iSJuh: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 21 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
• ig augustus: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 25 augustus: 
Oldenzaal. Hotel de Zon, 
Bentheimerstraat i, 10-17. 
Telefoon 0541-518026. 
• 26 augustus: 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,11-15. Telefoon 0475-
486144. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.30-16.30. Telefoon 0486-
474197-
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, g.30-12.30. Te
lefoon 04g3-6gi428. 
• I september: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber-
nardhof400,13.30-17. Tele
foon 0182-396440. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 2 september: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, g.30-12.30. Telefoon 
04g3-6gi428. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, g.30-12.30. 
Telefoon 073-54g8o49. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11-16. Tele
foon 0343-573649. 
• 8 september: 
Breda. Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie. De 
Vliere, Dr Struyckenstraat 
165,10-16. Telefoon 076-
5142855. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-56i3g2g 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10-
16. Telefoon 010-5916747. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 54, 
10-? Telefoon 0167-523361. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho-
nigstraat 3,10.30-15.30. Te
lefoon 0316-529241. 
• 9 september: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, g.30-12.30. Telefoon 
04g3-6gi428. 

mailto:flri.hoasnoot@hi.nl
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Harmelen. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, ii
i6. Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 15 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat/o, 1016. Tele
foon 0297325158. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk, Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 14,15eni6juhi: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 
19 juni: 
Umkirch (Duitsland). Hob
byphilatelie Hoflich KG, Am 
Gansacker 10, 79224 Um
kirch (Duitsland), telefoon 
(+766551388, fax ++7665

51977
• 24 juni: 
Roosendaal. Filatclistische lite
ratuur Onder andere biblio
theek C.E.C. Maitland. Boe
kenland, Roosendaal. Catalo
gus: René Hillesum Filatelie, 
Postbus 170, 4700 AD Roo
sendaal, telefoon 0165
527130, faxoi65527i94, e
mail hillesum@)Jilatelist.com. 
• 24 juni: 
Roosendaal. Poststukken. She
raton & Peel, Roosendaal. 
Catalogus: René Hillesum Fi
latelie, Postbus 170,4700 AD 

Roosendaal, telefoon 0165
527130, faxoi65527i94, e
mail hillesum(p>filatelist.com. 
• 10 tot en met 14 september: 
'sGravenhage. Veiling 586. 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht 3, 2514 
AN 'sGravenhage, tel. 070
3653817, fax 0703617436, e
mail uifo(S)Dandicten.nl. 
• 15 september: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email info(a)mon(iial
stamps.nl. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

2 juli: 
Zegels met dubbele waardeaan
duidm^en. Op deze datum ver
schijnt een groot aantal emis
sies met dubbele waardeaan
duidingen (in guldens en eu
ro's). Voor een volledig over
zicht verwijzen wij u naar pa
gina 453 van dit nummer. De 
zegels zijn specifiek bestemd 
voor gebruik in de periode 
van 2 juli tot en met 31 de
cember 2001; begin volgend 
jaar verschijnen veel van deze 
emissies nogmaals, en dan 
met uitsluitend een waarde in 
euro's. Meer informatie volgt 
in Filatelie. 
28 augustus: 
Cartoonzcflels. Emissie gewijd 
aan de humoristische teke
ning. 
25 september: 
Verrassingszê el. Blijft nog een 

verrassing. 
Oktober: 
Honderduijfha jaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphilex 2002 enter 
herdenking van het honderd
vijftigjarig bestaan van de Ne
derlandse postzegels. Blokje 
met twee zegels. 
Oktober: 
Eeuwfeest KVGO, Emissie ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het Ko
ninklijk Verbond van Grafi
sche Ondernemingen. Twee 
zegels. 
6 november: 
Kinderpostzegels. Thema, aan
tal zegels en waarden onbe
kend. 
27 november: 
Kortinflzegels. Thema, verschij
ningsvormen en waarden on
bekend. 

Aruba 

6 augustus: 
Standaardzcaels (IV). Schelpen, 
lemen huis, bergkristal, 
goudsmelterij. Waarden 15, 
35,100 en 250 cent. 
9 oktober: 
Wereldpostunie, Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzeflels, Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40+20, 
60+30 en 100+50 cent. 

Nederlandse Antillen 

5]um: 
Stripzeflcls; Tedjay', zes ze
gels; waarden: 5,40,75,85, 

100 en iio cent. 
I augustus: 
Philanippon 01; twee zegels; 
waarden: iio en 225 cent. 
Souvenirvelletje van 225 cent. 
28 september: 
Voxels; tien zegels; waarden: 
5, 25, 50, 75,85,100, IIO, 
125, 200 en 225 cent. 
19 oktober: 
i50jaarMethodistenkerkPhi
lipsbur ;̂ twee zegels; waar
den: 75 en IIO cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40+15, 75+25 en 
110+45 t^^ft. 
15 november: 
Kerstmis/kortingzegels; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIi 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 

Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f9.00,65plussers en 4
t/m 15jarigen f6., kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
• '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 onderde loep', een 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, 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

SnEMPEIS 
SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Even een foutje uit het 
meinummer rechtzetten: 
het nieuwe dagtekening

stempel van het Museum 
voor Communicatie is 
permanent in gebruik en 
niet slechts één dag. 

P h i l a n i p p o n ' 0 1 
PTT Post 

O 

Wereld 
postzegeltentBonsteliing 
T o l ^ 17 augustus 2001 

Philanippon 
In Tokyo wordt van i tot 
en met 7 augustus 2001 
de postzegeltentoonstel

ling Philanippon '01 geor

ganiseerd. Ter gelegen

heid daarvan wordt al

daar een bijzonder post

stempel gebruikt. Het 
stempel beeldt de vier

honderd jaar vriend

schappelijke betrekkin

gen tussen Nederland en 
Japan uit. Het schip 'De 

Liefde' en de twee vlag

gen van Japan en Neder

land zijn te zien. In 1598 
vertrokken vier schepen 
vanuit Rotterdam voor 
een wereldreis. In 1600 
wist 'De Liefde' met nog 
maar vierentwintig be

manningsleden de zuid

kust van Japan te berei

ken. Met hun kanonnen 
hielpen zij Shogun aan de 
macht wat leidde tot het 
verbreken van het Portu

gese handelsmonopolie. 
Beursenvelop nummer 
200109 zal een afdruk 
van dit poststempel to

nen. Het stempel is ont

worpen door Paul Pleijs 
te Den Haag. 

Open Dag Koninklijke 
Luchtmacht 
Ook dit jaar is er weer een 
veldpostkantoor inge

richt tijdens de open dag 
van de Koninklijk Lucht

macht die dit jaar in 
Leeuwarden zal worden 
gehouden. Op de dag zelf 
(7 juli) en de dag vooraf

gaand aan de open dag (6 

'.Koninklijke luchtmacht: 

\ 6iVil.01l7 / 

■•.?'d pof.'" 
juli) zullen twee verschil

lende dagtekeningstem

pels in gebruik zijn, te 
weten het bijzondere 
dagtekeningstempel Ko

ninklijke Luchtmacht en 
een normaal dagteke

ningstempel Veldpost. 
Het nummer van het 
veldpoststempel was bij 
het ter perse gaan van Fi

latelie nog niet bekend. 

Vlootdagen 
Tijdens de Vlootdagen in 
Den Helder (13,14 en 15 
juli) is eveneens een veld

postkantoor aanwezig. 
Het bijzondere dagteke

ningstempel Koninklijke 
Marine en het normale 
dagtekeningstempel 
Veldpost nummer 45 

Koninklijke Marine* 
•. 15.VI! 0117 / 

worden gebruikt om aan

geboden poststukken af 
te stempelen. Ook wor

den er gelegenheidsenve

loppen verkocht. 
Beursenvelop nummer 9 
is te bestellen bij de Col

lect Club, postbus 30051, 
9700 RN Groningen. De 
gelegenheidsenveloppen 
van de vlootdagen zijn te 

bestellen bij de Stichting 
Den helder Marinestad, 
Postbus loooo, 1780 CA 
Den Helder. 

Postmerken 2001 
Van 20 augustus tot 26 
oktober wordt in ' Rijks 
Munt te Utrecht de ten

toonstelling Postmerken 
2001 gehouden. Bij het 
ter perse gaan van dit 
nummer ontvingen we 
een afdruk van het spe

ciale stempel; meer in

formatie volgt nog. 

Afdrukken van de ge

noemde stempels zijn 
uitsluitend te verkrijgen 
tijdens de evenementen 
waar ze worden gebruikt. 

http://stamps.nl
http://ww.muscom.nl


VERZAMELAAR, LIGT UW 
PASFOTO AL KLAAR? 

'Gimmicks': een verrijking van de filatelie? 

De tijd dat postadministraties 
staatsbedrijven waren en een 
vrij statisch uitgiftebeleid voer
den, hebben we wel gehad. Het 
zijn normale bedrijven gewor
den, die winst moeten maken. 
Dat heeft ook gevolgen voor de 
filatelie, want die valt nu ook 
ten prooi aan de wetten van de 
marketing. Het is trouwens 
soms vermakelijk te zien hoe 
een nieuw product dat door een 
postadministratie wordt gelan
ceerd en dan aanslaat, prompt 
door andere landen wordt over
genomen. De originaliteit van 
liet idee is met belangrijk. Als 
het maar geld in het laatje 
brengt. 
Nu zijn er al tientallen jaren lan
den die goed verdienen aan de 
exploitatie van het verzame
laarslegioen. De Londenaar 
Otto Hornung heeft u daarover 
in het aprilnummer met duide
lijke cijfers bijgepraat^ Deze let
terlijke verrijking is bepaald 
geen verrijking van de filatelie, 
maar is het een echt probleem? 
De verzamelaar kan immers 
kiezen uit honderden landen en 
niets verhindert hem of haar de 
'postzegelgrossiers' links te la
ten liggen. Eigenlijk geldt dat in 
de meeste gevallen ook voor de 
thematische verzamelaars. Het 
zegelaanbod voor veel thema's 
is anno 2001 zó groot, dat te
genwoordig slechts spaarzaam 
gebruik van het materiaal van 
landen met een twijfelachtige 
reputatie behoeft te worden ge
maakt. 

GROTERE SORTERING 
De techniek - en niet alleen de 
digitale! - maakt het mogelijk 
postzegels te maken die varië
ren van technische hoogstand
jes tot gimmicks. Met die eerste 

_ soort zijn de postadministraties 
•= vanwege de kosten zuinig. 
° Denkt u maar aan de hologram-
- zegels: het zijn pareltjes in iede-
= re verzameling. Met de g/m-
'^ micks zijn de postadministraties 
= scheutiger. Zo verraste PTT 
5 Post filatelistisch Nederland in 
: i 1998 met opmerkelijke verras-

-"" singszegels, bedoeld om onze 
lOA creativiteit te prikkelen. Een ver-
" O ' l rijking van de filatelie? Of toch 

meer fröbelwerk? Zolang zulke 
experimentele emissies niet al 
te vaak voorkomen valt er wel 
mee te leven. Een minder vaak 

D O O R D . V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

In het aprilnummer signaleerde verzamelaor D. Veenstra, 

thematisch medewerker van dit blad, verschraling in de 

filatelie als gevolg von de schaalvergroting bij de 

posterijen'. Postadministraties proberen evenwel de 

laatste jaren ook allerlei nieuwe producten op de 

verzamelaars uit. Een verrijking van de filatelie? In dit 

vervolgartikel zoekt hij wederom naar het antwoord. 

doeld om meer inkomsten te 
genereren, om maar eens een 
modewoord te gebruiken. Een 
uitgebreide beschouwing over 
dit ondenwerp kunt u vinden in 
de rubriek Thematisch Panora
ma van december 2000'. 

PASFOTO GEREED HOUDEN! 
Misschien ging er bij sommige 
lezers een lampje branden bij 
het lezen van de kop boven dit 
artikel: 'Ligt uw pasfoto al 
klaar?'. Die hadden meteen 

voorkomende gimmick en voor
al juist daarom een interessant 
verschijnsel zijn zegels met een 
optisch 'grapje'. Een recent 
voorbeeld is het duo bijna iden
tieke zegels met een afbeelding 
van het mineraal fluoriet, een 
duo dat Slovenië op 21 maart 
uitgaf Zo'n paartje zegels geeft 
als je er op de juiste afstand 
naar kijkt een stereoscopisch 
(driedimensionaal) effect. Maar 
ook het serieuze Zwitserland 
timmert de laatste jaren met 
opmerkelijke gimmicks aan de 
weg. Vorig jaar (21 juni) was er 
de zegel met een echt hand-
werkje ('s werelds eerste 'gebor
duurde zegel') en op 9 mei ver
rasten de Heiveten de wereld 
van de filatelie met een nieuwe 
wereldprimeur; een zegel met 
een afbeelding van Zwitserse 
chocolade, een emissie die ook 
werkelijk naar chocolade ruikt. 
Voor Zwitserland-verzamelaars 
zijn dat leuke items in hun ver
zameling, maar het is de vraag 
of het land niet moet oppassen 
voor de regel 'overdaad 
schaadt'. 

Heel anders is het verschijnsel 
dat ook landen met een zoge
naamd serieus uitgiftebeleid 
hun grenzen weten te verleg
gen. Postzegeluitgiften omvat
ten behalve een of meer zegels 
en de gebruikelijke eersteda-
genve[op(pen) steeds vaker 
aanvullende producten. Die val
len dan onder de noemer 'meer 
van hetzelfde', maar in een an
dere vorm. Eerstedagbladen, 
presentation packs en dergelijke 
zijn randverschijnselen waar
voor kennelijk wel een markt 
bestaat, maar die filatelistisch 
gezien niets te betekenen heb
ben. Anders is het gesteld met 
het groeiende aantal blokken, 
velletjes en zelfs hele vellen. 

Ook die vallen voor een belang
rijk deel onder de noemer 'meer 
van hetzelfde', een categorie 
waarde landenverzamelaars 
best buiten kunnen, dat wil zeg
gen: als ze niet behept zijn met 
het 'compleetheidsvirus'. De 
groei van zulke 'meervoudsvor
men' wordt echter vooral inge
geven door de belangstelling 
van thematische verzamelaars. 
Daar hebben de postadminis
traties het volgende op gevon
den: zet ook afbeeldingen of 
teksten op de velranden, of laat 
de afbeeldingen doorlopen op 
de velranden; de kans is dan 
groot dat thematische verzame
laars op dit 'aas' toehappen. 
Maar in lans niet alle gevallen 
vormen die olokken en velletjes 
een verrijking voorde (themati
sche) filatelie. Ze zijn vooral be

door dat het in dit artikel over 
'gepersonaliseerde' postzegels 
zou gaan, zegels die al een paar 
jaar in de mode zijn. Het is ken
nelijk een nieuwe trend, een 
verschijnsel dat - naar we mo
gen venwachten - binnen afzien
bare tijd ook wel naar ons land 
zal ovenwaaien. Australië begon 
er in 1999 mee. 
Het beginpunt van een geper
sonaliseerde zegel is een foto 
van uzelf, van uw vrouw, uw 
kind, uw kleinkind, enzovoort. 
Die foto wordt op een aanhan
gend vignet van een normale, 
voor frankering geldige postze
gel geplaatst. De Post, de Belgi
sche PTT, grijpt de komende 
wereldtentoonstelling Belgi-
ca 2001 aan om dit fenomeen 
op de Belgen en andere bezoe
kers van de expositie los te la-



ten. Een velletje met vijftien ge-
personaliseerde vignetten kost 
400 frank, ongeveer negen 
rijksdaalders dus. Maar daar 
laat De Post het niet bij. De uit 
vijf verschillende zegels be
staande serie '500 jaar post in 
Europa' wordt benut om nog 
eens vijf velletjes van tien of 
twaalf zegels uit te geven. Die 
velletjes bevatten zegels die zijn 
voorzien van vignetten die re
clame maken voor de zoge
noemde Colden Partners, de 
sponsoren van Belgica 2001. De 
zegels uit deze velletjes kunnen 
OOK per stuk worden besteld. 
Het is natuurlijk maar helemaal 
de vraag of de verzamelaar be
hoefte heeft aan dit soort ex
traatjes. Nu is er in België is al 
langer sprake van een commer
ciële filatelistische cultuur: denk 
maar aan de bekende Publibels, 
briefkaarten met reclame. 

Maar terug naar de gepersonali-
seerde postzegels. Laat dit dui
delijk zijn: het is een leuke gim
mick, die ongetwijfeld aftrek zal 

vinden. Maar wat is de postale, 
de filatelistische of de themati
sche meerwaarde van zulke ze
gels? Zelfs de meest serieuze fi
latelist kan waarschijnlijk nog 
wel vrede hebben met de kop
peling van dit soort fotovignet
ten aan typische groetenzegels, 
zoals Australië die nog niet zo 
lang geleden uitgaf Maar een 
foto van een vrolijk lachende 
dame naast de zegel van 
17 frank met een portret van 
Frans van Tassis (1450-1517), de 
oprichter van de Europese Pos
terijen, zal menige filatelist een 
gruwel zijn. Voor de oudere ge
neraties wordt hier een (com
merciële) grens overschreden, 
een handelwijze die kennelijk 
past in het huidige 'Alles moet 
Kunnen'-denken. Jongere (of 
minder conventionele) verza
melaars vinden het daarente
gen misschien een leuke gim
mick. Over de filatelistische of 
thematische toepassingen kun
nen we kort zijn - die zijn vrijwel 
nihil. Toch moeten de liefheb
bers maar vast hun pasfoto 

klaarleggen, want PTT Post kan 
deze trend waarschijnlijk niet 
negeren... 

KAN HET NOG 
COMMERCIËLER? 
Nog even afgezien van de vraag 
of onze eigen PTT Post in de 
toekomst nog meer 'kunstjes' 
van andere landen zal overne
men, kan het in commercieel 
opzicht altijd nog veel erger. 
Met de verzelfstandiging van de 
Nederlandse postadministratie 
zijn ook de heersende 'taboes' 
op postzegelgebied kennelijk 
als sneeuw voor de zon verdwe
nen. Lange tijd waren herkenba
re afbeeldingen van nog leven
de personen - met uitzondering 
van de leden van het koninklijke 
huis- taboe, maar na de Turks 
Fruit-zegel uit 1995 figureren nu 
ook bekende sportlieden als Ri
chard Krajicekop Nederlandse 
postzegels. Ook het bedrijfsle
ven wist zich tot dusver slechts 
bij hoge uitzondering een plekje 
in de Nederland-catalogus te 
verwerven. Dat was tot voor 
kort uitsluitend weggelegd voor 
nationale toppers als de KLM, 
Philips en Fokker - maar dat zijn 
dan ook bedrijven met een 

soort nationale status. Op 24 
april j l . was er echter sprake van 
een soort commerciële door
braak: de Zomerzegels - terug 
van weggeweest - kregen als 
thema 'Tuinen in Nederland', 
meer precies: 'kwekerijtuinen'. 
En wat is er gebeurd? We zien 
geen neutrale plaatjes, maar fo
to's van zes kwekerijtuinen die 
met naam en toenaam worden 
vermeld! Ze zullen in hun bran
che ongetwijfeld tot de 'top' be
horen, maar dit is toch wei even 
iets anders dan bedrijven uit de 
Top Tien van de Nederlandse 
economie. 
De vraag is dan ook gewettigd 
of deze koerswijziging een voor
bode is van een nog commer
ciëlere aanpak van het Neder
landse uitgifteprogramma. Kun
nen we in 2002 dezelfde praktij
ken verwachten waarvan de 
commerciële televisiezenders 
zich bedienen, zoals de zoge
naamde product placing? Bij die 
marketingtechniek drinken de 
acteurs m een populaire politie
serie bijvoorbeeld een gezond
heidsdrankje. Of wilt u een 
nieuw automodel door middel 
van een succesvolle tv-serie 
lanceren? Prima: ó raison van 
een royaal bedrag wordt die 
auto nadrukkelijk - en mis
schien zelfs wel functioneel - in 
beeld gebracht. Biedt PTT Post 
die mogelijkheid straks ook? In 
dat geval moeten we niet 
vreemd opkijken als op een ze
gel van de Dam in Amsterdam 
het uitzicht op het Nationaal 
Monument blijkt te zijn geblok
keerd door een flitsende bolide. 
Mocht PTT Post wel iets voor 
deze aanpak voelen dan heb ik 
nog een leuke tip: gebruik de 
kortingzegels van december 
voorde promotie van produc-
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'Cimmicks': op de linkerpagina Sponsorvignetten van Bel
gische zegels, hierboven gepersonaliseerde zegels van Aus

tralië en verder met de klok mee Liechtensteinse kraszegels, 
een geborduurde zegel en chocoladezegels van Zwitserland. 

Toekomstdroom of nachtmerrie'^ 

ten van het bedrijfsleven. Twin
tigmaal kassa! 
Of kan het nóg commerciëler? 
jazeker! Geheel passend binnen 
het marktwerkingbeleid van het 
huidige paarse kabinet kan PTT 
Post afzonderlijke postzegeluit
giften gaan veilen. Dat is pas 
big business. Futurologische 
prietpraat? Laten we het hopen! 
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NIEUWE KUNST: MEER DAN 
VERMICELLI EN SLAOLIE 

Boeiende periode op Nederiands uelletje vastgelegd 
DOOR N O O R T J E K R I K H A A R , H U I Z E N 

Het is een boeiende periode die PTT Post op het jongste Nederlandse kunstvelletje heeft 

vastgelegd, namelijk de twee decennia die de overgang vormden van de negentiende 

naar de twintigste eeuw. De tien nieuwe postzegels laten kunstuitingen zien die de geest 

van die tijd weerspiegelen: experimenteel en soms erg gewaagd, maar altijd bruikbaar, 

en nuttig. Noortje Krikhaar belicht in deze bijdrage de kunstenaars en hun kunstwerken, 

die niet altijd op onverdeeld gunstige kritieken mochten rekenen. 

m 

NIEUWE KUNST: JE MOEST ER 
WEL IN KUNNEN ZIHEN.. . 

Een definitie voor de internatio
nale stijlbeweging die rond het 

fin de siècle ontstond - meestal 
Art Noweau genoemd - is 
moeilijk te geven. Er was geen 
sprake van identieke vormge
ving, maar meer van experi
menten en enthousiaste ont
dekkingen. De verscheidenheid 
van verschijningsvormen is het 
karakteristiekste kenmerk van 
de Art Nowi/eou-beweging, die 

in Nederland simpelweg 'Nieu
we Kunst' werd genoemd. De 
nuchtere Nederlanders gingen 
niet zover als de kunstenaars in 
het buitenland: er moesten wel 
goede gebruiksvoorwerpen en 
verantwoorde meubels worden 
gemaakt. In een stoel moest je, 
kunst of niet, kunnen zitten, 
jonge kunstenaars vonden de 
excessen die de buitenlandse 
Art Nouveau liet zien, zinloos 
en overdadig en deden die wat 
neerbuigend af met 'vermicel-
listijl 'of'slaoliestijl '. 

L. Gestel: 'Herfst' (detail), 1909 
Gemeente Bergen, Museum 
Kranenburgh 

De herfstpracht van bomen fas
cineerde Leo Gestel (1881-1941) 
in hoge mate. De zon in dit jaar
getijde zag hij als de bron die de 
lichtstralen van de nieuwe tijd 
definitief binnen leek te halen. 
Gestel schilderde het liefst bo
men of het nu bomen zijn : in 
zonneschijn, in maanlicht of te
gen een mistig landschap. De 
bomen worden neergezet met 
vlotte verftoetsen in geel en 
oranje, waar doorheen wat 
blauwe lucht schemert. Met 
deze kleuren probeerde Gestel 
zijn emoties weer te geven: 'Wij 
zijn het volkomen eens dat 
kunst een psychische wilsdaad 
ener ontroerde is of anders ge
zegd: kunst is tot beeld gestelde 
ontroering.' 

R.N. Roland Holst/H.P. Berlage 
Bondsraadzaal De Burcht 1900-
1907, Amsterdam 

Het bondskantoor van de Alge-
meene Nederlandsche Dia-
mantbewerkersbond (ANDB) in 

Amsterdam werd in 1900 
schertsend 'Een burgt van den 
arbeid!' genoemd. Sindsdien 
staat dit monument voor de ar
beidersbeweging, het eerste ge
bouw in Nederland dat voor 
een vakorganisatie werd ont
worpen, als 'De Burcht' bekend. 
De architect Hendrik Petrus 
Berlage (1856-1934) maakte het 
ontwerp en voor de veertien 

muurschilderin
gen zorgde de 
schilder Richard 
Nicolaüs Roland 
Holst (1868-1938). 
Hij laat daarin 
zien dat in de 
strijd tegen het ka
pitalisme hoop, 
moed, liefde, 
offervaardigheid, 
verwachtingen 

vooral overtuiging onontbeerlijk 
zijn. Beide kunstenaars streef
den naar een 'Gemeenschaps
kunst' en wilden ook monu
mentale kunst voor een breed 
publiek toegankelijk maken. De 
idee achter deze 'Gemeen
schapskunst' was dat mensen 
worden gestimuleerd door het 
zien van kunst. 

C.J. van der Hoef 
Vazen voor 'Amphora' (detail), 
1908; Museum Princessehof 
Leeuwarden 

Tijdens de Eerste Internationale 
Tentoonstelling van Decoratie
ve Kunst in Turijn (1902) viel 
het werk van Christiaan van der 
Hoef (1875-1933) op door het 
nuchtere en zakelijke materiaal
gebruik. Aan de scherp geteken
de, eenvoudige figuurtjes die 
steeds terugkwamen langs de 
randen van een schaal ofover 
de buik van een vaas was men 
niet gewend. Christiaan van der 
Hoef vond zijn inspiratie bij 
Berlage. De abstracte en naar 
de natuur verwijzende motie
ven in zijn werk passen bij de 
meubels van Berlage, meubels 

die streng in hun 
grote lijnen maar 
speels in details 
zijn. De stijl van 
Van der Hoef 
sloeg aan. Zijn 
werk werd een 
'hype' in de krin
gen van Amster
damse kunste-



naars en Intellectuelen rond 
1905. De vierkante logo's op 
zijn kofifiekopjes bleven niet al
leen ruim twintig jaar in produc
tie, maar worden nu ook nog 
vaak (door anderen) toegepast. 
Van der Hoef werkte voor ver
schillende bedrijven. Zo was hij 
tussen 1908 en 1910 ontwerper 
voor de tegel en fayencefabriek 
Amphora in Oegstgeest. Hoe
wel hij een aantal van zijn oude
re en eerder ontworpen vormen 
en motieven bleef toepassen, 
veranderde zijn werk van geo
metrisch strak en twee-dimen
sionaal naar meer versierend en 
schilderachtig. In kleurrijke 
schilderingen onder het glazuur 
verschenen nu fantasievolle 
motieven zoals bijvoorbeeld 
drakenfiguren. 

T. van Hoytema 
illustratie uit 'The Happy Owls', 
1893 Gemeentemuseum 
Den Haag 

Een kinderboek baarde in 1892 
opzien: de uitgave van dit litho-
grafische prentenboek bleek 
een gebeurtenis die voor het 
hele gebied van de decoratieve 
kunst van groot belang was. 
Theodoorvan Hoytema (1863-
1917) brak met het systeem van 
uitvoerig uitgewerkte illustraties 
en plaatste tekst en illustratie in 
dezelfde litho. Met dit eerste 
boek gaf hij het sein tot een 
nieuwe stijl op het gebied van 
de illustraties voor sprookjes en 
kinderboeken, een stijl die past 
in de beweging van die ti jd. In 
later werk zoals 'Uilengeluk' 
zijn de opvattingen van de 

Theodoorvan 
Hoytema schreef 
een aantal kinder
boeken, zoals 
'Het leelijke jonge 
eendje' (1893), 
'Uilengeluk' 
{1895), 'Twee ha
nen, sprookje van 
Andersen' (1898) 

en 'Vogelvreugde' {1905). 

M. DucoCrop 
Industrieel bedrukte katoen, 
1894-1899; Nederlands Textiel
museum Tilburg 

'Kunst is leuk, maar we moeten 
het wel kunnen gebruiken!' Ook 
Michel DucoCrop (1863-1901) 
leverde in Nederland zijn bijdra
ge aan de 'Gemeenschaps
kunst'. Toen 'kunst' aan het ein
de van de negentiende eeuw 
niet langer een privilege was 
van de gegoede klasse, maakte 
Michel Duco Crop als een van 
de eerste 'ambachtslieden' 
kunst tot een gebruiksvoor
werp. Hij deed dat op de enige 
manier waarop dat mogelijk 
was: hij ging samenwerken met 

thousiast over de gebatikte 
band waarmee in 1900 zijn ro
man 'De Stille Kracht' werd ver
sierd. Deze band werd gemaakt 
door Joris Johannes Christiaan 
Lebeau (1878-1945) en is één 
van de weinige werkelijk geba
tikte uitgeversbanden. De uitge
ver liet maar veertig van deze 
fluwelen banden maken. Er is 
ook een katoenen band, daar
van bestaan paarse, geeloranje 
en blauwe uitvoeringen meteen 
gouden belettering. Hoewel de 
uitgever vele lovende brieven 
kreeg, heeft hij zich nooit laten 
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Nieuwe Kunst nog beter te zien. 
De curven van de nalzen en 
snavels van de vogels en vooral 
de geknakte, kronkelende en 
zich verdikkende lijnen van de 
stengels zijn daar voorbeelden 
van. Net zoals de strakke omlij
ning van de voorstelling op de 
voor- en achterkant van de 
band. Ervaring in het tekenen 
van dieren deed Van Hoytema 
op in het Zoölogisch Museum 
in Leiden waar hij diertekenin
gen in lithografie maakte voor 
wetenschappelijke werken. 

de industrie. Michel Duco Crop 
stelde als eis dat de stoffen met 
zijn ontwerp voor iedereen te 
betalen moesten zijn en kreeg 
zijn zin. Niet alleen werden tien 
van zijn ontwerpen door de ka
toenindustrie in productie ge
nomen, ook pasten deze exact 
aan de eisen die in Amsterdam 
aan meubelstoflPen werden ge
steld. De tien ontwerpen heb
ben hun weg in zeer wijde kring 

gevonden In na
volgingvan deze 
kunst in Engeland 
geven de patro
nen planten en 
dieren in hun we
zen volkomen 
weer. Geregeld 
worden exotische 
planten, rozen, 
schermbloemen 

en lelies afgebeeld. Ook dieren 
komen vaal voor. Achter deze 
plant- en diervormen kon soms 
een wereld van symboliek en 
mystiek schuilen. Michel Duco 
Crop bleef zijn ideaal trouw: zijn 
bedrukte cretonnes moesten 
voor iedereen te betalen zijn. 

C.Lebeau 
Boekband 'De Stille Kracht', 
1900; Letterkundig Museum 
Den Haag 

Louis Couperus was laaiend en-

overhalen tot meerdere exclu
sieve boekbanden voor deze 
tweede Indische roman van 
Louis Couperus. De ingenaaide 
exemplaren van de eerste druk 

verschenen gewoon 
in een eenvoudige 
grijze papieren om
slag en dat was het 
dan. De uitgever gaf 
daarna de voorkeur 

'-' >̂  5 drukken. 
De band van 'de 
Stille Kracht' is ont
worpen op een ruit-
systeem en dat lijkt 

in tegenstelling met de plant-
motieven die in de mode wa
ren. Een concessie daaraan zijn 
de bladvormige motieven. Ook 
is de 'kunst' aange
past aan de 'praktijk' 
van het dagelijkse le
ven: Lebeau vond dat 
zijn werk in het - toen 
moderne- interieur 
een bestemming 
moest kunnen vin
den en ook echt kon 
worden gebruikt. 

J. Toorop 
'O Grave Where is Thy Victory', 
1892; Rijksprentenkabinet 
Amsterdam 

'O Grave, where is thy victory' is 
een treffend voorbeeld van het 
symbolistische werk van Jan 
Toorop (1858-1928). Op deze 
prent zijn vrouwen te zien met 
wapperende haren. Zij halen de 
doorntakken weg van een ster
vende man, wiens benen al bij

na in het open graf hangen. 
Toorop werd voor deze siniste
re tekening geïnspireerd door 
de Engelse bijbeltekst uit het 
boek Corinthiërs 'O Death, 
where is thy sting, O Grave, 
where is thy victory.' (Dood, 
waar is uw prikkel. Hel, waar is 
uw overwinning?). De figuren 
die de stervende proberen vast 
te houden, laten de passies zien 
zoals haat en nijd, afgunst, ja
loezie en liefde. De vrouwen 
proberen hem daarentegen los 
te maken van het aardse leven 
en lijden. 

Jan Toorop maakte 
in dezelfde tijd (in 
1894) het affiche 
voorde Nederland
se Oliefabrieken. 
Rond de eeuwwisse
ling had het publiek 
nog het geduld naar 
minutieus geteken
de reclameplaatjes 
te kijken en dat blijkt 

uit de kleurenlitho 'Delftsche 
slaolie'. De vormgeving is zo 
overheersend dat de reclame
boodschap volledig in het niet 
valt. 
Jan Toorop droeg er in belang
rijke mate toe bij dat de Neder
landse beeldende kunst aan
sloot bij de contemporaine ver
nieuwende tendensen van de 
Europese kunst. 

). Mendes da Costa 
Kapiteel in trappenhuis 
kantoorgebouw 'De Utrecht', 
1904-1906; Amsterdam 

Apen waren de grote passie van 
de beeldhouwer Joseph Men
des da Costa 1863-1939). Hij 
beeldde ze af in al hun eigen

aardigheden (en vooral wat hij 
van hun eigenaardigheden 
vond). Toen Mendes da Costa 
in 1904 de opdracht kreeg om 
de gevel van het trappenhuis in 
een kantoorgebouw aan het 
Damrak in Amsterdam te deco
reren, stond één ding buiten 
kijf: de aap mocht niet ontbre
ken. De aap in het trappenhuis 
van het kantoorgebouw 'De 
Utrecht' is tekenend voor 
Joseph Mendes da Costa. De 

grote, eens zo ge
wiekste ogen van 
het dier staren be
rustend in de 
ruimte. De trek
ken zijn strak dat 
er geen sprake is 
van enige senti
mentaliteit. Daar
mee past ook 
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deze aap in de kunst van die 
ti jd: in de Nederlandse Nieuwe 
Kunst was sentiment uit den 
boze. Dieren fascineerden Jo
seph Mendes da Costa altijd al. 
Ook uilen en lama's verwerkte 
hij in kunst. Vaasjes hebben in
gedrukte apenkopjes hun buik-
wand en een spaarpot lijkt wel 
heel ergopeen uil. 
Het voorbeeld dat Joseph Men
des da Costa met zijn klemplas-
tiek van omstreeks 1900 aan de 
beeldhouwkunst gaf, was be
slissend voor de groei en latere 
ontplooiing van deze kunst. 
Vooral omdat ook menselijk
heid en humor nooit ontbraken, 
had zijn werk grote invloed. 

J. Thorn Prikker 
De Bruid (detail), 1893 
Kröller-Müller-Museum Otterio 

'De bruid' van Johan Thorn 
Prikker is typerend voor het 
symbolisme. Eind negentiende 
eeuw werden gedachten over 
noodlot en dood, de man-

LITERATUUR OVER 
NIEUWE KUNST 

wie dankzij de nieuwe PTT-emis-
sie de smaak te pakken heeft ge
kregen en meer wil weten over 
Nieuwe Kunst kan proberen de 
volgende boeken te pakken te krij
gen. Bepaalde titels zijn echter al 
vrij oud en daardoor moeilijk ver
krijgbaar. 

vrouwverhouding, liefdeen zin
nelijke begeerte uitgedrukt in 
beelden. De jonge bruid was 
het symbool voor de onschuld. 
Johan Thorn Prikker koppelde 
het lijden van Christus (gesym
boliseerd in de doornenkroon) 
aan de witte mirtetak die de 
bruid draagt. De onschuldige 
bruid weet niet wat haar te 
wachten staat, zoals zoveel jon
ge meisjes in het fin-de-siècle. 
Velen werden uitgehuwelijkt en 
van liefde was geen sprake. 
Sterker nog: vaak kregen deze 
meisjes het in een ongelukkig 
huwelijk voor hun kiezen en 

hadden ze niets dan 
ellende te wachten. 
Voor Johan Thorn 
Prikker was het be
langrijker de essen
tie ui tdedingen te 
halen dan de werke
lijkheid vastte leg
gen. Hij wilde zijn 
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268/70 ƒ 77 50 
271 ƒ 21 50 
272 ƒ 160 
273/76 ƒ 76 50 
277/80 ƒ 35 
281/83 ƒ 60 
284/87 ƒ 39 50 
288/90 ƒ 24 50 
291/93 / 38 50 
294/95 ƒ 155 
296/99 ƒ 39 50 
300/03 ƒ 18 50 
304/07 ƒ 21 50 
308 ƒ 3 
309/12 ƒ 15 50 
313/14 ƒ 12 50 
315/18 ƒ 35 
319/21 ƒ 15 50 
322/23 ƒ 2 75 
/WN EEN ƒ 3 
324/26 ƒ 15 50 
327/30 ƒ 18 50 
331/32 ƒ 125 
333/35 ƒ 19 50 
336/38 ƒ 9 50 
339/41 ƒ 15 -
342a/49cƒ 21 50 
350/52 ƒ 1150 
353/54 ƒ 3 
355 ƒ 125 
356/58 ƒ 41 50 
359/63 ƒ 1150 
367/69 ƒ 7 25 
370/72 ƒ 2 25 
373/76 ƒ 3 50 
377 ƒ 5 75 

VANAF HIER 
INDIEN VOORHA 
DIG 11 CENT PER 
YVFR 
LP 
1/6 ƒ 310 
7/8 ƒ 3 1 0 -
9/13 ƒ 155 
14 ƒ 65 
15/16 ƒ 120 
17/23 ƒ 19 50 
24/33 ƒ 62 50 

34/37 

Nummering volgens Yv 
f 15 

BLOKKEN 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

DIENST 
1/8 
9/10 
11/12 
17/19 
28/34 
35/44 
45/56 
57/68 
PORT 
13/20 
21/28 

ƒ 50 
ƒ125 
ƒ 3 2 5 -
ƒ155 
ƒ 33 50 
ƒ 105 
ƒ 8 75 
ƒ 375 
ƒ 4 50 
ƒ 3 75 
ƒ 3 
ƒ 425 
ƒ 4 50 
ƒ 5 
ƒ 575 
ƒ 575 

ƒ 8 1 0 
ƒ 1 9 5 
ƒ 14 50 
ƒ 70 -
ƒ 26 50 
ƒ 6 5 0 
ƒ 9 
ƒ 8 25 

ƒ 6150 
ƒ 28 50 

DUITSE RIJK 
VOLGENS Ml CAT 
338/43 
344/50 
351/54 
355/61 
362/63 
364/67 
368/69 
370/71 
372/74 
375/77 
378/84 
385/97 
398/01 
403/06 
407/09 
410/22 
423/24 
425/29 
430/34 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

ƒ 95 
ƒ1400 
ƒ 1 4 0 
ƒ 3 0 0 
ƒ 80 
ƒ 3 2 0 
ƒ 1250 
ƒ 42 50 
ƒ 35 
ƒ 40 
ƒ 9 2 0 
ƒ1000 
ƒ 2 0 0 -
ƒ 87 50 
ƒ 2 0 0 
ƒ 9 6 0 -
ƒ 3 8 0 
ƒ 2 2 0 
ƒ 2 1 0 -

435/37 ƒ 1 4 0 -
444/45 ƒ 17 50 
450/53 ƒ 130 
454 ƒ 4 25 
455 ƒ 8 0 -
459/62 ƒ 1 8 0 -
463/64 ƒ 47 50 
465/66 ƒ 15 
467/73 ƒ 140 
474/78 ƒ 160 
479/81 ƒ 280 
482/95 ƒ1050 
499/07 ƒ 760 
515/28 ƒ 70 
529/39 ƒ 600 
540/43 ƒ 180 
544/45 ƒ 80 
546/47 ƒ 80 
548/53 ƒ 1 4 0 -
554/55 ƒ 90 
556/64 ƒ 480 
565/68 ƒ 100 
569/70 ƒ 45 
571/72 ƒ 21 50 
573/75 ƒ 27 50 
580/83 ƒ 120 
584/85 ƒ 23 50 
586/87 ƒ 17 50 
588/97 ƒ 1 7 0 -
598/99 ƒ 13 50 
600/02 ƒ 62 50 
603 ƒ 47 50 
604/05 ƒ 13 50 
606/07 ƒ 43 50 
608 ƒ 1 25 
609/16 ƒ 120 
617/20 ƒ 17 50 
622/23 ƒ 14 50 
632/33 ƒ 12 50 
634/42 ƒ 70 
643/45 ƒ 1175 
649 ƒ 7 0 -
651/59 ƒ 1 0 0 -
660/61 ƒ 15 
662 ƒ 1 
663 ƒ 1 25 
664 ƒ 1125 
665/68 ƒ 13 50 
669/70 ƒ 43 50 
671 ƒ 200 -
672 ƒ 17 50 
673/74 ƒ 21 50 
675/83 ƒ 9 0 -
684/85 ƒ 40 

686/88 
689/90 
691 
692/93 
694 
695/97 
698 
699 
700 
701 
702/13 
714/15 
716/29 
730/38 
Z738/39 
739/42 
743 
744 
745 
746 
747 
748/49 
750 
751/59 
760/61 
762 
763 
764/67 
768/71 
772 
773/78 
779 
780 
781/02 
803 
804/05 
806/09 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816/17 
818 
819 
820/22 
823/25 
828 
829 
830 
831/42 
843 
844/49 

ƒ 95 
ƒ 25 
ƒ 10-
ƒ 15 -
ƒ 10 
ƒ 2 4 0 
ƒ 70 
ƒ 70 
ƒ 3 0 -
ƒ 17 50 
ƒ 70 
ƒ 375 
ƒ 2 0 0 -
ƒ 50 
ƒ 3 75 
ƒ 6 75 
ƒ 30 
ƒ 12 50 
ƒ 1 -
ƒ 20 
ƒ 80 
ƒ 9 50 
ƒ 23 50 
ƒ 3 5 -
ƒ 13 50 
ƒ 5 50 
ƒ 575 
ƒ 10 -
ƒ 10 
ƒ 7 50 
ƒ 47 50 
ƒ 15 
ƒ 10 -
ƒ 30 
ƒ 1150 
ƒ 10 
ƒ 17 50 
ƒ 0 75 
ƒ 275 
ƒ 150 
ƒ 17 50 
ƒ 17 50 
ƒ 7 50 
ƒ 3 25 
ƒ 1 
ƒ 150 
ƒ 4 25 
ƒ 8 25 
ƒ 0 75 
ƒ 175 
ƒ 0 75 
ƒ 15 
ƒ 1 
ƒ 10 -

850/53 
854 
855/56 
857/58 
859 
860/61 
862 
863 
864 
865 
866/68 
869/72 
873/85 
886 
887 
888/93 
894/95 
896 
897/98 
899 
900/01 
902/03 
904 
906 
907 
907 
909/10 

INT 
ƒ 2 25 
ƒ 1 
ƒ 150 
ƒ 150 
ƒ 0 75 
ƒ 125 
ƒ 0 75 
ƒ 0 75 
ƒ 075 
ƒ 1 
ƒ 150 
ƒ 125 
ƒ 15 -
ƒ 0 75 
ƒ 1 
ƒ 2 75 
ƒ 1 -
ƒ 0 75 
ƒ 1 
ƒ 1 
ƒ 1 
ƒ 1 -
ƒ 0 75 
ƒ 0 75 
ƒ 0 75 
ƒ 125 
ƒ 80 

NED NIEUW GUI 
NEA 
POSTFRIS COM 
PLEET ƒ 175 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 1 
^ , _ , _ , . Tel./Fax 030-2618720 

S . J . C , d e n O u d s t e n Giro2i62775 
Bank 39.47.69.112 

Dr. L. Gans (ig66): Nuuwe loinst, 
de Nederlandse bijdrage tot de Art 
Nouveau. 
Dr. A. van der Boom (1952): 
CA. Lion Cachet 1864-1945 
Bettina Polak (1955): Hetjin-dc-
siède in de Nederlandse schilderkunst. 
Jo de Jong (1929); De nicuu/c richting 
m de kunstnijverheid in Nederland. 
A.B. Loosjes-Terpstra (herdr. 
1987): Moderne kunst m Nederland 
1900-1914 

gevoel laten zien. '..Maar je kan 
toch wel zien dat ik er mee be
doel dat die bruid zich op dat 
ogenblik heel kuis voelde en al
leen dacht aan reine dingen.' 
Omdat veel mensen in die tijd 
zijn ideeën en emoties niet kon
den vatten, werd hij het zwarte 
schaap. Critici bleven voor raad
sels staan als het ging om zijn 
werk uit te leggen. 

C.B. Lion Cachet/L. Zijl 
Stijlkamer Bentz van Schai'k, 
1904-1910 
Centraal Museum Utrecht 

Als er iemand een 
vertegenwoordiger 
van de 'Nieuwe 
Kunst' kan worden 
genoemd, is dat wel 
Care! Adolph Lion 
Cachet (1864-1945). 
Deze kunstenaar 
werkte bijvoorbeeld 

jarenlang aan het woonhuis van 
mr. Th. G. Dentz van Schaïk 
aan het Frederiksplein m Am
sterdam. Dit kunstzinnige echt
paar bezat vele kostbaarheden 
en wilde een passende achter
grond voor hun verzameling. 
Het echtpaar vond in Lion Ca
chet dé persoon om hun wens 
re realiseren. Lion Cachet be
gon met één kamer maar dank
zij het vrijwel onbeperkte bud
get kwamen al gauw ook gan
gen, trappen en andere vertrek
ken aan de beurt. Hij blijft zoe
ken naar nieuwe combinaties 
van materialen en technieken. 
Zo werd de wandbekleding ge
maakt van poreuze kurkplaten, 
die met bladgoud waren ver
guld. De marmerplaten in de 
hal werden met ornamenten 
van lood ingebed. Lion Chachet 
riep ook huTp van anderen in, 
zoals van die van de beeldhou
wer Lambertus Zijl (1866-1947). 
Lambertus Zijl maakte bijvoor
beeld de deurknop in de vorm 
van een springend bokje. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dageliji<s geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

D.O. Brouwer PhilatelisI 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 



POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
OLLANDS GLORIE 

INKOOP* VERKOOP' TAXATIE 

HOLLANDS 

CAMPLAAN 8, 2103 GW HEEMSTEDE 
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18 OO uur 

Zaterdag tot 17.00 uur. Donderdag ool< 19 OO tot 21 .OO uur 

TELEFOON 023-5477444 FAX 023-5291605 

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

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 uit 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 

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+1bl) 
(17w+1bl) 
(20w+1bl) 
(21w+1bl) 
(23w+1bl) 
{23w+2bl) 
(19w+2bl) 
(18w+1bl) 
(23w+1bl) 
(20w+2bl) 
(19w+1bl) 
(18w+1bl+1pb 
{18w+2bl+1pb; 
(22w+1bl+1pb; 
(20w+1bl+1pb] 
(26w+1bl+2pb 
(21w+2bl+1pb; 
(18w+1bl+1pb; 
(20w+1bl+1pb] 
(24w+1bl+1pb: 
(25w+2bl +2pb; 
(34w+2bl+1pb; 
(31w+3bl+1pb; 
{31w+3bl) 
(37w+5bl) 
(36w+4bl) 
{58w+4bl) 
(64w+4bl) 
(70w+5bl) 

91,00 
33,00 
59,00 
42,00 
15,00 
75,00 
26,00 
48,00 
39,00 
52,00 
71,00 
57,00 
52,00 
54,00 
55,00 
24,00 
30,00 
27,00 
23,00 
20,00 
27,00 
25,00 
23,00 
35,00 
41,00 
42,00 
43,00 
70,00 
59,00 
41,00 
47,00 
55,00 
79,00 
80,00 
85,00 
79,00 
93,00 
79,00 
99,00 

115,00 
119,00 

54,00 
25,00 
44,00 
35,00 
11,00 
55,00 
16,00 
39,00 
35,00 
42,00 
59,00 
49,00 
40,00 
39,00 
32,00 
19,00 
24,00 
17,00 
15,00 
12,00 
13,00 
13,00 
13,00 
27,00 
31,00 
31,00 
29,00 
49,00 
45,00 
28,00 
30,00 
35,00 
57,00 
50,00 
63,00 
47,00 
55,00 
45,00 
56,00 
61,00 
69,00 

105,00 
59,00 
71,00 
89,00 
61,00 
30,00 
20,00 
49,00 
36,00 
63,00 
59,00 
51,00 
72,00 
47,00 
50,00 
89,00 
80,00 
25,00 
24,00 
19,00 
20,00 
18,00 
20,00 
34,00 
49,00 
44,00 
45,00 
64,00 
61,00 
47,00 
54,00 
65,00 
82,00 
91,00 
99,00 
89,00 

107,00 
129,00 
135,00 
119,00 
128,00 

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

(10) 

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

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

VRAAGT 
ONZE 

UITGEBREIDE 
GRATIS 

PRIJSLIJST 

NEDERLAND 
NED. ANTILLEN 

ARUBA 
SURINAME 
INDONESIË 

A A N ! 

LOSBLADIG 
"Professioneel" 
KWALITEITS 

(handelaren) 
INSTEEKBOEK 

60 BLZ 

FIL-I-SAFE 
met tussenstrooK 

Per Stuk 
van fl. 99.50 

NU f l . 89.50 
POSTZEGEL MAPJES 

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) 

K O M P L E T E 
JAARGANGEN 

2000 
ALAND 62,00 
ALDERNEY 85,00 
ARUBA 56,00 
ARUBA F.D.C. 68,00 
BELGIË 205,00 
CANADA 219,00 
CHINA 1999 159,00 
CHINA 2000 115,00 
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 
ITALIË 181,00 
JERSEY 245,00 
KROATIË 69,00 
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 miniveil. 18,00 
RUSLAND gest. 48,00 
SLOVENIË 127,00 
SLOWAKIJE 37,00 
SPANJE 199,00 
SURINAME 196,00 
TJECHIË 55,00 
UNO-NEW YORK 70,00 
UNO-GENEVE 61,00 
UNO-WENEN 56,00 
VATICAAN 109,00 
VERENIGD EUROPA 225,00 
Id.MEELOPERS(Davo) 49,00 
ZWITSERLAND 114,00 
ZWEDEN 178,00 
ZWEDEN-boekjes 211,00 

1NK0.0_P_ FRANKEERGELDIGE ZEGELS NEDERLAND 
VOOR 65 % VAN DE FRANKEERWAARDE CONTANT 
of BIJ GELIJKTIJDIGE BESTEDING NÜ ZELFS VOOR 70% 

Uw verzameling kompleet tot 
d e Euro ? 

W e r e l d n ï e u w t j e s d i e n s t W 

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


SAMENSTELLING: 
H.'W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

15. DE VERVALSTE ZEGEL VAN 5 CENT 
IN ORANJE KLEUR (NVPH NUMMER 35F) 

Zoals we in de NVPH-ca-
talogus kunnen lezen is 
er op een bepaald mo
ment in 1895 een aantal 
zegels van 5 cent in het 
type 'hangend haar' 
(emissie 1891-1894) ge
drukt in de oranje Ideur 
van de zegel van 3 cent. 
De normale zegel van 
5 cent heeft een blauwe 
kleur. Degene die deze 
zegels in 1895 van post
zegeldrukkerij Joh. En
schedé en Zoonen in 
Haarlem naar buiten 
heeft 'gesmokkeld', heeft 
deze zogenoemde kleur-
afwijking toen 'te gelde 
gemaakt'. Daarover is 
een proces gevoerd. 
De meeste van deze ze
gels zijn, als ze als losse 
zegels op veilingen wor
den aangeboden, dun of 
beschadigd. Alleen de op 
de brieven geplakte ze
gels zijn veelal onbescha
digd. 
Toen mij één van de ge
bruikte zegels, met een 

kleinrondafstempeling 
Wiiletnsdorp 28 JUN 94, in 
198g ter keuring werd 
voorgelegd (afbeelding 1), 
waren er aan deze zegel 
een aantal opvallende za
ken. In de eerste plaats 
was de oranje kleur veel 
'bruiner' dan een ander 
exemplaar op brief dat ik 
ter beschikking had. Ten 
tweede klopte het jaartal 
in het stempel niet. Het 
tweede cijfer van dat jaar
tal, een '8', was op de een 
of andere wijze gedeelte
lijk verwijderd, waarna er 
een '4' overheen was 'ge
stempeld' (afbeelding 2). 
Een derde detail dat op
viel was dat de kleur van 
het papier van deze zegel 
onder ultraviolet licht 
veel feller wit oplichtte. 
Het ging dus duidelijk 
om een papiersoort die in 
de periode 1894-1896 
nog niet bestond. 
Vervolgens deed ik na
vraag bij een bekende 
kleur- en papiertechni-

l i j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t: ^ ^ ^ j|g^^MhLai^^wMW 

»if IPK-* ^ ^ ^ p l i p f f^ -~^tL 
I r - ', "̂ 3/ 

' '^- '^ M > raf^^^ ^ j ^ ^ ^ M 

\ P ^ ' C B X ^ P 

1 Afbeelding i - De ter keuring voor
gelegde zegel van vijf cent in de 
ôute' oranje kleur 

cus. Deze expert - een af
gestudeerd chemicus -
bevestigde mijn vermoe
dens op dit punt: name
lijk dat deze soort papier 
in de genoemde periode 
nog niet in gebruik was. 
Daarnaast wist hij te be
vestigen dat het mogelijk 
is om van een oorspron
kelijk in blauwe kleur ge
drukte zegel door chemi
sche omkleuring een ze
gel met een bruinig oran
je kleur te maken. Daad
werkelijk onderzoek naar 
die laatste mogelijkheid 
was op dat moment niet 

ES 
pi^S [ f"5^S i^ t'.r^ i ^ ^ j 

Afbeelding 2 - Het dagtekening-
stempel IS gemanipuleerd: van een 
'8' ujerd een '4'gemaalrt. 

mogelijk - het was finan
cieel gezien te bezwaar
lijk - en trouwens ook 
niet gewenst, want na 
chemisch onderzoek van 
de zegel zou er van het 
exemplaar niet veel meer 
overblijven. 
De zegel was op een vei
ling voor een lage prijs 
toegeslagen omdat men 
vond dat het een 'kreng' 
was. Het ging terug zon
der dat er een merk VALS 
op was geplaatst. Toch 
was nader onderzoek ge
boden, want het was im
mers mogelijk dat de be
wuste zegel in de toe
komst nogmaals zou 
worden aangeboden. 
Daarom werd de bewuste 

zegel, samen met drie an
dere zegels van 3 cent in 
de normale oranje kleur 
en vier zegels van 5 cent 
in de gebruikelijke blau
we kleur gefotografeerd. 
Eén van de blauwe zegels 
van 5 cent was ook voor
zien van een blauw stem
pel. Eerst werd van de 
groep van acht zegels 
(zeven echte en de dubi
euze oranje zegel) een 
daglichtopname ge
maakt. Op deze opname 
valt de duidelijk afwij
kende kleur en de witheid 
van het papier van de du
bieuze zegel op (ajbeel-
dina 3). 
Een tweede foto werd -
gemaakt met ultraviolet 
licht. Op deze tweede 
opname is duidelijk te 
zien dat de 'vervalsing' 
een geheel andere reactie 
geeft. Het papier is veel 
witter en de kleur van de 
inkt is anders (ajbeeldinfl 
4). Hierbij moet ik aante
kenen dat als ik destijds 
de beschikking had ge
had over de apparatuur 
die ik in 2001 bezit, ik 
vermoedelijk een nog 
grotere reactie zou kun
nen laten zien! 
Zoals hiervoor al werd 

Afbeeldingen 5 (geheel boven) en 4 - tuieemaal een achttal zegels, eerst onder normaal licht en daarna onder de 
ultraviolette lamp. De als ajbeelding 1 getoonde zegel zit hier op de eerste rij, derde van links Met name onder 
UV-licht IS heel duidelijk te zien dat de papiersoort ueel ujitter is dan mocht ujorden vermacht 

Afbeeldingen 5 (geheel boucn) en 6 De auteur beschikte ouer een couuert 
met een 'echte' kleura/ujijking '5 cent oranje'. Ter vergelijking is de 
(waarschijnlijk chemisch gemanipuleerde) zegel op het couuert gelegd 



aangegeven had ik de be
schikking over een origi
nele brief, gefrankeerd 
met een zegel van 5 cent 
in het type hangend haar 
in een oranje kleur {af-
beeldm^ 5). Deze zegel is 
afgestempeld SKT MAAR
TENSDIJK (UTR.) 12 MEI 
g6-i2-8V. Het brieftarief 
voor een lokale brief was 
destijds 3 cent. De brief 
moest naar Blaauwkapel 
worden doorgezonden. 
In Blaauwkapel leidde de 
postbeambte aan de 
kleur van de postzegel af 
dat het hier om een fran
kering van drie cent ging. 
Omdat het brieftarief 
binnenland destijds 
5 cent bedroeg verkeerde 
hij in de veronderstelling 
dat de brief ondergefran-
keerd was. Hij liet de ge
adresseerde een na-
hefFmg van 7 cent beta
len, zijnde tweemaal het 
normale brieftarief (=10 
cent) minus de gefran
keerde 3 cent! 
Ter vergelijking is de 
vervalste zegel op de brief 
met de originele zegel 
van 5 cent in de oranje 
kleur gelegd. Duidelijk is 
het verschil in kleur te 
zien (afbeelding 6). 
In 1995 werd dezelfde ze

gel nogmaals ter keuring 
aangeboden (afbeel
ding 7). Onderzoek toon
de aan dat het inderdaad 
om dezelfde zegel ging. 
Wel miste de zegel in
middels de rechter on
derhoektand. De rappor
tage luidde: 'Het zegel 

vertoont nog steeds de
zelfde afwijkingen; het 
zegel heeft nog steeds de 
vervalste datum; het ze
gel heeft nog steeds de 
aan de achterzijde zicht
bare dichtgeplakte 
scheur (rechts/boven); 
het zegel vertoont nog 

steeds dezelfde zeer felle 
oplichting onder de UV-
lamp en onder kwarts-
licht met filters; het heeft 
nog steeds dezelfde 
kleurafwijking. Hetzegel 
is en blijft nog steeds een 
VERVALSING, gefabri
ceerd door manipulaties.' 

Ook na 1995 werd dezelf
de zegel nog aan mij ter 
keuring aangeboden, nu 
echter via een Duitse vei
ling. Helaas is op de ach
terzijde nog steeds niet 
vermeld dat het om een 
vervalsing gaat. 

Afbeelding 7 - Voor- en achterzijde van degemanipuleerde zegel van 5 cent Let op c 
popier, die aan de achterzijde van de zegel (rechts/boven) goed zichtboar is 

ontbrekende rechteronderhoek en op de dichtgeplakte scheur in het 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 



EXCLUSIEF EN El 
BOROBUDUR-LU 
D O O R JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Eind deze maand, op 29 juni, viert prins Bernhard 
zijn negentigste verjaardag. Dit heugelijke feit is 
voor PTT Post geen aanleiding om een bijzondere 
postzegel uit te geven. Dat was bij de zestigste 
verjaardag van de prins wel even anders. Maar 
liefst vier postzegels kreeg de prins als 
verjaardagscadeau en als extraatje werd ook nog 
eens een speciaal luchtpostblad met toeslag 
uitgegeven. Jeffrey Groeneveld blikt terug. 

Prins Bernhard had zich in de 
jaren na de oorlog een unieke 
plaats m de Nederlandse sa
menleving verworven. Op zijn 
eigen wijze wist hij de positie 
van prins-gemaal vorm te ge
ven. Zijn ondernemingslust had 
het Nederlandse bedrijfsleven 
geen windeieren gelegd en zijn 
opvattingen over de rol van de 
monarchie hadden ervoor ge
zorgd dat de Oranjes met hun 
tijd waren meegegaan. De Prins 
der Nederlanden genoot hoog 
aanzien en kon in feite geen 
kwaad doen. In 1971 had de ko
ninklijke familie de geruchtma
kende huwelijken van de prin
sessen Irene en Beatrix zonder 
al te veel kleerscheuren over
leefd, het progessieve kabinet 
Den Uyl was nog niet aan de 
macht en van Lockheed hadden 
de meeste landgenoten nog 
nooit gehoord. Kortom, 1971 
was een ideaal jaar om de prins 
bij zijn zestigste verjaardag ex
tra in het zonnetje te zetten. 

BOROBUDUR 
Al in september 1969 vroeg het 
bestuur van het Prins Bernnard 
Fonds aan de directeur-gene
raal van het Staatsbedrijf der 
PTT om de zestigste verjaardag 
van de prins niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan. Men sug
gereerde een serie van bijzon
dere postzegels met toeslag, 
waarvan de opbrengst ten goe
de zou komen aan het Prins 
Bernhard Fonds en andere in
stellingen die de prins een 
warm nart toedroegen. Aanvan
kelijk deed PTT niet veel met 
het verzoek, totdat een halfjaar 
later de pas opgerichte Stich
ting Behoud Borobudur bij de 
PTT aanklopte met de vraag of 

erin het najaar van 1970 een se
rie postzegels kon worden uit
gegeven, ter ondersteuning van 
net doel van deze stichting. In 
het antwoord aan de voorzitter 
van de Stichting, de heer Nagte-
gaal, schreef directeur-generaal 
Reinoud, die persoonlijk wel 
voelde vooreen ingelaste Boro-
budur-emissie, dat uit ervaring 
was gebleken dat de koppeling 
van een inzamelingsactie en 
postzegelverkoop niet gunstig 
was voor de postzegelverkoop. 
Bovendien waren er al twee 
emissies met toeslagzegels in 
de tweede helft van het jaar in 
het programma opgenomen en 
daarnaast zou het niet eerlijk 
zijn tegenover andere instellin
gen waarvan de verzoeken wa
ren afgewezen. Toch eindigde 
de brief niet negatief Aange
zien prins Bernnard het be
schermheerschap van de Stich-

NEDERUND 12c ,NEDERLAND^Sc^^ 
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De dne zegels uitgegeven met toeslag 
voor de Hartstichting die als voorbeeld 

dienden bij het vaststellen van de 
waarden en toeslagen voor een Boro

budur uitgifte 



MALIG: HET 
HTPOSTBLAD 

wogen om de zegels als Zomer-
zegels uit te geven, maar voor 
die emissie was al een ontwerp
opdracht verstrekt. Het hoofd 
van de Filatelistische Dienst, de 
heer Kiggen, had echter een op
lossing. Hij stelde voor om al
leen de Borobudur-zegel van 

ting had aanvaard (en in die 
hoedanigheid het verzoek van 
de Stichting ook had gesteund) 
was de PTT bereid om bij de 
zestigste verjaardag van de 
prins postzegels met toeslag 
voor het behoud van de Boro-
budur uit te geven. Uit de ar
chiefstukken blijkt wonderlijk 
genoeg dat men een koppeling 
met het Prins Bernhard Fonds 
niet zag zitten. Met de uitgifte 
van de Borobudur-zegels dacht 
men een uitgifte voor het Prins 
Bernhard Fonds, dat al twee 
keer eerder een poging had ge
waagd, zo te kunnen blokkeren; 
terwijl 'we toch aan de Prins [...] 
het volle pond geven.' De Stich
ting Behoud Borobudur zou er 
niet slechter van worden, want 
de opbrengst van de toeslag 
zou niet verdeeld hoeven te 
worden. 
In juni 1970 dacht men aan een 
serie van drie zegels, overeen
komstig de geplande serie voor 
de Hartstichting, in de waarden 
15-fio, 25-1-10 en 45-1-20 cent. 

PRiNSElIJKE ACTIVITEITEN 
Het zou heel anders lopen. Het 
Stichtingsbestuur was bijzon
der content met de positieve 
beslissing van PTT, maar vroeg 
zich af of prins Bernhard kon in
stemmen met de gang van za
ken. In overleg met PTT werd 
contact gelegd met de particu
lier secretaris van de prins, de 
heerVernède. Deze stelde ver
volgens voor om de serie niet te 
beperken tot de Borobudur, 
maar om ook een aantal andere 
activiteiten van de prins op 
postzegels af te beelden. Nagte-
gaal was daar niet meteen en
thousiast over, maarVernède 
greep zijn kans en zocht con-

mmmmms^ 
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Borobudur-zegels met toeslag, uitgegeven door Indonesië. Het strookje van drie 
laat een aantal reliëfs zien. De losse zegel toont een stupa met boeddhabeeld en 

lijkt de inspiratiebron te zijn geweest voor de Nederlandse Borobudur zegel. 

tact met de PTT. Daar was men 
inmiddels zeer verdeeld over de 
verjaardagsemissie en met 
name over de toeslag. Gevreesd 
werd voor een derde toeslagse
rie in het programma, die bo
vendien vlak na de uitgifte van 
de Zomerzegels aan de loketten 
te koop zou zijn. Dat zou voor 
filatelisten - daar werd indertijd 
rekening mee gehouden - wel 
eens te veel van het goede kun
nen zijn. Even werd nog over-
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een toeslag te voorzien. De we
reld van de filatelie zou daar ze
ker waardering voor hebben. Er 
werd bepaald de zegel voor het 
enkelvoudig tarief buitenland 
(buiten de EEG), die ook ge
schikt was om post naar Indo
nesië te versturen, voor de Bo
robudur te bestemmen. De toe
slag van deze zegel van 45 cent 
werd 20 cent, waardoor volgens 
de verwachting de Stichting al
leen al uit filatelistische verl<oop 

Ó'i 

Schetsontwerpen voorde Borobudur postzegel zoals afgebeeld in het jaarboekje 
'Nederlandse Postzegels igyi', uitgegeven door het Staatsbedrijf der PTT. 

DE BOROBUDUR: OP HET 
NIPPERTJE GERED 

Toen prins Bernhard in 1970 Indone
sië bezocht, kon hij met eigen ogen 
zien in wat voor slechte staat het 
Boeddhistisch heihgdom, de Borobu
dur, verkeerde. Er moest nog veel ge
daan worden voordat het grote monu
ment weer helemaal in topconditie 
was. De prins was dan ook meteen be
reid beschermheer te worden van de 
in april 1970 opgerichte Stichting Be
houd Borobudur, die in het najaar van 
dat jaar een grote wervingsactie op 
touw wilde zetten ten behoeve van het 
herstel van de Borobudur. 
Het heiligdom werd omstreeks 800 na 
Christus gebouwd in de Keduvlakte in 
Midden-Java. Het bestaat uit terrasge-
wijs aangelegde gaanderijen met trap
pen, balustraden en poorten. Op de 
vierkante basis verheft zich een op

eenvolging van ronde terrassen met 
72 opengewerkte stupa's, met op de 
top de hoofdstupa. Een stupa, een 
halve bol op een ronde of vierkante 
basis, is het heiligste en voornaamste 
type bouwwerk en symbool van het 
Boeddhisme. De Borobudur is 36 me
ter hoog en 120 meter in het vierkant. 
Op de terrassen is in beelden en reliëfs 
het leven van Boeddha uitgebeeld. In 
totaal beslaat dit levensverhaal een 
lengte van 2.500 meter. 
Na 930, toen het bestuurs- en cultuur
centrum zich naar Oost-Java ver
plaatste, raakte het monument in ver
val. In de jaren 1907-1911 werd het ge
restaureerd, maar het onderhoud 
raakte vervolgens weer in het slop. In 
de jaren '60 werden in samenwerking 
met de Unesco plannen opgesteld om 
het monument voor ondergang te be
hoeden. Verwering en verzakking be
dreigden de Borobudur, die alleen ge
red kon worden door het monument 

steen voor steen af te breken, schoon 
te maken, te behandelen en weer op te 
bouwen. De herstelwerkzaamheden, 
die waren begonnen in 1966, zouden 
pas in 1983 voltooid worden, ruim 
tien jaar later dan gepland en vele mil
joenen guldens meer dan beraamd. 
Het geld kwam grotendeels uit de 
fondsen van Unesco. 
De Borobudur is nu een van de groot
ste toeristentrekkers van Indonesië 
met alle vervelende verschijnselen die 
daarmee gepaard gaan. Wie echter 
vroeg op de dag of juist aan het eind 
van de middag het monument be
zoekt, zal nog steeds zeer onder de in
druk raken van dit prachtige bouw
werk, dat een klein beetje dankzij de 
verzamelwoede van Nederlandse fila
telisten nog steeds in goede staat ver
keert. 
Bron, jaarboekje Nederlandse Postzegels 1571, 
uitgave Staatsbedrijf der Posterijen, Telê rajie en 
Telefonie, Den Haâ , 1971 

kon reken op een netto-op
brengst van 200.000 gulden. 
Uiteindelijk werd besloten om 
een serie van vier zegels, waar
van één met toeslag, uit te ge
ven. Behalve de Stichting Be
houd Borobudur kreeg het 
Prins Bernhard Fonds toch zijn 
zegel (maar dus zonder toe
slag) en ook het mede door de 
prins opgerichte Wereld Natuur 
Fonds werd met een zegel be
dacht. De vierde zegel toonde 
de jarige prins zelf noewel hij 
daar eerst niet voor voelde. 
Soestdijk reageerde enthou
siast op de plannen. In een van 
de gesprekken zei prins Bern
hard dat de PTT hem hiermee 
een mooi verjaardagscadeau 
aanbood en Vemède sprak zijn 
waardering uit voor de wijze 
waarop de zegels door PTT wer
den voorbereid. 

LUCHTPOSTBLAD 
Terwijl de voorbereidingen in 
volle gang waren, deed zich in 
maart 1971 opeens een nieuwe 
ontwikkeling voor. Op verzoek 
van de directeur-generaal maak
te de hoofddirecteur Posterijen, 
Leenman, zich sterk voor een 
zo groot mogelijke opbrengst 
voor de Stichting Behoud Boro
budur. Hij dacht aan de uitgifte 
van een speciaal luchtpostblad 
met toeslag voor de Borobudur 
en vroeg aan de Dienst Estheti
sche Vormgeving (DEV) te on
derzoeken of het mogelijk was 
het bestaande luchtpostblad 
aan te passen, of dat er een 
nieuw luchtpostblad moest 
worden ontworpen. Het hoofd 
van de DEV, Hein van Haaren, 
antwoordde op 5 april dat het 
technisch gezien slechts moge
lijk was om het bestaande 
luchtpostblad aan te passen. 
Er werd haast gemaakt met het 
voorbereiden van het luchtpost
blad. Op 5 mei was er een ver
gadering waar de eerste druk
proefwerd besproken. De aan
wezigen zagen dat het zegel-
beeld van het luchtpostblad ge
lijk was aan dat van de gewone 
postzegel en dat er gekozen 
was voor een fotografische af
beelding van een van Boeddha
beelden. Een goede beschou
wer kon zelfs op de kleine post
zegel de schimmelplekken op 
het beeld zien. Het luchtpost
blad had een blauwe basiskleur 
en het zegelbeeld was uitge
voerd in geel, paars en zwart. 
De aanwezigen waren over de 
proef nog niet tevreden; het ze
gelbeeld was nog niet volmaakt 
vergeleken met de proefdruk 
van de veilenproductie. Beslo
ten werd een nieuwe proef te 
maken, waarbij het zegelbeeld 
een 'perforatie' zou krijgen die 
het zegelbeeld nog meer zou la
ten lijken op de uit te geven Bo-
robudur-postzegel. Vooral de 
zwarte druk van het luchtpost
blad week sterk af Verder be-

493 
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Het gewone luchtpostblad van 4^ cent dat als basis diende voor het bij
zondere luchtpostblad met toeslag. De bovenste voorgedrukte vouwlijn, 

die wel op het Borobudur luchtpostblad kwam, ontbreekt 

sloot men nog een tweede 
vouwlijn aan te brengen. 

VERKOOP 
Intussen waren er ook contac
ten geweest met Indonesië, 
waar men zeer gecharmeerd 
was van het initiatief van de 
PTT. De heer Nasoetion, de 
plaatsvervangend directeur-ge
neraal van de Indonesische 
PTT, bedankte in keurig Neder
lands voor de Borobudur-uitgif-
te en schreef dat hij zeer getrof
fen was door de 'daadwerkelijke 
hulp [...] voor het behoud van 

_ de Borobudur.' Het leek er op 
= dat het in vertrouwen geuite 
S verlangen van Reinoud om de 
- relatie met Indonesië te verbe-
= teren al bij voorbaat geslaagd 
'^ was. In gesprekken met onder 
: : andere de cultureel attaché van 
5 Indonesië kwam hetzelfde 
^ beeld naar voren. 
— Overigens was men er bij de m PTT niet helemaal zeker meer 

van dat de verkoop van postze
gel en luchtpostblad een succes 
zou worden. Na overleg met de 
Stichtingen Indonesische ver

tegenwoordigers bleek dat zij 
niet beschikten over kanalen 
om de zegels grootscheeps aan 
de man te brengen. Het succes 
hing dus helemaal af van de 
PTT, die op verzoek een stand 
inrichtte tijdens de Indonesi
sche jaarmarkt Pasar Malam in 
Den Haag, waar ook een speci
aal stempel gebruikt werd. De 
suggestie om speciale maxi-
mumkaarten te verkopen met 
de zegel en de eerder uitgege
ven Indonesische Borobudur 
zegels werd tot verbazing van 
de PTT door de cultureel atta
ché slechts lauw ontvangen. 

2,9 JUA// 
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Speciaal stempel 'Pasar Malam' 

Om het luchtpostblad tot een 
succes te maken werd besloten 
de verkooptermijn wat te ver
lengen: die werd opgerekt tot 
vier maanden. Men noopte 
hierdoor tussen de 200.000 en 
250.000 exemplaren te kunnen 
verkopen, mits er voldoende 
propaganda werd gemaakt. De 
Stichting zou dan een aardige 
opbrengst hebben. Wie de aan-
maakkosten moest betalen, 
daarover was men het boven
dien nog niet eens; daarom be
sloot men om eerst eens af te 
wachten 'wat de opbrengst uit 
de bijslag van een eventueel Ip-
blad zal worden en het daarvan 
laten afhangen of de kosten in 
mindering van de opbrengst 
moeten komen'. Bang als men 
was voor precedenten werd bo
vendien met nadruk gesteld dat 
het luchtpostblad een 'exclusief 
en eenmalig' karakter had. 
Op 17 mei werden tijdens een 
goed bezochte persconferentie 
de ontwerpen voor de verjaar

dagsuitgifte gepresenteerd. De 
diverse media besteedden 
ruimschoots aandacht aan de 
zegels. Een van de krantenkop
pen luidde: 'Postzegel en lucht
postblad met toeslag. Ook PTT 
staat op de bres voor bedreigde 
tempel Borobudur'. Daarna 
volgde een halve pagina waarin 
onder meer verteld werd dat de 
directeur-generaal het initiatief 
had genomen om een Borobu-
dur-zegel uit te laten geven 
door de PTT. 

TEIEURSTELLEND 
En toen brak de grote dag aan. 
Op 29 juni kreeg prins Bern
hard de eerste zegels en het 
luchtpostblad aangeboden 
door de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Volgens het verslag 
in het Maandblad Philatelie was 
de prins erg blij met het resul
taat. 'Het heeft mij iets gedaan 
dat u deze zegels voor mij heeft 
uitgegeven,' zei de prins. 'Het is 
een van de mooiste dingen die 
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Wetenschappelijk onderzoek is er niet naar gedaan, maar het lijkt er op dat echt 
gelopen exemplaren van het Borobudur-luchtpostblad bijzonder schaars zijn; van 

het hier afgebeelde stuk weten we dat het met 'filatelistisch geïnspireerd' was. 

GEGEVENS LUCHTPOSTBUD MET BIJSUG 'BOROBUDUR' 
uitgegeven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Z.K.H. Prins Bern-
hard met betrekking tot de restauratie weAzaamlieden aan de Borobudur op 1 
Java (Indonesië). 

Datum van uitgifte: 
Verlcooptermijn: 
Franl^eerwaarde en bijslag: 
Beschrijving en voorstelling: 
Bijzondere tekst: 
Kleuren: 

Formaat zegel: 
Papier: 
Gom: 
Druktechniek: 
Drukkerij: 
Ontwerper postzegel: 

Fotograaf: 
Belettering postzegel: 

Verstrekking van it luchtpostbladen: 

Afgeleverd: 
Verstrekt: 
Derden: 
Retour: 
Vernietigd: 
Verkocht: 

2gjunii97i 
2g juni tot en met 30 oktober 
45 -1- 20 cent 
Fragment van de Borobudur 
Stichting Behoud Borobudur 
papier: blauw 
postzegel: wit (fond), geel, 
paars, zwart 
25 x36 mm 
normaal papier 
synthetische gom 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en Zn, Haarlem 
Suwondo Sudewo, i.s.m. Tel 
Design Associated 
Jap, Ken Guan 
Jan van Toorn 

515.518 
239.500 

lOI 
167.108 ! 

443.025 
72.392 

(met dank aan de heer R. van den Heuuel) 



ik ooit in mijn leven heb gehad.' 
Vanaf die dag waren ook de ze
gels en het luchtpostblad aan 
de loketten verkrijgbaar. 
Het resultaat was ronduit te
leurstellend. In totaal werden 
slechts 72.392 luchtpostbladen 
verkocht, aanzienlijk minder 
dan de beoogde 200.000 è 
250.000. Waarschijnlijk waren 
het voornamelijk verzamelaars 
die ze kochten. Wie nu dit lucht
postblad wil aanschaffen kan 
dat zonder al te veel problemen 
bij de handel doen, zeker onge
bruikt is het luchtpostblad ruim 
voorradig. Ook filatelistisch ge
bruikt zijn ze gemakkelijk te krij
gen. Veel verzamelaars hebben 
indertijd het luchtpostblad naar 
hun relaties gestuurd. Dat bete
kent dat de betreffende lucht
postbladen 'echt gelopen' heb
ben, maar vaak is de 'inhoud' 
blanco. Een kleine steekproef 
bij handelaren en filatelisten le
verde uiteindelijk één echt en 
juist gebruikt luchtpostblad op, 
verzonden naar een (vakantie)-
adres in Oostenrijk met een in
houd die erop wijst dat hier 
geen sprake is van een filatelis-
tische groet. Mijn vermoeden is 
verder dat er ook weinig van 
deze luchtpostbladen naar In
donesië zijn gestuurd; ik ben er 
althans niet een tegengekomen 
met een Indonesische adresse
ring. Tenzij de lezers van Filate
lie nu massaal met echt ge
bruikte exemplaren op de prop
pen komen, lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat ze in die 
hoedanigheid zeer schaars zijn. 
De verkoop van het luchtpost
blad en de postzegels bleek dus 
minder succesvol dan verwacht 
en bovendien bleek men de 
productiekosten van het lucht
postblad behoorlijk onderschat 
te hebben. Er was sprake van 
een nadelig saldo van 
f55.944,46. Ruimhartig besloot 
men bij PTT (hoewel enigszins 
knarsetandend en alleen maar 
omdat de hoofddirecteur Poste
rijen zelf met het idee van een 
luchtpostblad was gekomen) 
om het verlies niet aan de Stich
ting door te berekenen. Daar
naast kreeg de Stichting toch 
nog 200.000 gulden, hoewel 
dat bedrag niet helemaal door 
de opbrengsten van de toeslag 
gedekt werd. Het zal daarom 
niemand verbazen dat het 'een
malige en exclusieve' karakter 
van het unieke luchtpostblad 
met toeslag tot op de dag van 
vandaag nog steeds geldt. 

Geraadpleegde bronnen: 
Dit artikel is gebaseerd op stukken 
die ik heb geraadpleegd ter voorbe
reiding van mijn boekje Diamant op 
Soestdijk in 1996. Het betrof dossier 
167.(89) uit het Archief Hoofdbe
stuur PTT berustend bij KPN, afd. 
Bidata. Naderhand is het betreffende 
archief overgedragen aan het Alge
meen Rijksarchief In het genoemde 
boekje werden de achtergronden van 
het luchtpostblad zeer beknopt be
schreven. 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de a%ebeel-
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 

ALDERNEY 
26-4-'oi. Dienstverlening, 
deel I: gezondheidszorg. 
22, 27, 36, 40, 45, 65 p. Resp. 
röntgenafdeling heden, zie
kenhuis in tachtiger jaren, 
prinses Anne bezoekt zieken
huis 1972, verpleegster met 
pasgeboren baby begin jaren 
zestig, koningin Elizabeth 
legt eerste steen voor nieuw 
ziekenhuis 1957, opening 
particulier ziekenhuis 'Mig-
not Memorial Hospital' in 
1926; op alle zegels verpleeg
sters en dokters in uniform 
van de tijd. 
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ANDORRAFRANS 
23-4-'oi. Mondiale dag van 
het boek. 
3.80 F. (€0.58). Wereldbol 
met opengeslagen boeken. 

- AZERBEIDZJAN 
= 26-i-'oi. Olympische Spelen, 
^ medailles. 
^ Velletje met driemaal 1000 m. 
^ NamigAbdullayev(goud, 
< vrije stijl worstelen), Zemfira 
u. ^*****«V««««1«««M««<««M««« 

Meftahaddinova (goud, 
schieten), Vugar Alakbarov 
(brons, boksen). 
28-3-'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
1000, 3000 m. Resp. zeehond 
en eend, steur en krab; op 
achtergrond Kaspische Zee 
met booreiland. 
. . , 4 » I W j m 

; *\Z;)I{B.»CAN ^ 
1 M» 
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M 
CYPRUS 
3-5-'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
20, 30 c. Twee rivieren uit 
Cyprus, resp. 'Diarizos', 
'Akaki'. 

DENEMARKEN 
28-3-'oi. Gebruik de taal. 
4.-, 7.- kr. Uit het kinderboek 
ABC van Halfdan Rasmussen 
resp. de letters A en Z met 
rijmpje. Postzegelboekje. 

IDANMARK 4 00 
HÉÉÉMtttÉÜMMf 

i-4-'oi. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste Deense post
zegel. 
4.-, 5.50, 6.-, 10.25 kr. Een 
kwart van zegel 1-4-1851 
(Yvert nr. 2) en portret van 
resp. M.W. Ferslew (ontwer
per eerste zegel), A. Thiele 
(drukker), F.C. von Jessen 
(directeur Post in Kopenha
gen), S. Danneskjold-Samsoe 
(postmeester-generaal). 
Postzegelboekje. 

DUITSLAND 
io-5-'oi. Bedreigde diersoor
ten. 
Tweemaal iio Pf (€0.56). 

Moeder met jong van resp. 
Gorilla gorilla beringei. Rhi
noceros unicornis. 

Muster no o,56€ 

h* * * * * f t *A* *««* iH lMUi 

io-5-'oi. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 
landdag van Saksen-Anhalt. 
no Pf (€0.56). Barokgebou-
wen na Tweede Wereldoor
log herbouwd, sinds iggi ze
tel parlement Saksen-Anhalt. 

io-5-'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
110 Pf (€0.56). Waterglas. 

WWWWTVWVW 

110 ^'^"Wustef : 
AAAAAAA««* 

io-5-'oi. Honderdste geboor
tedag componist en dirigent 
Werner Egk (1901-1983). 
110 Pf (€0.56). Aan hetwerk 
als dirigent. 

24-5-'oi. Aanvulling melding 
4/328, serie 'Voor de post
zegel'. 
Velletje met tienmaal zegel 
zweefspoor Wuppertal met 
op rand 'Naposta 2001 24. -
27. Mai 2001' (postzegelten
toonstelling in Wuppertal). 

ESTLAND 
4-4-'oi. Vogel van het jaar 
2001, kieviet. 
4.40 kr. Vanellus vanellus. 
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i7-4-'oi. Huize Laupa. 
4.40 kr. Afbeelding landhuis 
aan de rivier Pärnu, her
bouwd in 1910 (Art Nouveau), 
sinds 1922 school. 

FRANKRIJK 
7-5-'oi. Besangon - Doubs. 
3.- F. (€0.46). Door Sébastien 
la Prestre Vauban gebouwde 
citadel en waterbekken. 

ü,4h€ 

9-5-'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
15.- kr. Zee met silhouet wal
vis en krill (walvisvoedsel, 
verzamelnaam voor kreeft-
achtigen uit de orde Eu-
phausiacea). 

"-)! 

9-5-'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
3.- F. (€0.46). Waterdruppel 
met daarin wereldbol. 
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0,46 € 
3,00 F 
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i4-5-'oi. Eerbetoon aan 
Andre Ie Notre (1613-1700), 
tuinarchitect en schepper tui
nen van Versailles. 
4.40 F. (€0.67). Tuinen van 
Versailles. 

KALAALLIT NUNAAT 
GR0NLAN0 

1500 '"^K. 

9-5-'oi. Frankeerzegels ko
ningin Margrethe II. 
0.25,12.- kr. Zelfde afbeel
ding zegels 9-5-'oo (melding 
7/512)-

GROOT-BRITTANNIË 
i5-5-'oi. Bussen. 
Vijftnaal ist (samenhan
gend). Zestien klassieke 
dubbeldekkers op een rij 
(twee hele en twee halve per 
zegel): Leyland X-type, Lon
don General B-type, Leyland 
Titan TD i, AEC Regent I, 
Daimler COG5, Guy Arab 
Mkll, AEC Regent MklII RT, 
Bristol KSW 5G, AEC Route-
master, Bristol Lodekka 
FSF6G, Leyland Titan PD 
3/4, Leyland Atlantean 
PDRi/i, Daimler Fleetline 
CRG6LX-33, MCW Metro-

| i | | | | | i 
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),67€ 4,40 F 
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2i-5-'oi. Het oude Lyon -
Rhone. 
3.-F. (€0.46). Oude wijk met 
'traboules' (nauwe doorgan
gen van straat naar straat). 

.?,00F 
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GROENLAND 
9-5-'oi. Cultureel erfgoed, II. 
4.50,4.75 kr. Resp. te drogen 
hangende bergforel, vis-
speer. 

bus DR102/43, Leyland 
Olympian ONLXB/iR, Den
nis Trident. Velletje met de 
vijf zegels, waarbij op rand 
buitenste bussen compleet 
worden. 

GUERNSEY 
26-4-'oi. Honderd jaar hon-
denclub Guernsey. 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Resp. 
cavalier king Charles spaniel, 
dwergschnauzer, Duitse her
der, cocker spaniel, West 
Highland white terriër, 
teckel. 



264'oi. Kleuren van het ei
land. 
Vijfmaal UK (binnen Ver
enigd Koninkrijk, 27 p.), vijf
maal GY (binnen de Bailiwick 
of Guernsey, 22 p.). Resp. 
boot met buitenboordmotor 
op strand Albecq, vuurtoren 
van Les Hanois, La Coupée 
(smalle verbinding tussen ei
landen Sark en Little Sark), 
trein op Alderney, Vazon Bay, 
bomen in de Rue des Hou
gues in St.Andrew, water
bekken in St.Saviour, zons
opkomst vanaf La Corbière, 
Shell Beach op Herrn, golven 
tussen de rotsen bij Tele
graph Bay op Alderney. 

HONGARIJE 
g2'oi. Datum melding 
4/329, stoelen. 
92'oi. Datum melding 
4/329, wereldkampioen
schap schaatsen. 
92'oi. Wenszegels. 
Velletje met vijfmaal 36 Ft. 
Geluksbrenger (schoorsteen
veger met trompet op var
ken), liefdespaar, kind in de 
wieg, clown op bal, moeder 
met kind in schommelstoel. 

IERLAND 
264'oi. Honderd jaar Royal 
Irish Automobile Club 
(RJAC), autosport. 
30, 32,45 p., £1.(€0.38, 
0.41, 0.57,1.27). Jordan 
Grand Prix  Formule I, Hu
lman Imp  Tulip Rally, Mini 
Cooper  Monte Carlo Rally, 
Mercedes SSK Irish Grand 
Prix; blok £2.. 

ITALIË 
3i3'oi. Eerste postzegels 
van oude Italiaanse staten. 
Driemaal 800 L. (€0.41). Ze
gel en stapeltje zegels van 
LombardischVenetiaans ko
ninkrijk (5 c. uit 1850, Yvert 

nr. I, OostenrijksHongaars 
wapenschild), koninkrijk 
Sardinië (5 c. uit 1851, Yvert 
nr. I, koning Victor Emanuel 
II), groothertogdom Toscane 
(i q. uit 1851, Yvert nr. i, zit
tende leeuw met wapen
schild). 

s»«lii. . \y^ 

i44'oi. Serie 'toerisme'. 
Viermaal 800 L. (€0.41). Brug 
Trepponti (eerste helft 17de 
eeuw) in Comacchio (FE), 
zicht op dorp Pioraco (MC) 
vanaf rivier Potenza, zicht op 
Diamante (CS) en takje rode 
pepers (lokaal product), zicht 
op Stintino (SS) aan de Golf 
van Asinara met zeilboot 
(jaarlijkse regatta). 

244'oi. Algemene bond van 
Italiaanse landbouwbedrij
ven. 
800 L. (€0.41). Kaart Italië, 
twee tractoren, fruit met ko
renaar en beeldmerken bond 
en honderd jaar bond. 

284'oi. Stad Gorizia dui
zend jaar. 
800 L. (€0.41). Zicht op kas
teel Gorizia, gebeeldhouwd 
portaal en beeldmerk dui
zend jaar Gorizia. 

JERSEY 
37'oi. Roofvogels. 
23, 26, 37,41,46, 66 p., blok 
£ 1.50. Resp. Asio otus, Falco 
peregrinus, Asio flammeus, 
Circus aeruginosus, Accipi
ter nisus, Strix aluco, Tyto 
alba. 
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KROATIË 
i53'oi. Vijfhonderdste 
sterfdag Dzore Drzic (1461
1501), dichteren toneelschrij
ver. 
2.80 kn. 

293'oi. Honderdste ge
boortedag Andrija Maurovic 
(19011981), illustrator en 
striptekenaar. 
5. kn. 'Zwarte ruiter' uit de 
komische strip 'Drie mannen 
in het donker'. 

303'oi. Makarska. 
2.30 kn. Panorama op stad 
met Mark's kathedraal en 
monument Andrija Kacic 
Miosic. 

LIECHTENSTEIN 
56'oi. Dorpsgezichten. 
0.70,1.80, 2.20,4.50 F. Resp. 
Schellenberg, Malbun, Bal
zers, Bendern. 

2.20 \ 
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56'oi. Historische 
Vereniging Vorstendom 
Liechtenstein honderd jaar. 
Tweemaal 0.70 F. 'Mars van 
Gutenberg' een beeld van 
een krijger (iste eeuw V.C., 
gevonden in 1932 in aarden 
wal van kasteel Balzers), 
Karolingische kruisvormige 
fibula (rond 800, in 1977 bij 
kerk van Bendern 
gevonden). 
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LITOUWEN 
i44'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
Tweemaal 1.70 Lt. Binnen 
contouren landkaart Litou
wen: Galvemeer met eilandjes, 
rivier Nemunas met boerderij. 

MACEDONIË 
i49'oo. Rode Kruis: week 
tuberculosebestrijding. 
3 den. Verplichte toeslagze
gel, gestileerd gezicht en 
handen. 
iii'oo. Vijftig jaar faculteit 
Economie in Skopje. 
6 den. Opengeslagen boek, 
munten en takje. 
8ii'oo. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Joakim 
Krcovski. 
6 den. Klooster en document. 

MALTA 
i84'oi. Edward Caruana 
Dingh (18761950), schilder. 
2, 4, 6,10, 26 c. Schilderijen, 
resp. 'De kippenverkoop
ster', 'De beau van het dorp', 
'De Faldetta', 'De gitaarspe
ler', 'Straatverkoopster van 
sinaasappelen'. 

MONACO 
i44'oi. Internationale hon
dententoonstelling. 
6.50 F. (€0.99). Newfound
lander en leonbergsehond. 
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NOORWEGEN 
204'oi. Extreme sporten. 
4.50, 7. kr. Resp. wildwater

kanoèn in de Sjoa (Gud
brandsdalen), bergklimmen 
in Lappfjellet. 
204'oi. Honderd jaar 
schoolbands (er zijn onge
veer 1200 schoolbands in 
Noorwegen; de meeste blaas
orkesten, eenderde fanfare
korps). 
4.50, 9. kr. Resp. tubaspeler, 
majorette. 

OEKRAÏNE 
i4'oi. Frankeerzegels. 
o.10, 0.30, 0.71, 2.66, 3.65, 
10.84 (G). (Waardes aange
duid met letters.) Resp. 
bloem, bloem, zonnebloem, 
Viburnum opulus, tarwe, 
drietand. 

i44'oi. Sprookjes. 
Driemaal 30 k. (doorlopend 
beeld). Resp. 'zus vos en 
broer wolf, 'handschoen', 
'Sirko'. 

VKPAIHAS' 

OOSTENRIJK 
i85'oi. Dag van de postzegel. 
20. S. Postwagon uit 1843. 
I ■ I ■ ■ ■ v w w m w v m w w m v 
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i85'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
15. S. Symbolische afbeel
ding. 
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PORTUGAL 
i  j  ' o i . Aanvulling melding 
5/422, wereldkampioen
schap atletiek indoor. 
85., 90., 105., 250.e. 
(€0.42,0.45,0.52,1.25). 
Resp. estafette, polsstok
hoogspringen, kogelstoten, 
hoogspringen. 
63'oi. Portugese vogels. 
53. , 85., 105., 140, 225. e. 
(€0.26, 0.42, 0.52, 0.70, 
1.12). Resp. 'sisao', 'caimao
comum' , 'perdizdomar', 
'peneireiro cinzento', 'abutre 
do egipto' . 
283 'oi . Nalatenschap Ara
bieren in Portugal. 
53. , 90., 105., 140., 225., 
350. e. (€0.26, 0.45, 0.52, 
0.70,1.12,1.75). Resp. scho
tel met afbeelding zeilschip 
(15de eeuw), tegeltjes (i6de 
eeuw), grafsteen (14de eeuw) 
Castelo dos Mouros in Sintra, 
munt (12de eeuw), 'cofrezin
ho Andalusino' ( i ide eeuw), 
keramische vaas (i2dei3de 
eeuw). 
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io4'oi. Stampin' the Futu
re, kindertekeningen milieu
behoud. 
85., 90., 105. e. (€0.42, 
0.45, 0.52). Vuurtoren en 
strand, wereldbol met bloem 
en watergieter, eiland en vis. 

i94 'o4. Honderd jaar Natio
nale Vereniging voor Schone 
Kunsten. 
85., 105., blok 350. e. 
(€0.42, 0.52,1.75). Resp. 
beeldhouwwerk en gebouw 
en glasinloodraam, schilde
rij en dame met schilderspa
let, kloek met kuikens. 

ROEJMENIË 
22i2 'oo. Tweeduizend jaar 
christendom. 
2000, 7000 L. Resp. verrijze
nis Jezus Christus, Drieeen
heid. 

— 28i2 'oo. Overdruk over 
= frankeerzegels, bomen van 
■̂  3095 L(Yvert 4169). 
~ 7000, loooo, 11500 L. Tilia 
= platyphyllos. 
"^ ig  i  ' o i . Eeuwwisseling. 
^ 11500L. Wereldbol en vuur
™ werk. 

RUSLAND 
54'oi. Fauna, libelles. 
Velletje met i., 1.50, 2., 3., 
5. r., aanhangsel. Resp. Pyr
rhosoma mumphula, Epithe
ca bimaculata, Aeschna gran
dis, Libellula depressa, Coe
nagrion Hastulatum, land
schap voor libelles en tekst. 

i24 'oi . Veertig jaar geleden 
eerste bemande ruimte
vlucht. 
Tweemaal 3. r. Yuri A. Ga
garin en Sergei P. Korolev op 
ruimtevaartcentrum Baiko
nur voor de vlucht, Yuri A. 
Gagarin meldt zich. 
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SLOVENIË 
2i3 'oi . Berg Jalovec (2645 
m). 
B (25 Sit.). Jalovec en het 
bloemetje Potentilla nitida. 

2i3 'oi . Stripfiguren cowboy 
'Pipec' en 'Rode biet'. 
Tweemaal B (25 Sit.). Afbeel
ding stripfiguren. (Ook in 
boekjes met zelfklevende ze
gels.) 

2i3 'oi . Mineralen, fluorier. 
Tweemaal 95 Sit. (samenhan
gend, '3dzegels'). Tweemaal 
mineraal Calciumfluoride. 

«wvlvwwvwvvT^nv^mv^rw 

2i3 'oi . Fossielen, zeester. 
107 Sit. Fossiele zeester, te 
zien in Museum voor Natuur
lijke Historie in Ljubljana. 
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2i3 'oi . Dag van Europa  9 
mei. 
221 Sit. Europa op de rug van 
de stier, de Griekse god Zeus; 
daaromheen de twaalf ster
ren van de Europese Unie. 

2i3'oi. Duizendjarig be
staan stad Solkan. 
261 Sit. Solkan aan de rivier 
de Soca, met daarover ver
keers en spoorbrug. 

SPANJE 
23'oi. Dag van de postze
gel. 
155 P. (€0.93). Oudste brie
venbus van Spanje (1743) in 
Mayorgha de Campos. 
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93'oi. Juvenia 2001, postze
geltentoonstelling voor jeugd 
in Cadiz. 
120 P. (€0.72). Twee kinde
ren, zeilboot. 

i63 'oi . Serie 'Paradores', 
Plasencia. 
40 P. (€0.24). 

223'oi. Bekende personen. 
40,75 P. (€0.24, 0.45). Resp. 
Joaquin Rodrigo (19011999, 
schrijver), Rafael Alberti 
(19021999, schrijver). 

TSJECHIË 
95'oi. Europa  creëren van 
meer in Tsjechisch land. 
9. Kc. Modderig oppervlak 
van Rozmberkmeer in Zuid
Bohemen voor het uitgebag
gerd werd. 

95'oi. Europees kampioen
schap volleybal voor heren in 
Ostrava. 
12. Kc. Volleybalspelers in 
actie. 

CtSKAREPUBUKA 
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TURKIJE 
25i'oi. Ingebruikneming 
telecommunicatiesatelliet 
Türksat. 
200.000L. Geostationaire te
lecommunicatiesatelliet 
Türksat 2A, wereldbol en 
draagraket. 

ZWEDEN 
i75 'oi . Honderdste geboor
tedag Ivar LoJohansson 
(19011990), schrijver en 
maatschappijcriticus. 
Tweemaal brev (brieven bin
nenland). Portret schrijver 
met uitzicht op Stockholm 
vanuit zijn woning, vrachtau
to met huisraad (illustreert de 
laatste landarbeidersverhui
zing in 1945, een onderwerp 
van LoJohansson). 

i75 'oi . Zomerzegels, 
pioenrozen. 
Vijfmaal brev. Paeonia tenui

folia, Paeonia lactiflora 

'Monsieur Jules Elie', Paeonia 
mlokosewitschii, Paeonia of
ficinalis 'Rubra Plena', Paeo
nia suffruticosa spontanea. 

BUITEN EUROPA 
ANGUILLA 
83'oi. Campagne Unifem* 
voor vrouwenrechten. 
25,30 c., $2.25; blok $7 .  . 
Resp. Soroptimistcentnim 
voor dagzorg, Britannia Idalia 
Gumbs (minister in 1977), 
schilderij Caribische vrouw; ?. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
263'oi. Tropische padde
stoelen. 
25, 90 c., $ I., 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 In
tens, Lactarius necator. 

ARGENTINIË 
243'oi. Vijftig jaar bases op 
Argentijns Antarctica. 
Tweemaal 75 c. Basis San 
Martin en jager (Catharacta 
skua), basis Brown en aal
scholver (Phalacrocorax atri
ceps). 

74'oi. Bijenteelt. 
Viermaal 75 c. (doorlopend 
beeld). Werkbij met stuif
meel op bloem, werkbijen op 
honingraat, fles honing en 
stuifmeel, werkbij met ko
ningin en hommel en imker. 

ARUBA 
3ii'oi. Frankeerzegels 
2001, III; fauna. 



5, 30i 50. 200 c. Resp. poes 
(Felis catus Linnaeus), 
schildpad (Geochelone den
ticulata), konijn, parkiet (Ar
antingapertinax). 

zöj'oi. Cultuur 2001; veer
tigjaar toneelvereniging 
Mascaruba. 
60,150 c. Resp. twee Indiaan
se acteurs op toneel en pu
bliek op achtergrond, toneel 
vanuit zaal met twee acteurs, 
cactussen en rotsblokken; 
beeldmerk Mascaruba 1961
2001. 

AA*****AA**A*A«A 

ASCENSION 
253'oi. Ascension vijfhon
derd jaar geleden ontdekt. 
15, 35, 40, 50 p. Resp. Alfon
so de Albuquerque, Portu
gees karveel, kaart van Cami
no, admiraal sir George 
Cockburn. 

■■■■■■■■■■■« 

96'oi. Belgica 2001, toeris
me. 
Velletje met 35,35,40,40 p. 
Resp. Islander hotel, residen
tie, 'Red Lion', 'Turtle 
Ponds'; beeldmerk Belgica 
2001 op rand. 

BAHAMA'S 
223'oi. Sir Lynden Pmdling 
(19302000), premier Baha
ma's 19671992. 
15, 65 c. Resp. Pindhngpre
senteert grondwet Bahama's 
(1972), portret met vlag. 

i55'oi. Eetbare wilde vruch
ten. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. Chry
sobalanus icaco, Byrsonima 
lucida, Mastichodendron 
foetidissimum, Coccoloba 
uvifera. 

BERMUDA 
286'oi. Boerenoorlogen 
honderd jaar geleden. 
35,50,70,95 c. 

BRUNEI 
i43'oi. 2001: Jaar van'Be
zoek Brunei'. 
20, 30, 60 s. Resp. rivier door 
regenwoud met punter, hui
zen gebouwd op palen in het 
water, interieur moskee met 
gong; portret sultan en 
beeldmerk 'bezoek Brunei'. 

■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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BURKINA FASO 
252'99! Zestiende filmfes
tival Fespaco in Ouagadou
gou. 
170, 260, 425 F. Resp. regis
seur en spelers, beeldmerk 
festival, regisseur en scène. 
5'5''99' Veertig jaar West
Afrikaanse raad voor econo
mische samenwerking. 
170, 260 F. Tweemaal boer 
en verdroogde akker. 
265'99! Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philexfrance '99 in Parijs. 
170, 260, 425, 530, 590 F. 
Vijfmaal leeuwenpaar met 
jongen. 
Sg'gg! Geschiedenis 
scheepvaart. 
Vel met tienmaal 100 F.; vel
letje met driemaal 170 F.; vel 
met tienmaal 200 F.; twee
maal blok 1000 F. Resp. CSS 
'Nashville' (VS, 1853), klip
per 'Cutty Sark' (GrootBrit
tannië, 1869), fregat (1776), 
stoomboot met scheprade
ren 'Eagle' (VS, 1871), 'Red 
Jacket'(VS, 1853), USS'Co
lumbia' (VS, i860), HMS 
'Rose' (GrootBrittannië, 
1757), 'Resolution' (Groot
Brittannië, 1667), vrachtzeil
boot (VS, ± 1840), 'Mayflo
wer' (GrootBrittannië, 
1606); raderboot 'Portland' 
(VS, 1890), stoomboot 
'Goethe' (Duitsland, 1913), 
raderboot'Fulton' (VS, 
1815); slagschip 'Tennessee' 
(VS, 1940), HMS'Alacrity' 
(GrootBrittannië, 1977), 
slagschip 'Bismarck' (Duits
land, 1939), slagschip 'Ya
moto' (Japan, 1937), kruiser 
'Aurora' (Rusland, 1902), 
slagschip 'Iowa' (VS, 1943), 
vrachtboot (1941), fregat 
'RheinlandPfalz' (Duits
land, 1983), kruiser (VS), 
kruiser (VS); vrachtzeilschip 
'Batavia' (Nederland, 1626), 
bark 'Sagres' (Portugal, van
afi972). 
Sg'gg! Vliegtuigen. 
Vel met zesmaal 425 F.; blok 
1000 F. Resp. Suchoi Su24, 
Jakovlev Yak38, Tupolev 
Blackjack, Antonov An26, 
Antonov An22 'Antaus', 
Antonov An124; Iljuschin 
II76T. 
4io'99! Katten en hon
denrassen. 
5,10, 20, 25 F.; velletje met 
zesmaal 260 F.; velletje met 
zesmaal 530 F.; viermaal 
blok 1000 F. Resp. gevlekte 
tabbykat, zilvergrijze kat, 
Yorkshire terriër, cocker 
spaniel; Afghaanse wind
hond, foxterriër, mops
hond, dalmatische hond. 
Boston terriër, cocker spa
niel; Amerikaanse draad

haarkat, tabbykat, blauwe 
burmaan, abessijn, lila bur
maan, siamees; Japanse kat. 
Pers, labrador retriever, 
twee labrador retrievers. 
4io'gg! Paardenrassen. 
Vel met zesmaal 170 F.; blok 
1000 F. Resp. Gelderlander, 
koudbloed, Vladimir, per

cheron, sumba, 
Dartmoorpony; 
Shetlander. 
4io'g9! Honden
rassen. 
Vel met zesmaal 
425 F.; blok 
1000 F. Resp. 
Franse buldog. 
Berner laufhund, 
griffon nivernais, 
king Charles spa

niel, 'zwergspitz', Yorkshire 
terriër; basset. 
4io'9g! Kattenrassen. 
Vel met zesmaal 590 F.; blok 
1000 F. Resp. Amerikaanse 
draadhaarkat, Japanse kat, 
Himalayakat, 'Dalles la 
Perm', Siamees, Noorse 
woudkat; Japanse kat. 
ii'oo. Begin jaar 2000: 
strijd tegen honger. 
350 F. Etend kind. 
loi'oo. Afrikaanse orchi
deeën. 
Drie vel met achtmaal 
260 F.;driemaal blok 1500 F. 
Resp. Angraecum sesquipe
dale, Oeceoclades maculata, 
Ancistrochilus rothschildia
nus, Polystachya bella, 
Bulbophyllum lepidem. Va
nilla imperialis, Tridactyle 
tridactylites, Eulophia guin
eensis; Ansellia africana, 
Aerangis luteo alba, Disa 
uniflora, Angraecum dis
tichum, Bulbophyllum fal
catum, Phragmipedium 
schlimii, Polystachya afFmis, 
Jumellea sagittata; Angrae
cum sp. Disa sp., Disa blac
kii, Angraecum distichum, 
Bulbophyllum falcatum, 
Phragmipedium schlimii, 
Polystachya afFmis, Jumellea 
sagittata; Liparis guineensis, 
Disa tripetaloides, Bulo
siella talbotii. 
loi'oo. Verovering van de 
ruimte. 
Vel met zesmaal 350 F.; vel 
met zesmaal 425 F.; vel met 
zesmaal 530 F.; driemaal 
blok 1500 F. Resp. Robert H. 
Goddard (18821945, Ame
rikaans natuurkundige), 
spoetnik (1957), vliegtuig X
15 (i960), Chinese raket 
(13de eeuw), Duitse V2 
(1942), Exporer i (1958); 
Wostok (1961), Mercuryat
las (1962), Sojus I (1967), 
Mercuryredstone (1961), 
Gemini 4 (1965), SaturnV 
(1968); Gemini 8 (1966), 
Agena ruimtecapsule 
(1966), Sojus XI (1971), Sal
juti (1971), Apollo 18 
(1975), Sojus 19 {1975); 
Hubbletelescoop (1990), 
Tacsatsatelliet (1969), Vi
king (1976). 
232'oo. Inheemse fruitbo
men. 
95,100,170, 425 F. Resp. 
Parkia biglobosa, Adansonia 
digitata, Tamarindus indica, 
Vitellaria paradoxa. 

CANADA 
64'oi. Honderdvijftig jaar 
Canadese post, zegel op ze
gel. 
47 c. Afbeelding eerste Cana
dese postzegel 'Three Pence 
Beaver'(Yvertnr.i). 

L 1851 200) 

g4'oi. Vijfentwintigste sei
zoen 'Toronto Blue Jays', 
honkbal. 
47 c. in boekje van acht, zegel 
in vorm plaatje. Honkbal met 
vogelkop (beeldmerk club). 

204'oi. Derde top van Ame
rikaanse landen in Quebec. 
47 c. Over de wereldbol met 
Noord en ZuidAmerika gol
ven de namen van de betrok
ken landen. 
ii5'oi. Toeristische attrac
ties. 
Vijfmaal 60 c.; vijfmaal $ 1.05 
(in boekjes). Resp. Butchart
tuinen in Brits Columbia, ap
pelbomen in bloei (Nova Sco
tia), spoorlijn van Alaska 
naar Yukon, plantage van sui
kerahornen ('maple syrop') 
in Quebec, oudste biblio
theekgebouw in Niagaraon
theLake (Ontario); Auyuit
tuq nationaal park langs de 
kustvan Baffineiland, straat 
in Barkerville (goudkoorts
stadje) in Brits Columbia, 
'The Forks' in Manitoba 
(plaats met vele festivals), tul
penfestival in Ontario (na de 
Tweede Wereldoorlog 
schonk Nederlandse konink
lijke familie Ottawa 100.000 
tulpenbollen als dank voor 
gastvrijheid). Signal Hill in 
Newfoundland (veldslag 
1762, Cabot tower waar Mar
coni in 1901 eerste draadloze 
bericht ontving). 

i65'oi. Armeense kerk (Ar
menië eerste land dat chris
tendom als staatsgodsdienst 
aannam, ca. 50.000 Ar
meniërs wonen in Canada). 
47 c. Kruis op een steen, por
tret Christus, details uit 'In
tocht in Jeruzalem'. 

i6'oi. Honderdvijfentwintig 
jaar 'Royal Military College'. 
47 c. 
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CAYMANEILANDEN 
83'oi. Campagne Unifem* 
met doel geweld tegen vrou
wen uit te roeien en begrip te 
krijgen voor mensenrechten. 
10 c. Symbolische afbeelding, 
tekst 'een leven zonder ge
weld: het is ons recht', beeld
merk. 

'wwwnwvwwT^ravi 

IT SOUR RICHT 
Jb CAYMAN i r i f 
ER ISLANDS 

CHILI 
i63'oi. Tweeënveertigste 
jaarlijkse bijeenkomst be
stuursvergadering BID* 
(Amerikaanse ontwikke
lingsbank) CII* (Genoot
schap van Amerikaanse be
leggers). 
230 P. Kenmerken van werk 
bank: vlag, vader met baby, 
wereldbol, schip, wapen
schild. 

2g3'oi. Chileense lucht
macht (Fuerza Aérea de Chi
le, Fach). 
Viermaal 260 P. (samenhan
gend). 50 jaar Fach op Ant
arctica: Hercules C130 en 
kaart Antarctica, 20 jaar 
stuntvliegteam 'Halcones': 
Avion Extra300 en op achter
grond stuntvliegers, 75 jaar 
'vlieggroep nr i': AT6 Texan, 
50 jaar sinds eerste vlucht 
naar Paaseiland: landkaart 
Paaseiland en watervliegtuig 
PBY5A/OA10 Catalina. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i55'oi. Aanvulling tweede 
druk antieke Chinese prent. 
NT$ 20., 34.. Flora 
255'oi. Serie 'gereedschap 
van vroeger', landbouw. 
NT$ 5., 7., 10., 25.. Resp. 
dorsmachine (zon gedroogde 
rijst werd hierin gescheiden 
van blaadjes en kaf), ploeg, 
bamboe rijstmanden, kokos 
regenkleding.(zie pag. 500). 

499 
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COLOMBIA 
igg'oo. Amerika: strijd te
gen aids. 
1000 P. Mannelijk en vrouwe
lijk symbool onder paraplu; 
beeldmerk Upaep*. 
289'oo. Vijftig jaar radiosta
tion HJCK. 
1000 P. Beeldmerk zender. 

COSTARICA 
November 'oo. Honderdste 
geboortedag Max Jimenez 
(19001947), schilder. 
Tweemaal 50 Cs. (doorlo
pend). Schilderijen: 'Visser in 
Cojimar', 'Adamant'. 
December '00. Kerst. 
100 Cs. Kerst in Costa Rica. 
December '00. Amerika: 
strijd tegen aids. 
60, 90 Cs. Resp. groep men
sen, eenzaam mens. 
ii2'oo. Kerstzegels voor 
kinderdorpen. 
Viermaal 20 Cs. In verschil
lende kleuren: kindergezicht. 

CUBA 
ii2'oo. Alexander von 
Humboldt bezocht tweehon
derd jaar geleden Cuba en 
Amerika. 
15, 65 c. Resp. huis in Trini
dad, huis in Havana. 

DOMINICA 
Mei '01. Honderdste sterfdag 
Henri de ToulouseLautrec 
(18641901), schilder. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Schilderijen: 
'Twee walsende vrouwen', 
'Medisch onderzoek', 'Twee 
vriendinnen', 'Vrouw trekt 
kous op'; zelfportret. 
Mei '01. Honderdste sterfdag 
Giuseppe Verdi (18131901), 
componist. 
Velletje met viermaal $ 2., 
blok $ 6.. Resp. portret Ver
di, 'Lady Macbeth', orkest, 
partituur; portret Verdi. 
Mei '01. Honderdste sterfdag 
koningin Victoria (1819
1901). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Miniatuurportret
ten resp. prins Albert, konin
gin Victoria, koningin Victo
ria, prins Albert; koningin 
Victoria. 
Mei '01. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth II. 
$ I.; vel met zesmaal $ 1.20; 
blok $ 6.. Fotomozaïek; por
tretten; koningin in militair 
gewaad inspecteert de 
'Trooping of the Colours' ter 
ere van haar verjaardag. 
Mei '01. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet {1840
1926), schilder. 
Velletje met viermaal $ 2., 
blok $6.. Schilderijen: 
'Zaandam', 'Brug in Argen
teuil', 'Spoorbrug, Argen
teuil', 'Brug over Seine in Ar
genteuil'; 'Vrouw met parasol 
 Madame Monet en haar 
zoon'. 
Mei '01. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Zedong (1893
1976), oprichter en partijlei
der Chinese Communistische 
Partij. 

Velletje met driemaal $ 2.; 
blok $ 3.. Portretten uit 
1945,1926,1949; schilderij: 
Mao met groep boeren op 
platteland. 

ECUADOR 
235'oo. Ivan Vallejo Rjcaur
te beklimt Mount Everest. 
8000 S. Ricaurte. 

EGYPTE 
256'oo. Frankeerzegel. 
20 P. Koningin van Egypte 
(Nofretari of Nofretete). 
208'oo. Honderd jaar natio
nale verzekeringsmij. 
20, blok 125 P. Tweemaal 
beeldmerk jubileum. 
i59'oo. Vijfentwintigjaar 
vereniging voor kunstnijver
heid. 
20 P. Producten van kunstnij
verheid. 
December 2000. Bekende ar
tiesten. 
Vijfmaal 20 P. Portretten van 
Abdel Wares Asser, Hussein 
Riyad, Mohamed Fawzi, 
Mahmoud ElMiligi, Karem 
Mahmoud. 
io2'oi. Arabische werkne
mersorganisatie (opgericht 
i2i'65). 
20 P. Achthoekige ster met 
beeldmerk. 
i3'oi. Honderd jaar Post
spaarbank. 
20 P. Bankgebouw en spaar
bankboekje. 
i63'oi. Een jaar nationale 
vrouwenraad. 
30,125 P. Gouden beeld van 
oudEgyptische vouw, vrouw 
en sfinx. 

EL SALVADOR 
282'oi. Vriendschap, die
ren. 
1.50,1.50, 2.50, 2.50 C. Resp. 
hond en kat op bank, twee 
honden in hangmat, twee 
parkieten, twee aangeklede 
hondjes. 

A*a*JMA*A*AAAA**«***A««**««d 

i43'oi. Vijfentwintigjaar 
park 'Saburo Hirao'(vanaf 
igii plantage met koffie en 
fruitbomen, in '74 door Sa
bura Hirao namens Japanse 
firma als educatief en recre
atief park ingericht). 
5., 25. C. Resp. kinder
speeltuin, Japanse tuin. 

aWRIOSlM H SM\\IX)R 

FILIPIJNEN 
73'oi. Honderdvijftigste ge
boortedag generaal Paciano 
Rizal (18511930). 
5.P. Portret. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I B I I I 
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g3'oi. San Beda College 
honderd jaar. 
5. P. Gebouw: basisschool, 
middelbare school, facultei
ten kunsten en wetenschap, 
rechten. 

^n*«f«««f««««fin 
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GHANA 
i64'oi. Architecten en artie
sten 20ste eeuw. 
Twee vel met zesmaal 250 Cs; 
driemaal blok 14000 Cs. 
Resp. Walter Gropius, Aldo 
Rossi, Le Corbusier, Antonio 
Gaudi, Paolo Soleri, Mies van 
der Rohe; Wassily Kandins
ky, Henry Moore, Marc Cha
gall, Norman Rockwell, An
tonio Lopez Garcia, Frida 
Kahlo; Frank Lloyd Wright, 
Pablo Picasso, medisch pro
ject menselijke genen (ont
dekking DNA). 
i64'oi. James Cagney 
(18991986) en Edward G. 
Robinson {18931973), film
sterren. 
Twee vel met zesmaal 
4000 Cs. Archieffoto's van 
Cagney en Robinson. 
i64'oi. Vroege jazz. 
Twee vel met zesmaal 
4000 Cs.; tweemaal blok 
14000 Cs. Resp. Kid Ory 
(18861973), Earl 'Fatha' Hi
nes (19031983), Lil Hardin
Armstrong (18981971), John 
Philip Sousa (18541932), Ja
mes P. Johnson (18911955), 
Johnny St. Cyr (18901966); 
Scott Joplin (18681917), Cla
rence Williams (18981965), 
Sidney Bechet(i897i959), 
Willie 'The Lion' Smith 
(18971973), Ferdinand 'Jelly 
Roll' Morton (18901914), 
Coleman 'The Hawk' Hawk
ins (19011969); Louis 'Satch
mo' Armstrong (igoi1971), 
Joe 'King' Oliver (18851938). 
i64'oi. The Supremes, The 
Ronettes en The Cookies. 
Vel met negenmaal 2700 Cs. 
Afbeeldingen van drie oor
spronkelijke leden van de 
drie meisjesgroepen. 

GRENADA/CARJRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i2'oi. Fauna. 
75, 90 c , $ I., 2.; vel met 
zesmaal $ 1.50; vel met acht 
zegels; tweemaal blok $ 6.. 
Resp. Phoenicopterus ruber, 
Crocodylus rhombifer, Her
pailurus yaguarondi, Capus 
olivacceus; Ramphastos di
colorus, Alouatta pigra, Tro

pidus feicki, Agalychnis ca
lidryas, Crocodylus acutus, 
Panthera onea; Gymnolaux 
siju, Brachyteles arachnoi
des, Calypte helenae, Odana
ta zygaplata, Phyllomedusa 
vaillanti, Dendrobates pumi
lio, Mazama americana, Deir
optrix vermiculatis; Leopar
dus pardalis, Anolis lutegula

GUYANA 
277'oo. Betty Boop. 
Achtmaal blok $ 400.

277'oo. 'I love Lucy'. 
Vel met negenmaal $ 60., 
tweemaal blok $ 400.. 
Mei '01. Honderdste sterfdag 
Henri de ToulouseLautrec 
(18641901), schilder. 
Velletje met driemaal $ 160., 
blok $ 300.. Schilderijen: 
'Maurice Joyant in baai van 
Somme', 'Monsieur Boileau', 
'Monsieur, Madame en de 
hond'; 'Monsieur, Madame 
en de hond'. 
Mei '01. Honderdste sterfdag 
Giuseppe Verdi (18131901), 
componist. 
Velletje met viermaal $ 160., 
blok $ 400.. Resp. portret, 
'Hertogvan Mantua' karakter 
uit 'Rigoletto', karakter uit 
opera 'Ernani', portret; por
tret op achtergrond muziek
papier. 
Mei '01. Honderdste sterfdag 
koningin Victoria (1819
1901). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 200.; tweemaal blok 
$ 400.. Portretten resp. in 
1850,1843,1859,1897; 1829, 
1837,1840,1897; koningin 
Victoria met echtgenoot 

ste luchtpostzegel, Thomas 
Canfield Pounds (eigenaar 
vliegtuigmij CAA en pionier 
luchtpost), Rafael Lopez Gu
tierrez (president Honduras 
19201924, stichter staats
luchtpost), Sumner B. Mor
gan (piloot) met dubbeldek
ker Aeromarino. 
287'oo. Amerika 1999: de 
nieuwe eeuw zonder wapens. 
10., 10.65,14' L. Resp. or
chidee en verbodsteken op 
geweer, vredesduif en ver
bodsteken op soldaten, trein 
en verbodsteken op bom. 
ijg'oo. Olympische Spelen, 
I; overdruk op postzegelten
toonstelling Honduras 78 
(Yvert, bloes nr. 27). 
48,50+1.50 L. Mayan pelota 
court, beeldmerk Sydney 
2 0 0 0 . 

ijg'oo. Olympische Spelen, 
II. 
2.60,10.65,1245 L.; velletje 
met 4.30,4.30,10.65, 
12.45 L. Beeldmerk Sydney 
2000 en resp. Ivan Guerrero 
en Mario Chirinos (voetbal
lers), Ramon Valle (zwem
mer), Gina Coello (mara
thonloopster); zwemster, Da
niloTurcios (voetballer), 
Pedro Ventura (marathonlo
per), David Suazo (voetbal
ler). 
5i2'oo. Internationaal jaar 
vrijwilligers. 
2.60,10.65 L. Resp. kinderen 
en papegaai ('whitecrowned 
parrot'), mensen enTelipo
gon ampliffiorus; beeldmerk. 
i8i2'oo. Kerst. 
2.60, 7.30,14. L. Resp. beeld 
Madonna en Kind, kerstscè
ne, 'carpet painter'. 

HONGKONG 
2i4'oi. Voorselectie Sanda 
(vechtkunst) in Hongkong 
voor de gde nationale spelen 
in november'01. 
Blok $ 5.. Frankeerzegel van 
i8io'gg (tuinen 'AwBoon 
Haw'), op rand Sandahand
schoenen en actiefoto's van 
Sanda. 

prins Albert, verheffing tot 
keizerin van India. 
Mei '01. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth II. 
$ 80.. Fotomozaïek. 
Mei '01. Artistieke erfenis 
Claude Monet (i84oig26), 
schilder. 
Velletje met viermaal $ 150., 
blok $ 400.. Schilderijen: 
'Dorpsstraat in Normandië 
bij Honfleur', 'Wegnaar 
Chailly', 'Trein op platte
land', 'Quai du Loevre'; 
'Bloementuin'. 

HONDURAS 
77'oo. Vijfenzeventig jaar 
luchtpost in Honduras. 
7.30,10., 10.65, blok 50.
+5.L. Resp. afbeeldingeer

INDISCHE OECEAANGE
BIED BRITS 
285'oi. Honderd jaar on
derzeeërs bij Koninklijke Ma
rine. 
Velletje met 26, 26, 34, 34, 
60, 60 p. Resp. HMS Turbu
lent, HMS Churchill, HMS 
Resolution, HMS Vanguard, 
HMS Otter, HMS Oberon; op 
rand kentekens onderzeeërs. 

INDONESIË 
22'oi Serie 'Indonesische 
sagen', IV. 
Vel met twintigmaal 900 Rp.; 
blok 5000 Rp. Per strook van 
vijf doorlopende zegels een 
sage, resp. 'BatangTuaka' uit 
Riau, 'Si Pitung' uit DKI Ja
karta, 'Terusana Nusa' uit 
OostKalimanran, 'lie Mau 



raja' uit OostNusa Tenggara; zelfde afbeelding derde zegel 
van sage 'Si Pitung', op rand rest tekening en hoofdpersoon. 

^ ^ ^ ^ ^ JACOAN BETAWI 

m % 
l E R I T A R A K Y A T 

23'oi. Maskers als kunstui
ting en voor religieuze plech
tigheden. 
Steeds tweemaal in doorlo
pend beeld van 500, 800, 
800, goo, 900 Rp.; blok 
5000 Rp. Over twee zegels 
masker van resp. 'Arsa Wij
aya' (Bali), 'Cirebon' (West
Java), 'Asmat' (Irian Jaya), 
'Hudoq' (OostKalimantan), 
koninklijke 'Wayang Wong' 
(Yogyakarta); op rand en ze
gel zelfde afbeelding als 900 
Rp. 'Hudoq' (OostKaliman
tan). Door gebruik fluorise
rende inkt is met ultraviolet 
licht een gezicht achter het 
masker te zien. 

loj'oi. Traditionele instru
menten voor communicatie. 
Viermaal 900 Rp. (in vel met 
acht zegels en twee aanhang
sels waarop steeds twee in
strumenten). Instrument en 
tekening toepassing van 
resp. 'kentongan' (klankblok 
gemaakt van bamboe of 
hout, waarschuwing voor 
brand, overstrominge.d.), 
'bedulc' (grote trom: het is 
tijd voor gebed), 'bende' 
(kleine gong van brons: ver
zamelen, want er is een aan
kondiging), 'nafiri' (trom
pet, teken voor oorlog of 
jacht). 

INDONESrA 

IVOORKUST 
log'gg! Eerste Franse post
zegel kwam honderdvijftig 
jaar geleden uit. 
280 F. Afbeelding 20 c. 
'Cérès' (Yvert nr. 3) en holo
gram. 

REPUBLIQUE DE CÓTE D'IVOIRE 

48'oo. Veertigste verjaardag 
van nationale onafhankelijk
heid. 
180+20,400 F. Beide zegels: 
landkaart met olifant, vredes
duif, portret militair. 
6io'oo. Tien jaar geleden 
kwam Nelson Mandela (1918) 
vrij. 
300 F. Portretten Mandela 
(Nobelprijs voor de Vrede sa
men met president de Klerk 
in '93, president ZuidAfrika 
'94 tot'99). 

loii'oo. Historische monu
menten. 
180+20,400, 600 F. Resp. 
marmeren beeld koningin 
Pokou in Bouaké (symboli
seert oorsprong Baoulé), 
'Akwaba' in Abidjan (omar
ming), beeld 'aanroeping van 
de geesten' in Bouaké. 
8i2'oo. Vijftig jaar 
UNHCR*̂ . 
400 F. Vluchtelingen met 
huisraad op het hoofd. 

JAMAICA 
i23'oi. Vijfentwintig jaar 
Dag van het Gemenebest. 
$ 30. Groep Jamaicaanse km
deren. 

r^i^»»»»*»T 

KAAPVERDIË 
i46'gg! Dertig jaar geleden 
eerste Concordevlucht. 
30,50 e. Concorde bij start en 
op vliegveld Amilcar op Sal. 
27'gg! Internationale post
zegeltentoonstelling Philex
france '99 in Parijs. 
30, 50 e. Resp. Alain Ger
bault (18931941, Frans zee
zeiler), Roberto Duarte Silva 
(18371889, Kaapverdisch 
scheikundige). 

KAZACHSTAN 
22i2'oo. Bourzhan 
Momushuly (19101982). 
40.1. Portret. 
26i'oi. Overdruk op 'Lief
dadigheidsfonds voor kinde
ren uit Kazachstan' (Yvert 
nr. 41,42, 43). 
Driemaal 10.1 op 1.+0.301. 
met aanhangsel in blok. 
Resp. vrouw met kind in wieg 
in natuur, konijn in gesprek 
met koe, wilde paarden. 

23'oi. NieuH^aar 2000, jaar 
van de slak. 
40.1. Slak in cirkel van ster
renbeelden. 
63'oi. Kosmonautendag 
2000. 
40., 70.1. Resp. veertig jaar 
geleden ruimtevlucht met 
honden Belka en Strelka, vijf
enveertigjaar ruimtevaart
centrum Baikonur. 

2i3'oi. Nieuwjaar 2001, jaar 
van de slang'**. 
40.1. Slang in cirkel van ster
renbeelden. 

:KA3AKCTAH 
: KAZAKHSTAN 
• 40'. 

XWIAH XWIU 

KIRGIZIË 
20i'oi. Ordetekens. 
Velletje met 36, 48 t., 
I, 2,3, 6,10 s., aan

hangsel. Resp. medaille 
'Dank', ordetekens 'Baatyr 
Jene', 'Manas' derde graad, 
'Manas' tweede graad, 'Ma
nas' eerste graad, 'Danakar', 
'AK Shumkar' (hoogste on
derscheiding), vlag en tekst 
'ordetekens van Kirgizië'. 

KHPnJ3CTAH 2 0 0 1 ■ 

"AK myMKA?" 
" "  

io3'oi. Vijftig jaat 
UNHCR*. 
10 s. Bombardement, huilend 
kind en tekst '50ste verjaar
dag UNHCR*'. 

ij-y'oi. Nieuwjaar 2001, jaar 
van de slang**. 
6 s., aanhangsel. Slang, slang 
met cirkel van sterrenbeel
den. 

KOREA NOORD 
20i2'oo. Thuiskomst niet
bekeerde gevangenen 
(29'oo). 
Blokken 0.80,1.20 w. Resp. 
teruggekeerde gevangenen 
krijgen bossen bloemen van 
vrouwen in Pyongyang (op 
rand: gevangenen met bus
sen naar Kim II Sungplein in 
Pyongyang waar welkom), 
welkom voor monument voor 
Kim II Sung (op rand portret
ten 63 gevangenen). 
ii'oi. Nieuwjaar 2001. 
o.io w. Rode vlag, industrie
terrein en groene bomen, 
'Gelukkig Nieuwjaar'. 
ii'oi. Nieuwjaar, Chinese 
legende 'Verhaal van de witte 
slang'. 
10, 40, 50, 80 eh.; blok 
1.20 w. Resp. witte slang ont
moet scholier Shin Shan, ste
len kruiden, onderzoek mis
daden, overstroming berg Ji
san; ontmoeting Shin Shan 
bij kapotte brug. Velletje met 
de zegels, postzegelboekje. 
5i'oi. Wereldkampioenen 
schaken. 
10, 20, 30,40, 50 eh., I.w.; 
blok 2.50 w. Portretten van 
resp. E. Lasker (Duitsland, 
18681941) en J.R. Capablan
ca(Cuba, 18881942), 
A. Alekhine (Rusland, 1892
1946) en M. Euwe (Neder
land, 19011981), M. Botvin
nik (RuslancJ, 1911) en 
V, Smyslov (Rusland), T. Pe
trosian (Rusland, I92gi984) 
en M. Tal (Rusland, 1936
1993), B. Spassky (Rusland, 
1937) en R. Fisher (Rusland, 
1943), A. Karpov (Rusland, 
1954) en G. Kasparov (Azer
beidzjan, 1963); Wilhelm 
Steinitz (TsjechoSlowakije, 
18361900, schaakkampioen 
19de eeuw), op rand schaak

bord en stukken en porselei
nen beeldje: man en vrouw 
aan tafeltje spelen schaak. 
igi'oi. Nationale kleder
drachten. 
10, 40, 50, 70 ch.; blok 
1.50 w. Mannenkleding voor 
resp. zomerjasje en broek, 
mouwloos overjasje voor 
voor en najaar, korte jas zon
der kraag, lange overjas; ce
remoniële kleding voor brui
degom tijdens Ridynastie 
(13921910), op rand brui
loftsgasten. Postzegelboekje. 
20i'oi. Brandweerauto's. 
20, 30,40, 60 eh.; blok 2. w. 
Verschillende modellen 
brandweerwagens en brand
weerlieden aan het werk. Vel
letje met de zegels, postze
gelboekje. 
i2'oi. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001. 
Blok 1.40 w. Vogel (Oriolus 
chinensis difRisus Sharpe) 
voedt jongen in nest, op rand 
vogels in lucht, vissen in wa
ter, beeldmerk tentoonstel
ling. 
io2'oi. Verjaardag Kim 
Jong 11(1621942). 
10 ch. Bergtop Jong II, bloem 
Kimjongilia. 
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LIBERIA 
i64'oi. Klassieke auto's. 
$ IC , 15., 20., 40.; $ 10., 
15., 20., 40.; vier vel met 
zesmaal $ 25.; viermaal blok 
$ 100.. Resp. Volvo P1800 
(19611973, ChevroletZ28 
Camaro (19671970), Ford 
Mustang (19641968), Fiat 
500 (1936); Maserati GT 3500 
(1959), Corvette Stingray 
(1965), Jaguar XK 120(1951), 
Volkwagen Kever (1950); 
Austin Martin DB6 (1965), 
Talbot (1937), Lotus Elite 
(195g), AustinHealey Sprite 
Mk I (1958), Cadillac Eldora
do (1953), Alfa Romeo Giu
letta Spyder (ig56); Ford Mu
stang (1965), Ferrari Dino 
246 (ig69), MercedesBenz 
300SL (1954), TriumphTRz 
(1953), A.C. AceBristol 
(1956), Hudson Super Jet 
(1953); Holden FX (1948
1953), BMW 3.0 CLS (1971
1974), Citroen D5 21 Deca
portable (19601971), MGB 
Tourer (19621980), Merce
desBenz 280 SL (19681971), 
S3 Bentley Flying Spur 
(1962); Cadillac Convertible 
(195g), BuickRoadmaster 
(1957), Aston Martin DBY 
(1958), Ferrari Daytona 
(1968973), Datsun 240Z 
(19691973), Volkswagen 
Concepti (i9g4); Chevrolet 
Original '58 Impala (ig58). 
Volkswagen Epilog Cabriolet 
(ig79), Buick Roadmaster 
(1951), Oldsmobile Starfire 
98(1957). 
i64'oi. Eersteminister 
Pierre Elliott Trudeau (1919
2000) van Canada. 
$30.Portret. 
i64'oi. Beroemde dieren. 

501 



Twee vel met zesmaal $ 25.; 
tweemaal blok $ 100.. Resp. 
Duitse herder Rin Tin Tin, 
kangoeroe Skippy, Sint Ber
nard Barry, aap Kanzi, reu
zenpanda ChuLin, leeuw 
Elsa; albino gorilla Snowfla
ke, hond Laika, chimpansee 
Ham, hond Lassie, schaap 
Dolly, dolfijn Flipper; gorilla 
Koko, hond uit Alaska. 

MACAU 
i24'oi. Convergentie van 
culturen  religies. 
I., 1.50, 2., 2.50, blok 
8. ptcs. Processies. 

1 MliKAuïln 2 i \ 

25'oi. Brandweer. 
1.50, 2.50, 3., 4. ptcs.; blok 
8. ptcs. Resp. driemaal 
brandweerwagen met brand
weerlieden in veiligheidskle
ding, ziekenauto met twee 
agenten; twee brandweerlie
den met pneumatische 
schaar en kettingzaag. 

MALEISIË 
25ii'oo. Libelles en water
jufFers. 
Tienmaal 30 s, blok. 
22i'oi. Kwartels en patrij
zen. 
30, 50 s., I. RM; tweemaal 
blok 2. RM. Resp. Coturnix 
chinensis, Arborophila 
Campbell, Turnix suscitator; 
'SangSerukRjmba', 'Mabpa
rang'. 
i2'oi. Putrajaya federaal ter
ritorium (i2'oi). 
30 s, I. RM. Resp. gebouw, 
gebouwen vanaf brug. 

i72'oi. 'Sabah & Sarawak' 
kralen. 
Viermaal 30 s. 

2 Malaysia*^ 

502 273'oi. Geurende bloe
men. 
30, 50 s., i.RM., blok 2.
RM. Resp. Cananga odorata, 
Mimusops elengi, Mesua fer
rea, Michelia champaca. 

MARSHALLEILANDEN 
222'oi. Serie 'Vlinders', Il 
(I: i4g'oo, melding 12/869). 
Vel met twaalfmaal 80 c. Va
nessa atalanta, Anthocharis 
belia, Plebejus argus, Mela
nargia galathea, Archon 
apollinus, Aphantopus hy
perantus, Araschnia levana, 
Leptidae morsei, Lycaena ot
tomanus, Colias nastes, Brin
tesia eiree, Pandoriana pand
ora. 

MarskaïïfMnls"; 
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i3'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Narcissus jonquilla, 
aanhangsel met beschrijving 
bloem. 

, 34 
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223'oi. Sprookjes. 
Zevenmaal 34 c. Kleinduim
pje, Drie kleine biggetjes, 
Gulliver's reizen, Sneeuwwit
je, 'GallantJohn', Hetlelijke 
eendje. De visser en de goud
vis. 

MAYOTTE 
25'oi. vijfentwintig jaar 
D.L.E.M. 
5.20 F. (€0.79). 

MYANMAR 
4i'oo. Tweeënvijftig jaar 
onafhankelijk. 
2 k. lubileumbeeldmerk. 

i22'oo. Inheemse muziek
instrumenten. 
100 k. Kachingong. 
233'oo. vijftig jaar WMO*. 
2, 5,10 k. Resp. windmeter, 
wereldkaart, regenwolk en 
zon; jubileumbeeldmerk. 
86'oo. Vijftig jaar diploma
tieke betrekkingen tussen 
Myanmar en China. 
5 k. Stadsmuur van Mandalay 
en Chinese muur. 
266'oo. Tien jaar strijd te
gen drugs (19912000). 
2 k. Papaverbol en brandende 
fakkel, streep door spuit, pa
paverbol en sigaret. 

NAURU 
i59'oo. Olympische Spelen. 
$0.90,1 .  , i . io, 1.20. 

NEPAL 
306'oo. Toerisme: bezoek 
Nepal! 
12., 15., 18. R. Resp. glet
sjermeer Tchorolpa in Dolak
ha, Dakshinkalitempel in 
Katmandu, Annapurna I 
(8091 m) vijftig jaar geleden 
voor het eerst beklommen 
(Maurice Herzog). 
77'oo. Frankeerzegels, Ra
nipokhari. 
0.50,1., 2. R. Driemaal 
klokkentoren, brug, tempel 
en standbeel Chakrabartind
ra Malla. 
79'oo. Vijftig jaar Conven
ties van Geneve. 
5. R. Soldaat met kind en 
brandende huizen. 
79'oo. Olympische Spelen 
in Sydney. 
25. R. Hardlopen, beeld
merk Sydney 2000. 
7g'oo. Bekende personen. 
2., 2., 5., 5. R. Resp. Hri
dayachandra Sing Pradhan 
(19151959, schrijver), Thir 
Malla (19241950, vrijheids
strijder tegen de Ranafami
lie), Krishna Prasad Koirala 
(18791944, sociaal hervor
mer), Manamohan Adhikari 
(19211999, politicus). 
28i2'oo. Bloemen. 
Driemaal 5. R. Dactylorhiza 
hatagirea, Mahonia napau
lensis, Talauma hodgsonii 
Hook. 
28i2'oo. Verjaardag koning 
Birendra Bir Bikram Shah 
Deva (1945). 
5. R. Portret koning (sinds 
1972, kroning 24 februari 
1975)

NEVIS 
Afbeelding melding 5/427, 
Hofvan Eden. 

NICARAGUA 
i2i2'99! Dertig jaar natio
naal theater Ruben Dario in 
Managua. 
7.50 Cd. Theater. 

generaal Olosegun Obasanjo 
(1937) president. 
i6i'oi. Fruit. 
20, 30,40, 50 N. Resp. 
pruim, appel, broodvrucht, 

appel. 

NIUE 
22ii'oo. Dansen van 
het eiland. 
20, 70 c , $ 1.50, 3.. 

i3i2'gg! Steden Granada en 
Leon 475 jaar. 
Vel met zesmaal 3.50 Cd.; vel 
met zesmaal 7.50 Cd. In Gra
nada: stadhuis, kerk Onze
LieveVrouw Guadalupe, ne
oclassicistische gebouwen op 
de markt, huizen met zuilen
galerij, casa de los Leones, 
huizen; in Leon: kathedraal, 
theater José de la Cruz Mena, 
kerkLaRecolección, museu
marchief Ruben Dario (dich
ter, 18671916), oudeTelcor
gebouwen, huis 'Cural de 
Subtiava'. 
20i2'99! Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
7.50 Cd. Gebouw. 

NIEUWCALEDONIË 
i94'oi. Grote zeilschepen. 
110 F. 'Le France II'. 

N o U V E L LiE 
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NIEUWZEELAND 
25'oi. Vliegmigen. 
40, 80, 90 c , $1.30,1.50, 2.. 
Resp. Douglas DC3, Fletcher 
FU24Topdresser, Havilland 
DH82A Tiger moth. Fokker 
FVIIb/3m (southern Cross), 
Havilland DH 100 Vampire, 
Boeing & Westervelt water
vliegtuig. Postzegelboekje 
met zes blokken met de zes 
zegels, een velletje met de zes 
zegels. 

»..NEW ZEALAND 

Afbeeldmg melding 5/427, 
vlinders. 

NIGERIA 
265'oo. Terugkeer naar de
mocratie. 
10, 20, 30,40 N. Resp. affi
che, weegschaal, drager staf 

jii'oi. Honderd jaar post
zegels van Niue (zegels van 
NieuwZeeland met overdruk 
Niue). 
70 c, $ 3.. Afbeeldingen 
postzegels resp. Yvertnr. i, 
nr. 25. 

NORPOLKEILAND 
i23'oi. Dag van het Ge
menebest, honderd jaar fe
deratie van Australië. 
Zesmaal 45 c , 75 c , $ 1.05, 
1.20. Cartoons uit 'The Bul
letin Magazine' van rond 
1901 over resp. Tasmanië, 
Australië, Queensland, New 
South Wales, Western Aus
tralia, Victoria, Norfolkei
land, Gemenebest van Aus
tralië, Dag van het Gemene
best. 
i63'oi. Een lange postze
gelreis. 
Blok $2.25. 

OEZBEKISTAN 
Februari '01. Frankeerze
gels. 
45 (S). Wapen. 
232'oi. Vleermuizen. 
15, 30, 45, 50, 60, 90,125, 
bloif 160 (S). Resp. Tadarida 
teniotis, Otonycteris hem
prichi, Nyctalus lasiopterus, 
Muotis frater, Rhinolophus 
hipposideros, Barbastella 
leucomelas, Nyctalus noctu 
la, Chiroptera. 
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262'oi. Nationale kleder
drachten. 
45, 50, 60, go, 125 (S). Vrou
vk'en en man in klederdrach
ten Oezbekistan. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i7i'oi . Jaar van de slang**. 
25, 50, 65 t., i.K. 
2i3'oi. Watervogels. 
25, 50,65 t., i,K. 

POLYNESIË 
283'oi. Het jaar van het Po
lynesische kind. 
55 F. Kinderen. 

262'oi. Schoon milieu. 
I., 1.50, 2., 3.R. Resp. 
schip in haven, steenbokken, 
vogels, wereldbol. 

SALOIWONSEILANDEN 
30ii'oo. Eiland Rennell op 
lijst werelderfgoed. 
Blok $ 5 .  . 
i2'oi. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2001, 
slangen. 
$ 1.70, 2.30. 

SINGAPORE 
i65'oi. Singapore kunstfes
tival. 
Zonder waardeaanduiding 
( lokaa l ) ,6oc . ,$ i .  , 2.. 
Resp. 'a', 'r ' , 't ', ' s ' met bin
nen de letters tekens voor 
resp. muziek, schilderen, 
dans, theater. 

3.80 F. (€0.58). 

234'oi. Hooioogst. 
1.70, 2. F. (€0.26, 0.30). 
Tweemaal paard en wagen 
met hooi. 

!■■«■■■■■ ■■■■■■■PWWWVW^I^nW^PfW 

SURINAME 
83'oi. Serie verkeersbor
den. 
Sf 2000. Parkeerverbod, 
verplicht fietspad. 

i24'oi. Bekende Polynesi
sche zangers. 
85,120,130,180 F. Resp. Ed
die Lund, Charley Mauu, 
Bimbo, Marie Mariteragi en 
EmmaTerangi. 

QATAR 
i  i  'oo. Doha 2000. 
1.50, 2.R. 
3i'oo. Qatar Open voor de 
Emircup. 
I., 1.50 R. Wedstrijdbekers. 
29'oo. Negenentwintigjaar 
onafhankelijkheid. 
I., 1.50 R. Resp. architec
tuur, oliewinning. 

m^anmnac zsm 
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gio'oo. Gouden jubileum 
postkantoor Qatar. 
1.50, 2.R. Gebouw met 
postduif, onder loep gebouw. 
i2i i 'oo. Negende Islamiti
sche conferentie. 
I., 1.50 R. (samenhangend). 

SRI LANKA 
gi2'oo. Vijftigste verjaardag 
marine. 
3.50 Rs. 
i4i2'oo. Beroemde personen. 
igi 'oi . Honderdvijfentwin
tig jaar 'Bishop's College'. 
3.50 Rs. Schoolgebouw in 
Colombo (opgericht in 1875 
als een veelzijdige opleiding 
voor meisjes). 
32'oi. Honderdvijftig jaar 
'S. Thomas'College ' . 
3.50 Rs. Schoolgebouw in 
Mount Lavinia, schoolwapen. 
i52'oi. Zeventig jaar 'Lanka 
Mahila Samiti' (hulporgani
satie om levensomstandighe
den vrouwen op platteland te 
verbeteren). 
3.50 Rs. Vrouw met mand 
fruit, beeldmerk. 
63'oi. Vijftig jaar lucht
macht Sri Lanka. 
3.50 Rs. Vliegtuig, raket, em
bleem luchtmacht. 
i53 'oi . Honderd jaar St. La
wrence's school in Colombo. 
3.50 Rs. Schoolgebouw, wa
penschild. 
203'oi. Bernard Soysa 
(19141997)
3.50 Rs. Portret poHticus. 

i53'oi. Unifem* campagne 
'geweld tegen vrouwen'. 
Sf 1400, 4600. Resp. 
mannelijk en (beschadigd) 
vrouwelijk symbool met tekst 
'elke vrouw heeft het recht 
vrij te zijn van huiselijk 
geweld', Caribische vrouw en 
'een leven zonder geweld is 
ons recht'. 
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TADZJIKISTAN 
2000. Roofvogels. 
o.io, 0.27, 0.50, 0.70, blok 
I. Tr. Resp. Pandion 
haliaetus, Aquila chrysaetus. 
Gyps himalayensis, Circaetus 
ferox, Falco peregrinus. 

TOHHKUCTOH 
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ST. LUCIA 
35'oi. Jazzfestival. 

.5   20C.,$I . , 

ST. PIERRE ET MI

QUELON 
263'oi. 'Lagrisette'. 

TOKELAU 
i2'oi. Datum melding 
4/337, hagedissen. 

TONGA 
44'oi. Dans. 
10, 55, 80 s., $ 2.70. Resp. 

'Ma'ulu'uludans' , 'Me'etupa
kidans', 'Tau'olungadans' , 
'Faha'iuladans'. 

TONGA 
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TRINIDAD EN TOBAGO 
i4 i i  'oo. Kerst. 
75 c., $3.75 ,4 .50 , 5.25. 
Resp. nachtelijk palmen
strand, kerstdrankjes en ge
schenken, drie gitaarspelers 
op strand, drie engelen met 
trommels. 

TUVALU 
i5i 'oi . Jaar van de draak en 
Jaar van de slang**. 
40, 60, go c , $ 1.50. Resp. 
draak, slang, slang, draak. 

gj'oi. Brandweer. 
60, go c , $ 1.50, 2.; blok 
$ 3.. Brandweerwagens. 
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VANUATU 
i i4'oi . Export van Vanuatu. 
35,75,90,110 vt. Bloei, 
vrucht en product van resp. 
vanille (Vanilla planifolia), 
cacao (Theobroma cacao), 
koffie (Coffee arabica), kopra 
(Cocos nucifera). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2o3'oi. Nationale milieu
dag: verdere groei en milieu, 
eenheid geen conflict. 
50, 250, 300, 350 fils. Resp. 
balans, bloemblaadjes, hart 
met bladnerven, hart met 
wereldkaart. 

243'oi. Winnaar Dubai we
reldbeker 2000 paardenrace. 
300, 350 fils. Tweemaal 'Du
bai Millennium' van sjeik 
Mohammed Bin Rashid AI 
Maktoum. 

VERENIGDE STATEN 
2g3'oi. 'PanAmerican in
verts' en buffel. 
Velletje met 1,2,3 c., vier
maal 80 c. Reproductie van 
zegels uit igoi , resp. Yvert 
nrs. 138a, I3ga, 140a (plaatjes 
ondersteboven afgedrukt), 
viermaal buffel (cinderella in 
1901). 
i74'oi. Mount McKinley. 
80 c. Berg (6194 m) in natio
naal park Denali in Alaska. 

ig4'oi. 'Great Plains'. 
Velletje met tienmaal 34 c. De 
tien zegels vormen een land
schap met bloemen, dieren 
boven en in de grond. 

(ojbceldmfl: zie pagina 504) 

i75'oi. Peanuts. 
34 c. Snoopy, getekend door 
Charles M. Schulz (ig22
2000), bovenop zijn honden
hok in denkbeeldig gevecht 
(zie filatelie 12/810). 
225'oi. Frankeerzegel, art 
décoadelaar. 
55 c. 

235'oi. Veteranen van de 
Verenigde Staten. 
34 c. Ameikaanse vlag, 'Ho
noring Veterans', 'Conti
nuing to Serve'. 

WALLIS EN FUTUNA 
i44'oi. Kleden. 
Viermaal 90 F. (zicpafl. 504) 
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ZIMBABWE 
24-4-'oi. Zonsverduistering 
21 juni 2001. 
$ 8.-, 21.-, 28.-. Resp. protu
berans, kaart zuidelijk Afrika 
met pad zonsverduistering, 
fases van totale zonsverduis
tering. 

ZUID-GEORGIËEN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
28-5-'oi. Geschiedenis Ko
ninklijke Marine. 

37.37.43,43P-RFA'sresp. 
'SirPercival', 'Tidespring', 
'Gold Rover', 'Diligence'. 

'*: Gebruikte afkortingen: 
BID Banco Interameri-

cano del Desarrollo 
CII Corporacion Inter-

americana de Inver-
siones 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

Unifem United Nations 
Development Fund 
for Women 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WMO World Meteorolo
gical Organization 

*'*: Chinese dierenriem 
(zodiak): i6-2-'9g tot5-2-'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. 

HET LIJKT ZO LEUK. 
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GELEENDE STEMPELS 
De op deze pagina afge
beelde 'luchtpostbrieven' 
behoren tot de bekendste 
wanproducten van de 
Estland-filatelie. Ze zijn 
eigenlijk al meteen te 
herkennen aan het feit 
dat de frankering veel te 
laag is. Een binnenlandse 
brief vereiste destijds 15 
santimu en een brief naar 
het buitenland 25 santi
mu, welk laatste tarief op 
I april 1928 werd ver
hoogt tot 30 santimu. 
JVleestal zijn zulke stuk
ken voorzien van verzon
nen adressen, maar de 
hier vermelde Eugen Se-
kula in Luzern bestond 
écht; hij was toentertijd 
een bekende postzegel
handelaar. Zijn brief 
draagt op de achterzijde 
zelfs een aankomststem
pel - niet van de posterij
en, maar wel van de firma 
Sekula: 25 augustus 
1928. 

De Stempeldata van zulke 
brieven lopen van 1926 
tot 1928, maar gezien de 
vignetten met de jaartal
len '1918-1928' moet 
worden aangenomen dat 
ze alle in 1928 vervaar
digd zijn. Ik heb me laten 
vertellen dat de brieven 
door de vervaardiger zelf 
gestempeld zijn, met van 
het postkantoor 'geleen
de' stempels. Hij zou de 
data in die stempels dan 
wel van tijd tot tijd ver
wisseld moeten hebben. 
Fl. 

1918 
l^$£^^-i 

f 
1928 

Os 

:A20!';;37r 
ar avion 

L idpas t s 

Monsieur Labroue., 
188 rue de St. Oênes., 

BORDEAUX (France). 

Air mail. 
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/, 

EXJGEN Sekula 
L UZ EJFLN 
Schweiz Suisse 
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BEDREIGDE DIEREN 
OP DUITSE SERIE 
Door de uitgifte op 10 mei 
van twee zegels met mar
kante bedreigde diersoor
ten probeert Duitsland de 
aandacht te vestigen op de 
bedreiging waaraan deze 
dieren al jarenlang worden 
blootgesteld. Ondanks 
hun nogal moderne vorm
geving zijn de zegels be
slist geslaagd te noemen. 
Ze vermelden alleen de 
Duitse namen van de die
ren. 
Bij de apen gaat het om 
berggorilla's (Gorilla florilla 
bmngei). Op de zegel is een 
moeder met haar jong af
gebeeld. De berggorilla -
een ondersoort van de go
rilla's - komt alleen nog 
voor in twee van elkaar ge
scheiden kleine populaties 
in de hoge berggebieden 
van oostelijk Centraal Afri
ka. Hun voortbestaan 
wordt niet alleen bedreigd 
door de voortschrijdende 
aantasting van hun leefge
bied - een universeel pro
bleem - maar ook door de 
aanhoudende schermutse
lingen van de burgeroorlo
gen in dit gebied. Zonder 
beschermende maatrege
len zullen deze berggoril
la's uitsterven. 
Op de andere zegel zijn 
neushoorns afgebeeld, in 
dit geval Indische neus
hoorns (Rhinoceros 
unicornis). Ook hier zien we 
een volwassen en een jong 
exemplaar. De Indische 
neushoorn is één van de 
vijf nog bestaande neus
hoornsoorten, waarvan er 
twee in Afrika en drie in 
Azië voorkomen. Alle 
soorten worden in hun be
staan bedreigd. De In
dische neushoorn komt nu 
alleen nog maar voor in 
enkele nationale parken in 
India en Nepal. Verder 
leven er nog ongeveer 
honderd van deze dieren in 
dierentuinen in de gehele 
wereld. 

HONDEN OP DE FOTO 
Ter compensatie van mijn 
voorliefde voor katten deze 
maand een aardige serie 
van Guernsey met zes hon
den, uitgegeven op 26 april 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Guernsey 
Dog Club. Guernsey telt 
nogal wat hondenliefheb
bers; de eilandbewoners 
verkeren in de plezierige 
omstandigheid dat ze zich 
bij het uitlaten van hun 
hond niet hoeven te beper

ken tot straat of park: het 
eiland biedt een overvloed 
aan wandelruimte. 
De ontwerper heeft alleen 
de koppen van de honden 
afgebeeld; het zijn dus een 
soort 'pasfoto's' gewor
den. Thematisch gezien 
geen bezwaar; er zullen 
van deze soorten vast wel 
zegels beschikbaar zijn 
waarop ze compleet te zien 
zijn. Op de zegels zijn de 
Engelse namen vermeld. 

Op de zegel van 22 p. is de 
Caualier King Charles Spaniel 
afgebeeld, een hond met 
een zacht karakter. Pittiger 
is de Miniature Schnauzer op 
de zegel van 27 p.: een pri
ma, oplettende kameraad. 
Heel bekend is de Duitse 
herder op de zegel van 
36p.- niet alleen als huis
dier, maar ook als politie-
en bewakingshond. Maar 
misschien geeft u de voor
keur aan de vrolijke en le
vendige Cocker Spaniel op de 
zegel van 40 p. Een kleine 
rakker is de West Highland 
White Terriër, die op de ze
gel van 45 p. recht in de ca
mera kijkt. De trouwe 
teckel of dashond sluit de 
rij op de zegel van 65 p. 

ZWEDEN: KLEURIGE 
PIOENROZEN 
Zweden koos voor zijn 
zomerpostzegels het the
ma pioenrozen, metals 
resultaat vijf kleurige 
Breuzegels, die uitstekend 
geschikt zijn om er kaar

ten mee te versturen. 
Thematisch is zo'n serie 
in de breedte aantrekke
lijk, omdat daardoor ver
schillende soorten van 
een bepaalde plant in de 
verzameling kunnen 
worden belicht. Op de 
Breu-zegels zijn alleen 
Zweedse namen vermeld. 
In de Middeleeuwen 
brachten de monniken 
pioenrozen naar Zweden, 
maar pas in de achttiende 
eeuw werden ze alge
meen bekend. Hun oor
spronkelijke versprei
dingsgebied loopt van 
het Iberisch schiereiland 
via de noordelijke kusten 
van de Middellandse Zee, 
Klein-Azië en Zuid-Rus
land tot in China. Er zijn 
circa dertig wilde hoofd
soorten bekend, waarvan 
de meeste in Griekenland 
en China voorkomen. In 
Zweden bloeien pioenro
zen van eind mei tot eind 
juli. Pioenrozen zijn lan
ge tijd gebruikt als ge
neeskrachtige kruid, on
der andere voor het be
handelen van epilepsie. 
De naam is ontleend aan 
een figuur uit de Griekse 
mythologie, Paion, leer
ling van Asklepios, de 
god van de geneeskunde. 

Een pioen kan heel oud 
worden; hij kan zelfs 
meerdere generaties 
mensen overleven. De 
volgende exemplaren zijn 
voor de zegels gebruikt 
(de afbeeldingen van de 
zegels vindt u elders in 
dit nummer, in de ru
briek 'Nieuwe postzegel
boekjes'); 

De enkele pioenroos (Pa-
eonia tenui/olia) is een van 
de vroegste pioensoor
ten; hij bloeit al eind mei. 
Typerend zijn de op dille 
lijkende sierlijke blade
ren en de rode bloemen. 
Het oorspronkelijke ver
spreidingsgebied ligt tus
sen de Balkan en de Kau
kasus. 

De welriekende pioenroos 
(Paeonia lactiflora of'Mon
sieur Jules Elie'); deze 
soort komt oorspronke
lijk uit China en is sterk 
geurend. De eerste beken
de exemplaren werden in 
de achttiende eeuw naar 
Europa gebracht. Sinds
dien zijn duizenden ver
schillende soorten in vele 
kleuren gekweekt. Op de 
zegel zien we één van de 
oorspronkelijke roze va
rianten. 

heel lang voorkomt in 
Zuid- en Midden Europa. 
In de tijd toen de kloos
ters werden gesticht 
breidde de soort zich snel 
uit omdat de monniken 
hem teelden als een kruid 
en geneesmiddel. De 
bloemen kunnen wit, 
roze of rood zijn(zoals op 
de zegel). 

De boompioen (Paeonia 
suffruticosa spontanea) 
komt uit China, waar hij 
erg geliefd is. De eerste 
exemplaren werden in 
1787 naar Europa ge
bracht. Ze verspreidden 
zich snel over verschil
lende landen. Boompioe
nen hebben zoals hun 
naam aangeeft een 
boomvorm en kunnen 
meer dan twee meter 
hoog worden. Ze hebben 
grote, sterk geurende 
bloemen. Op de zegel 
zien we een roze bloem 
van een boompioen. 

VUURTORENS 
OP MALTA 
Malta gaf op 21 maart 
een serie van drie zegels 
met afbeeldingen van 
vuurtorens uit. Het is 
waarschijnlijk voor het 
eerst dat Malta dit on-

De zwavelpioenroos (Pae-
onio mlokosewftschü) is een 
wilde soort met gele 
bloemen, een kleur die 
bij pioenrozen weinig 
voorkomt. Hij werd pas 
in 1900 ontdekt in het 
westen van de Kaukasus. 
Velen vinden dit een van 
de mooiste soorten. 

De dubbele boerenpioen 
(Paeoni ojpcinalis 'Rubra 
Plena'), is geen wilde 
soort, maar een oude ge
cultiveerde soort die al 

derwerp op postzegels 
afbeeldt; een aanwinst 
voor Vuurtorenverzame
laars dus. 
Op de aantrekkelijke se
rie zijn de vuurtorens 
duidelijk afgebeeld te
gen een neutrale golflij-
nenachtergrond. Door 
de ligging in de Middel
landse Zee hebben de 
vuurtorens op Malta 
door de eeuwen heen 
een belangrijke functie 
voor de scheepvaart ge
had. 
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Op de zegel van 6 c. is de 
vuurtoren St. Elmo te 
zien, die lange tijd be
kend stond als de Gran 
Fanale. Wanneer de toren, 
die bij de haven van de 
hoofdstad Valettta staat 
is gebouwd is niet precies 
bekend. Wel weten we 
dat koning Alfonso V van 
Aragon in het midden 
van de vijftiende eeuw 
opdracht gaf hier een 
vuurtoren te bouwen. De 
toren onderging in de 
loop van de jaren diverse 
veranderingen. Zo wer
den in 1832 nieuwe lam
pen en reflectoren aange
bracht. 
De geschiedenis van de 
Gurdan-vuurtoren op het 
eiland Gozo, afgebeeld 
op de zegel van 16 c , gaat 
terug tot de tweede helft 
van de zeventiende eeuw, 
toen Henry de Jourdain, 
een ridder uit Auvergne, 
de toren liet bouwen. 
De vuurtoren van Deli-
mara aan de oostkust van 
Malta (zegel van 22 c.) 
maakt een moderne in
druk. Dat klopt ook wel, 
want voor de bouw van 
deze toren werd pas in 
1854 opdracht gegeven. 
Met de bouw van de toren 
en de huisvesting van de 
vuurtorenwachters was 
destijds een bedrag van 
£566.- gemoeid. De 
vuurtoren werd in 1868 in 
gebruik genomen. 

GUERNSEY 
Een sfeervolle afbeelding 
van de vuurtoren van Les 
Hanois zit in de serie Is
land Colours die Guernsey 
op 26 april uitgaf De de
tails van de vuurtoren 
moeten de verzamelaars 
missen, maar het silhou
et van de vuurtoren tegen 
het donkere avondrood 

= maakt veel goed. Dit was 
° trouwens één van de laat-
— ste vuurtorens in Groot-
^ Brittannië die geautoma-
^ tiseerd werd. 

I EEN 'FOKKER' BIJ 
I NIEUW-ZEELAND 

Enig chauvinisme is the-
CAi matische verzamelaars 
•Vw niet vreemd. Krijgen ze 

de kans dan zullen zij een 
'nationaal item' voor hun 
collecties niet laten glip
pen. Luchtvaartverzame

laars zullen een nieuwe 
zegel met een afbeelding 
van een Fokker daarom 
als een aanwinst be
schouwen. De luchtvaart
serie die Nieuw-Zeeland 
op 2 mei uitgaf bevat 
zo'n aanwinst. Het gaat 
om zes zegels met actie-
beelden; de namen van 
de vliegtuigen zijn op de 
zegels vermeld. 
Op de zegel van 40 c. 
staat een Douglas DC-3, 
een toestel dat de Nieuw-
Zeelandse luchtmacht 
(RNZAF) voor het eerst 
gebruikte tijdens de 
Tweede Wereldoorlog; 
het werd ingezet voor het 
transport over lange af
standen in het gebied van 
de Stille Zuidzee. In de 
naoorlogse jaren werd 
het vliegtuig vooral ge
bruikt voor binnenlandse 
vluchten en als sproei-
vliegtuig. 
Een echt sproeitoestel is 
afgebeeld op de zegel van 
80 c.; de Fletcher FU24 
Topdresser, een goede 
bekende van de Nieuw-
Zeelandse bevolking. 
Het gele vliegtuig op de 
zegel van go c. is een De 
HavillandDH82A Tiger 
Moth, die in de jaren der
tig van de vorige eeuw 
door luchtvaartclubs 
werd gebruikt. In de oor
log was het het vaste oe
fentoestel van RNZAF, 
daarna werd het weer ge-
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ney naar Christchurch 
duurde veertien uur en 
vijfentwintig minuten. In 
Christchurch werd de pi
loot door een enthousias
te menigte van 35.000 
mensen begroet. 
Op de zegel van $ 1.50 
zien we een De Havilland 
DHioo Vampire in de 
vlucht, het eerste straal
vliegtuig van de RNZAF. 
De eerste toestellen, 
achttien FB52's, arriveer
den gedurende 1951/52 in 
Auckland, waarmee het 
104e Squadron in Ohakea 
werd geformeerd. In 
1952 volgden nog zes 
T55 duo-lestoestellen en 
in 1953 acht FB5's van de 
RAF als vervangingstoe
stellen. 
Op de zegel van $ 2.00 is 
een Boeing & Westervelt 
watervliegtuig afgebeeld, 
een toestel waarmee 
George Bolt de eerste 
officiële binnenlandse 
postvlucht maakte. 

PROBLEMATISCHE 
POSTZEGELBOEKJES 
In mei deed ik verslag van 
mijn debuut op het ter
rein van de Prestitjc 
Booklets. Mijn belofte om 
terug te komen op de ma
nier waarop je deze boek
jes in je verzameling pre
senteert los ik nu in. Bij 
de presentatie komen na
melijk problemen om de 
hoek kijken. 

bruikt door de luchtvaart
clubs. 
Een Fokker FVIIb/3m 
Southern Cross is te zien 
op de zegel van $ 1.30. 
Charles Kingsford Smith 
vloog met dit toestel op 
II september 1928 als 
eerste over de Tasman-
zee. Deze vlucht van Syd-

Maar eerst een stukje al
gemene informatie. Van 
den Bold noemt in zijn 
Handboek voor de Themati
sche Filatelie vier onderde
len van postzegelboekjes: 
tabs, velrandjes, schut
bladen en de kaft. In het 
algemeen zijn alle onder
delen bruikbaar, maar ik 

beperk me tot de kaft en 
de schutbladen. 
Het kaftje schept weinig 
problemen: daarvoor 
moet het gehele boekje 
op het blad gemonteerd 
worden. Een los kaftje is 
geen filatelistisch ele
ment en dat mag dus niet 
gebruikt worden. Bij 
boekjes kan de inhoud 
soms uitgevouwen wor
den, zodat een deel bui
ten het omslag uitsteekt; 
de jury kan dan zien dat 
het om een compleet 
boekje gaat. Bij de grote
re Prestige Booklets is dat 
niet mogelijk, maar als 
het boekje in tact is kan 
de jury zien dat het om 
een compleet boekje 
gaat. 
Bij de schutbladen ligt 
het wat anders. Bij die 
boekjes die zijn gehecht 
met een nietje kunnen 
kaft en schutbladen op 
één blad worden ge
toond. 'Door de presen
tatie op één blad maakt 
de inzender voldoende 
duidelijk dat hij de prin
cipiële eenheid onder
kent', aldus vanden 
Bold. Maar als zo'n boek
je een behoorlijke finan
ciële waarde vertegen
woordigt, bedenkt een 
verzamelaar zich wel 
tweemaal voordat hij het 
boekje uit elkaar haalt. 
Een nietje kan breken en 
waar is het nietje geble
ven op het moment dat 
men de boel weer wil sa
menvoegen? Sommige 
verzamelaars kopen 
soms twee boekjes om 
losse onderdelen en een 
compleet boekje te kun
nen tonen. Dat kan een 
behoorlijke investering 
betekenen. Die oplossing 
gaat mij te ver. 
Het in het vorige num
mer getoonde Engelse 
Prestige Booklet is feitelijk 
een miniboekje datje 
zonder beschadiging niet 
uit elkaar kunt halen. 
Dan blijft er eigenlijk 
maar één methode over: 
een kopie van het schut

blad maken en dat apart 
tonen naast of boven het 
boekje, dan wel de kopie 
uit het boekje laten ste
ken. Die kopie moet dan 
wel groter of kleiner zijn 
dan het origineel. In dit 
geval is kopieren (of 
scannen) problematisch: 
het boekje valt niet hele
maal open te vouwen. 
Dat verklaart waarom in 
'Filatelie' van mei een 
'actiefoto' van een met de 
hand opengevouwen 
boekje werd afgedrukt. 
Opgenomen in de verza
meling is gelukkig te zien 
dat het om een 'proble
matisch' boekje gaat, zo
dat de jury hoogstwaar
schijnlijk wel begrip voor 
een minder perfect resul
taat kan opbrengen. 
Mocht u een betere me
thode weten, meld dat 
dan bij de redactie! 

IERSE AUTOSPORT 
We danken veel postze
gelseries aan jubilea, ook 
al blijkt dat vaak niet uit 
de zegels zelf en zijn we 
voor informatie niet zel
den aangewezen op de 
rubriek Nieuwe uitgiften. 
Aan het ontbreken van 
een verwijzing op de ze
gels tilt men tegenwoor
dig niet meer zo zwaar: 
van thematische verza
melaars wordt verwacht 
dat ze zulke zegels op de 
geschiktste plaats in hun 
collectie onderbrengen. 
Ook op de Ierse serie 
'Autosport' (26 april) 
ontbreekt een vermel
ding van de aanleiding, al 
zijn op de vier zegels wel 
de namen van de races en 
rallys vermeld. We dan
ken de serie aan de op
richting in 1901 van de 
Royal Irish Automobile Club 
(RIAC). Aanvankelijk was 
de RIAC de Ierse afdeling 
van de landelijke Engelse 
automobielclub, maar in 
1918 werd het een zelf
standige Ierse club. Tot 
de hoogtepunten uit de 
RIAC-geschiedenis be
hoort de Gordon Bennett 



Race, die in 1903 werd ge
houden. Tussen igig en 
1931 werden in Ierland 
drie Grand Prix gehouden. 
Voor de opvolger van 
deze Grand Prix, de Jordan 
Grond Prix, heeft de RIAC 
sinds iggi een licentie. 
De zegel van 30 p. met de 
gele raceauto is aan deze 
autorace gewijd. Welke 
rijder achter het stuur van 
de wagen van Eddie Jor
dan's raceteam zit, is niet 
vermeld. Wilt u met het 
thema Autosport deelne
men aan de Open klasse? 
Dan heeft Ierland een 
leuk item voor u te koop; 
een Model Jordan Car Fi. 
Die past mooi in een zo
genoemd bolkader, maar 
kost u wel £22.go! 

In de serie zijn ook twee 
zegels opgenomen die 
de successen van Ierse 
rallyrijders in de afgelo
pen jaren weerspiegelen. 
Op de zegel van 32 p. is 
de Hulman Imp afge
beeld waarmee Rosema
ry Smith in ig65 de Tulip 
Roily won. Paddy Hop
kirk schreef in ig64 de 
Rally van Monte Carlo op 
zijn naam met een Mini
Cooper 'S' die afgebeeld 
is op de zegel van 45 p. 
Op de zegel van £1. zien 
we een sfeervol beeld van 
de Ierse Grand Prix uit 
1930, die gewonnen 
werd door Rudolph 
Caracciola in een 
Mercedes SSK. 

EERSTE SLOVEENSE 
'STEREOZEGELS' 
Slovenië is een postzegel
land dat ook voor thema
tische verzamelaars gere
geld interessante uitgif
ten in de aanbieding 
heeft. Het land weet aan
trekkelijke thema's aan 
mooie zegels te koppe
len. Soms is ervan een 

ken van het beloofde 
driedimensionale effect 
zijn overigens wel twee 
zegels nodig. 

FOSSIEL ZEESTER 
Gezien de geografische 
omstandigheden ligt het 
voor de hand dat Slovenië 
geregeld bergen, minera
len en fossielen op zijn 
zegels afbeeldt. De al lan
ger lopende reeks 'Fos

sielen' werd op 21 maart 
vervolgd met een zegel 
van 107 s. met een afbeel
ding van de fossiel van 
een zeester (klasse Aste
roideo). 
Fossielen van zeesterren 
zijn vrij zeldzaam. Na de 
dood van een zeester 
raakt het weke verbin
dingsweefsel in verval, 
waardoor complete fos
sielen maar zelden wor
den aangetroffen. Het af
gebeelde fossiel, dat in 
de buurt van Zgornja 
Kungota werd gevonden, 
is nog geen acht centime
ter lang en wordt be
waard in het Sloveens 
Natuurhistorisch Muse
um in Ljubljana. 

OOSTENRIJKSE 
SCHEEPSMOLEN 
Oostenrijkse zegels heb
ben vaak een nationaal 
tintje. Een in dit verband 
bekende reeks is de serie 
die aandacht besteedt 
aan Volksbrauchtum und 
Volkskundliche Kostbarkei
ten. Op 16 maart werd de 
reeks uitgebreid met een 
zegel van 8 S. die een af
beelding van de Murecker 

opmerkelijke verrassing 
sprake, zoals het geval is 
met de eerste stereosco
pische zegels. 
Een zegel van g5 s. toont 
een afbeelding van het 
mineraal fluoriet, calci
umfluoride (CaF2). Fluo
rietkristallen zijn in trek 
vanwege hun variatie aan 
kleuren: het scala loopt 
van violet, groen, groen
blauw, geel, bruin, roze, 
purperrood, blauw en wit 
tot zwart. Voor het berei

Schiffrnülile toont. Molen
verzamelaars zullen er 
een aantrekkelijke aan
vulling op hun collecties 
in zien, want dit type mo
len is tot nu toe maar heel 
zelden op zegels afge
beeld. Eerdere afbeeldin
gen kunnen volgens Mo
lenverzamelaar R.W. Aal
ders uit Nieuwegein wor
den gevonden bij Honga
rije, Roemenië, Tsjecho
slowakije en ook Oosten
rijk. 

Scheepsmolens danken 
we aan de Romeinen; ze 
worden gebouwd vol
gens het principe 'Neem 
twee schepen  een 
groot en een klein  ver
bind ze met elkaar en 
benut de tussenruimte 
om er een waterrad tus
sen te plaatsen.' Het 
grote schip wordt Haus
schiff genoemd, en het 
kleine schip Wellschijf. 
Zulke molens waren 
vooral op de Mur, Drau, 
Save, Inn, Rijn en andere 
Europese rivieren te vin
den. De eerste scheeps
molens werden in het 

BUKÖSfEmiCH 

Oostenrijkse Stiermarken 
al in de elfde eeuw ge
bouwd. Aan het eind van 
de vijftiende eeuw wer
den negenenzeventig 
van deze molens geteld. 
De scheepsmolen van 
Mureck kwam er dankzij 
de inspanningen van de 
176 leden van de Murecker 
Murmulier, die voor de 
bouw gebruik maakten 
van een voorbeeld uit 
Ledava. De Murecker 
Schijfmuhle maalt biolo
gisch verbouwde graan
soorten. Bij de molen 
kan volkorenmeel wor
den gekocht. Molen en 
meel fungeren als een 
toeristische trekpleister 
en de aanwezigheid van 
gastronomisch restau
rant Muhienho/vergroot 
die magneetwerking nog 
eens. In Mühleniio/kunt 
u genieten van de typi
sche Stiermarkse keu
ken. 

LUXEMBURG: 
NOG MEER MOLENS 
Nog meer molens: 
Luxemburg gaf op 20 
maart een toeristische 
serie uit die twee bijzon
dere zegels voor Molen
verzamelaars bevat. De 
eerste zegel van 18 F. 
doet dat overigens niet 
vermoeden. Het afge
beelde gebouw staat in 
Schiffelange in het zui
den van het groothertog
dom: het is de Best̂ ens
millen (Bestgenmolen), 
die omstreeks 1803 door 
Nicolas Olinger, een 
boer uit Lallange, werd 

gebouwd. De molen 
werd aangedreven door 
het water van de Alzette 
en was tot in de jaren 
dertig jaren van de vorige 
eeuw in gebruik. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
was de molen weer in ge
bruik, maar in 1947 viel 
het doek definitief In 
1984 werd de regering 
van Luxemburg eigenaar 
van het gebouwencom
plex. Het groothertog
dom en de gemeente 
droegen financieel bij 
om een volledige restau

rade mogelijk te maken. 
Sinds ig94is het een 
wooncomplex met zes
tien wooneenheden. 
Daarmee kan de zegel 
worden gebruikt om te 
illustreren dat buiten ge
bruik gestelde molens 
een 'tweede leven' kun
nen krijgen. 
De tweede zegel van 18 F. 
beeldt een oude fruitplet
molen in Wormeldange 
af. De genoemde ge
meente omvat verschil
lende wijndorpen, zoals 
Ahn, Ebnen, Machtum 
en Wormeldange. Op de 
zegel is ook de belangrij
ke wijngaard Wormer 
Keppchen afgebeeld. Ver
der zien we de kapel die 
aan St. Donatus is ge
wijd; deze patroonheili

ge beschermt wijngaar
den tegen blikseminslag, 
hagel en ziekten. De 
oude fruitpletmolen 
staat in het centrum van 
Ahn en werd tot in de ja
ren twindg door de wijn
boeren gebruikt. Ook 
deze zegel is dus uitste
kend geschikt voor de 
verzamelaars van het the
ma Wijnbouw. 

THEMATISCH 
STEMPELKWARTET 
Afgelopen voorjaar werd 
in België weer de Ronde 
van Vlaanderen gehou
den. Fietsverzamelaars 
kunnen deze wielerronde 
met behulp van een fran
keerstempel (BH6395) 
van de gemeente Ge
raardsbergen in beeld 
brengen. Behalve de 
tekst Bezoek Geroardsbergen 
is ook de O.L.V.kapel op 
de 'Muur van Geraards
bergen' in het stempel 
verwerkt. 
Een thematische aan
winst voor vuurtorenver
zamelaars is het nieuwe 
frankeerstempel 
(FR61465) van de ge
meente Terschelling, dat 
heel duidelijk de beken
de vuurtoren Brandaris 
laat zien. Een leuke aan
vulling op de zegel met 
de Brandaris uit de Ne
derlandse vuurtorenserie 
uit 1994! 
De Bloedbank Leiden
Haaglanden gebruikt een 
stempel (HR5925) met 
de tekst Bloed geuen... dat 
doejemetje hart'. 
Verzamelaars van medi
sche thema's kunnen 
dankzij een recent stem
pel (HR24080) van het 
Koningin Wilhelmina
fonds (kankerbestrij
ding) in hun collectie 
aandacht schenken aan 
een nieuwe vorm van in
formatieuitwisseling 
ten behoeve van kanker
patiënten, namelijk het 
Internet. 
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In deze aflevering van 
Luchtpostnieuws kunnen 
we maar heel weinig 
nieuws melden, maar we 
kunnen gelukkig wel 
twee speciale enveloppen 
afbeelden èn iets meede
len over de eerste KLM
vlucht van Amsterdam 
naar Bremen. 

TAP 
Ter gelegenheid van het 
vijfendertigjarig bestaan 
van de Portugese lucht
vaartmaatschappij TAP 
werd een envelop heruit
gegeven (zie linksboven) 
die ruim drieëneenhalf 
decennium geleden ook 
al verscheen. De samen
steller van deze rubriek 
vindt dat 'mooi anders 
is', maar het is tenminste 
nog iets. 

ZEPPELIN 
Op 2 April van dit jaar 
werd een Zeppelinvaart 
van Friedrichshafen naar 
München georganiseerd. 
Deze vlucht werd gehou

den ter gelegenheid van 
de 26ste Internationals 
Fachmesse BAUMA 2001. 
Een envelop van deze 
vlucht ziet u rechtsboven. 

KLM 
In deze rubriek werd eer
der al de eerste KLM
vlucht AmsterdamBre
men (met een Cityhopper 
F50) aangekondigd. 
Het genoemde traject 
werd op 26 maart jl. voor 
het eerst afgelegd; De 
Vliegende Hollander 
zorgde ervoor dat er en
veloppen meegingen. 
Eind april kwamen deze 
eerstevluchtenveloppen, 
voorzien van het speciale 
eerstevluchtstempel van 
PTT Post, weer terug. De 
converts (afbeeldmg 
rechtsonder) zijn wel in 
Bremen geweest, maar 
het is De Vliegende Hol
lander helaas niet gelukt 
om ervoor te zorgen dat 
er in de Duitse havenstad 
een aankomststempel 
werd geplaatst. Dit ver
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klaart ook waarom er 
geen enveloppen van de 
retourvlucht zijn verzon
den. 

DAG VAN DE AERO
FILATELIE 2001 
Nu er toch wat ruimte be
schikbaar is wijs ik u al
vast op de Dag van de 
Aerofilatelie, die dit jaar 
op 27 en 28 oktober zal 
worden gevierd. Het is 

een echte jubileumvie
ring, want niet alleen 
wordt de Dag voor de 
veertigste maal gehou
den, bovendien bestaat 
De Vliegende Hollander 
vijfenzestig jaar. 
Te zijner tijd vindt u uit
gebreidere informatie 
over de Dag van de Aero
filatelie, maar voor nu 
vraag ik u om de hierbo
ven genoemde data alvast 

in uw agenda te willen 
noteren. De Dag wordt 
net als vorig jaar gehou
den in het Aviodome op 
Schiphol (zie het fotootje 
hieronder). 

Amste rdam  Bremen 
KL 1753 
March 26. 2001 

Cityhopper F£0, 

Amsterdam J I 
26 m a a r t 2 0 0 1 

KLM Royal Dutch Airlines 
28199 Bremen Flughafen 
Germany 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER ^ " 

GROENIJ\NDIJSLANDFINLAND 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. 0313419041 
D7U DOM UCDCrUCIT Faxnr. 0313413295 
vLrl nUN nCnoUnCI I Eman: pzhronh@bart.nl 

België Congo Ruiondo Burundi 
Bijna alles van België 1940/1964 aan 50% kat uuaarde volgens U lijst 
Loten en partijen ook verkijgboor, attractieve prijzen Promotie op Zaïre * * 
Vroag mijn nieuLue lijst in €uro, met Luxembourg, Belgisch Congo Si RuandaUr 
In Rpril, opening von mijn ujebsite UUUJUJ Philagoclu be 

JeoaPaul Godu • Postbus 1 0 * 1 0 0 0 Brussel 24 
Fox f32.2.503 38 11 philQ90du@ping.bs 

BEZOEKTU 
BELGICA2001? 

BEZOEK DAN OOK 
DE STAND VAN HET 
MAANDBLAD 
FILATEUE! 

BRUSSEL, 915 
JUNI 2001 
HEIZELCOMPLEX 

http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:philQ90du@ping.bs


Vraag: Waar vind je een postzegelwinkel waar je gemakkelijk motief-

zegels kunt kopen zonder met catalogusnummers aan te komen? 
Od uaBje a( do ipjooMjuv 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op land of motief. Duizenden pagina's, honderduizenden 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 

BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
[istraat286-a,3077BLRotterdam-Usselmonde • Tetefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email Breclenhof@cs.com • Intemeh www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

I^AAaandag is de winl<el gesloten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
■fcrond^Mi^satonboursnzsaBwan^oa-^^ 

l5iJi#tÉiB mi gillK )̂l|gü püisyjsf gi[PB[^[l[L<§liilli %WÊ&i9&^W^ 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,50 10,75 
17,50 16,00 
2^ttO 25,00 
29,50 28,00 

10,25 9,75 
15,25 14,25 
23,50 22,50 

26,75 25,00 

- DUURDER 
12,25 11,50 
19,75 18,25 
27,50 26,50 
34,50 33,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER S T I K ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 33,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 117,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 38,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUrrSLANO NORMAAL 275,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE NEDERÜ\ND NORMAAL 300,00 NU 155,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL 400,00 NU 335,00 

9 KILO MISSIE USA NORAAAAL 315,00 NU 270,00 

LAND OMSCHRIJVING 
Australië groot assortiment met nieuw 
België grote sortering met nieuw 
Canada veel nieuw 
China leuke mix 
Denemarken goede sortering met nieuw 
Duitsland veel nieuw 
Duitsland grote sortering met tioge waarden en toeslag 
Engeland altijd met de nieuwste geen kerst 
Engelse gebieden meest kleine landen 
Faroer leuke sortering moeili|k 
Finland leuk met boek|eszegels nu enkel papier 
Frankrijk zeer moeilijk veel nieuw 
Griekenland goede mix met nieuw 
Groenland zeldzaam mooi zeer schaars 
Ierland grote sortering met nieuw 
Indonesië leuk assortiment meest groot 
Japan leuke mix met nieuw 
Kanaaleil. & Man groot assortiment lastig 
Luxemburg groot assortiment iets nieuw 
Nederland grote ass met toeslag 
Nederland alleen toeslag veel jaren leuk 
Nieuw Zeeland goede sortering met nieuw 
Oostenrijk leuke mix met nieuw 
Roemenie leuke mix met motief 
Scandinavië leuke mix met kleine landen 
U.S A leuke mix 32c en 33c zegels 
Wereld veel landen leuk 
West Europa veel landen met nieuw 
IJsland met hoge waarden en nieuw 
Zuid Afrika grote sortering iets nieuw 
Zweden groot assortiment met nieuw 
Zwitserland met nieuw en toeslag 
Zwitserland alleen toeslag zeer leuk 

Wij zijn 
gesloten 

van 
11 juni 
t/m 

25 juni 

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 iOU gr 
35,00 67,50 
57,50 
77,50 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 

125,00 

40,00 
47,50 

35,00 
45,00 

65,00 
67,50 
95,00 
50,00 

52,50 100,00 
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 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

170,00 325,00 
55,00 

65,00 
85,00 

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, Färöer, 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@dezutphen.sepo.stzegelhandel.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. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAN VLIIT 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)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 wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.-vr 11.00-17.00 fff'i^m 

Molecatenlaan 16 b zat. 11.00-16.00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzh-vanvliet.nl 
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AANGEBODEN: 

Lever West- en Oost Europa los 
of in partijen. Inl. H. Derlcx, 
tel/fax: 0032-65 621527. 

Zwitserland, 200 verschillen
de v o o r / 1 0 , - . Stuur uw CH 
mancolijst voor gunstige en 
correcte afhandeling! P. Noord, 
Spaarne, 2011 CK Haarlem. 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels. Zend 
ƒ 2 0 , - in een brief of op giro
nummer 1624853 en ontvang 
125 gr. franco thuis. Corres
pond in English, Lennart Run-
fors, Godandsgatan i, SE-60217 
Norrköping, Zweden. 

Nederland & Ver. Europa pfr. 
+ gest. v.a. nr. i. Bijna alles in 
voorraad. Stuur uw no., ont
vang mijn prijs. F. Ghyben, 
Zonegge igi6, 6903 GV 
Zevenaar. Tel./fex: 0316-529241. 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wik
tor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax 046-4512751. 
Ook rariteiten! 

Nederland-Antillen-Suriname 
Pfr. + FDC zegels, blokken, 
pzb. V.a. 25% catalogus 2000. 
Voor al uw manco's. Info: 
0180-520069 / iax: 0180-523342. 
Email:pluijmpies(g)hotmail.com 

Eurocat Europa Speciaal 
2000. Nieuw: supplement ca
talogus 2000, Cept en uitge
breid meelopers blokken-vel-
len-ongetand etc. Ook voor 
uw manco's, 0180-520069 / 
fax: 0180-523342. Email: 
pluijmpies(ä)hotmail.com 

Grote voorraad partijen, groot 
en klein. Ook losse verkoop. 
Centro Filatelico, 0348-423885. 
www.centrofilatelico.nl 

Wij verzorgen voor u het in
binden van uw maandbladen 
en andere tijdschriften, 
maandblad Filatelie 3/32,50 
per jaargang, voor meerder jaren 
speciale prijzen. H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604GC 
Almelo, 0546-532155. E-mail: 
hkuipers.3@hccnet.nl 

Gratis prijslijst postfris o.a. 
Ned., Eng., Kanaaleil. en Ned. 
Ant. K. Buisman, Hermelijn-
vlinder 173,1113 LD Diemen, 

— 020-6905029. 

2 Ned. + Overzee - Indonesië -
^ Oost Europa-VN-Zwitser

land - Nieuwtjes Gehele We
reld. Redelijke prijzen. 
H. Sundquest, J. Perkstr. 39, 
3351CP Papendrecht. 
Tel. 078-6153386. Email: 
sundquest@planet. nl 

Noorwegen 400 versch. 
Gr . fo rm. /50 , - . Gratis 28 
compl. nieuwe uitgiften 
motief J. de Haan, 
tel. 030-6963145. 

Finland ca 400 versch. Gr. 
form, veel compl. / 5 0 , -
Gratis 10 toeslagseries. 
J. de Haan, 030-6963145. 

Motief. 28 Versch., compl. 
velletjes van 6, meeste uitgif
ten 2000, / 1 4 , - . J. de Haan, 
030-6963145. 

T.k. DDR 1965 t/m 1990 com
pleet postfris Hfl. 660 incl. porto. 
Carl_vd_linden@)web.de, 
PF185515,45205 Essen, 
D. Fax: 004g 2054 971886 

Elke maand nieuwe aanbie
dingen: Ned. + og. Dirk N. 
Sluis Philatelie, www.stamps-
dns.com (Hoorn-nl) 

T.k.: NVPHii66f stempel 
7-11-77! Zeldzaam met bonds
certificaat 1.250,-. Inl. 
Tel.:0346262762. 

T.k.: Indonesië nieuwe uitgif
ten 2001 postfris volgens 
prijslijst. 01-01-2-1 Solar Sys
tem (Zonnestelsel): Serie 
3,60, Vel 2 series 7,20, Minis-
heet 3,6c, Vel Prisma 2 series 
14,40, Blok 2,—. 02-02-2001 
Indonesian Folktales: Vel 20 
zegels 7,20, Blok 2 , - . 02-03-
2001 Maskers: Serie 3,15, 5 
vellen 10 series 31,50, Mini-
sheet 3,15, Blok 2 , - .10-03-
2001 Traditionele Communi
catie Instrumenten: Serie 
1,45, Minisheet 2,90. Oudere 
series en jaargangen leverbaar 
vanafi995, blokken vanaf 
1989. Tevens leverbaar zolang 
vorradig: postzegelboekjes, 
zegels, blokken, minisheets, 
komplete vellen, brugparen, 
stamp packs en nog veel 
meer. Werkelijke portokosten 
extra. Vraag gratis prijslijsten 
bij B. Veenhof, Postkade 53, 
9648JT Wildervank. 

Verzamelt u treinen, stuur uw 
manco's volgens Stanley Gib
bons. Bijna alles voor 10%. 
Ivertvan België, Frankrijken 
Zwitserland. Veel postfris. 
P. Bijhouwer, B.Bakenstraat3, 
1731XJ Winkel. 0224-541551. 

T.k.: Grasduinen sept. '79 t/m 
aug '86 ingebonden en vanaf 
sept. '86 t/m aug. '93 los 500,-. 
Niesthoven, tel. 020-4963837. 

T.k.: Poststukken briefkaar
ten vanaf 1850. Effecten reke
ningen documenten en WO2. 
J. Dribbeman, Kan telenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne, 
Tel./Fax: 0181-485036 

Af te halen (tegen verg. adv. kn) 
Partij Frank. mach. stempels. 
v.Alphen, 06-21937552, 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Rep. Indonesië 1945-1946-
1947 poststukken. Brief onder 
nr.:Fil.:oio6oi. 

Kilowaar. Prima kwaliteit en 
goedkoop. Groot formaat 
wb nieuw. H.J.de Vries, 
Heemskerklaan i6, 2181XR 
Hillegom. Tel. 0252-518302. 

T.k.: Canada 1009 RF met nw-
ste F15 200 ID F25; 10, 20 of 
30 series van 4 met nwste F15, 
F2g, F49. Alles versch. 10 se
ries van 5 F18. Giro 128214g 
mv J. Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen. 

T.k.: 300 versch. Scandinavië 
v e e l G F , / l o , - , giro 8982393, 
A. de Pagter, Overtoom 4, 
2741 MR Waddinxveen. 

T.k.: J.F. Cley Emissie 1864. 
Hoogste bod. Jvr. A. Deken
laan 2,2624 CC Delft. 

T.k.: Zwitserland 1880-2000 
Afgew. 50 g r a m / 4 0 , - ; 
Zumst.nr. 107 ƒ 3 0 , - . 
A. de Boer, Leiderdorp. 
Tel: 071-5897704 Giro: 734566. 

T.k.: Brazilië, 100 verschillen
de g r f m / i o , - . Linde, 
Zevensterstraat 35,7521GN 
Enschede. Giro 1209076. 

T.k. New Zealand Vrijwel 
kompleet, vanaf'50 postfris. 
T.e.a.b. A. Boogaart, 
Tel.:0229-239762. 

www.aephilatelie voor betaal
bare prijzen voor postzegels 
van Nederland + o.r. of 
010-5222914. 

Wereldnieuwtjesdienst! Elke 
maand een boekje met alle 
nieuwe uitgiften die u kunt 
bestellen. Ook voor abonne
menten. Vraag nu aan bij Van 
Dal, Dinkelstraat 2, 5704 GH 
Helmond. E-mail: 
m.vandal(a)chello.nl 
Fax: 0492841130. 

700 W-Europa of 1400 Wereld 
/ l o , - in brief of giro 3330084. 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
570g HB Helmond. 

GEVRAAGD: 

Gestopt met postzegels verza
melen? Verzamelaar komt bij u 
langs. J. Dekker, 0299-621339. 

Firmaperforaties. Koop of 
ruil. M. Silkens, Kortenaer-
laan 18,1215 NH Hilversum. 
035-6234423. 

P.F. Europa stuk-blok verza
melingen. Aanbieding: 
J.Oprel, Groenendaal 165, 
3011 SR Rotterdam. 

Ver. Europa compleet 6000 -
Ned + Duitsland frankeerzegels 
ook z. gom, Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 0181-624635 of 
0629227782. 

Verzamelaar zoekt goede gro
te verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 055-3660475. 

Poststukken Cara^ao, Aruba 
met aantekenstrook en/of cen
suur. Smit, Holbeinstraat35, 
1077 VC Amsterdam, 
020-6730639. 

Virgin Islands Yvert 144 (3 cent) 
**The Gambia Yvert 211 (Z.P.)**. 
Aversteeg, 013-4634661. 

Gehandicapte zoekt postzegels 
van Europa. Tevens een water
merkzoeker. Wie helpt hem? 
0570-642617. 

P.fr. blok I Ver. Naties, New 
York. Prijsopgaaf naar Ch. Leon, 
Leemkoelen 29,7824 VK Emmen. 

Suriname PTT-mapje no: 
i2giggi. Roofdieren + ie dag 
env. no: 148A, 148B. 
J.E. Rakers, 078-6814387. 

Frankrijk. Gebruikte album(s), 
m of z zegels. Gutteling, 
Doetinchemseweg32,7021 BS 
Zelhem. 

DIVERSEN: 

www.filateliehpz.nl wij bieden 
méér op zowel filatelistisch als 
numismatisch gebied. C. v.d. 
Wel Helderse Postzegelhandel, 
Koningstraat 101,1781KE Den 
Helder. Tel. 0223-614066. 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino, bijeenkomsten, 
veilingen en rondzending. Inl. 
L.v.d. Brun, v. Kinsbergenstr. 
33, 2518 GV Den Haag, 
tel. 070-3460328. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, 
tel. 0113-212762. 

Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. Blad, 
meetings, veiling, rondzen
ding. Bel 070-3860232. 
See you! 

"Het Postmerk" Dé vereniging 
van Midden Nederland. Rond
zending, veiling, leuke avon
den. Voor Info: 030-2292047 
ofo30-63752oo. 

SPECIALE ENVELOP VAN SUCCESVOLLE 
TENTOONSTELLING IS NOG TE KOOP 

?0 7? ip-(t ?001 

Rol ir 2001 ® ' l lD ' et": Cliiwr«! KdoWbiJi 

Van 20 tot en met 22 april 
werd in Ahoy' Rotterdam 
de nationale postzegel
tentoonstelling Rotterdam 
2001 gehouden. 
De expositie trok duizen
den bezoekers, die een 
aantrekkelijk en geva
rieerd aanbod voorge
schoteld kregen. Niet al
leen waren er prachtige 
collecties te zien, maar er 
was ook een uitgebreid 
aanbod van filatelistisch 
materiaal, dankzij de 
aanwezigheid van een 
groot aantal postzegel
handelaren. 
Ter gelegenheid van de 

tentoonstelling Rotterdam 
2001 werd een speciale 
envelop uitgegeven, ge
frankeerd met de al even 
speciale Rotterdamzegel 
van i io cent en ontwaard 
met het tentoonstellings-
stempel. 
Er zijn nog enkele exem
plaren van deze envelop 
verkrijgbaar. Als u f3.50 
overmaakt op giroreke
ning 3891365 ten name 
van de Stichting Comité 
Dag van de Postzegel 
2001 te Oosterhout krijgt 
u de envelop onder cou
vert en zonder bijkomen
de kosten thuisgestuurd. 

http://www.centrofilatelico.nl
mailto:hkuipers.3@hccnet.nl
http://www.stampsdns.com
http://www.stampsdns.com
http://www.aephilatelie
http://www.filateliehpz.nl


JNEOpiANM 

NEDERLAND LUXE POSTFRIS 
1925 1939 
Kind 
Vliegende duif 
Veth 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Olympiade 
Kind 
Hulpzegel 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
Fotomontage 
Goudse Glazen 

166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 

34,50 
29,50 

1095,00 
54,50 

110,00 
49,50 

245,00 
69,50 
85,00 

125,00 
110,00 
110,00 
795,00 
150,00 

Kind 
A N W 
Kind 
Herdenking 
Vredeszegel 
Zeeman 
Kind 
Crisis 
Herdenking 
Emma 
Kind 
Zomer 
Luchtvaart 
Kind 

240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 

185,00 
420,00 
185,00 
110,00 
59,50 

235,00 
165,00 
120,00 
149,00 
65,00 

165,00 
195,00 
129,00 
185,00 

Zomer 
Universiteit 
Kind 
Jamboree 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Jubileum 
Kind 
Zomer 
Willibrordus 
Spoorweg 
Kind 

283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 

125,00 
29,00 
95,00 
24,50 
72,50 
65,00 
69,50 
23,00 
64,50 
77,50 
26,00 
39,50 
69,50 

Complete set 19251939 Luxe 
5 , 

nufl. 
) (nrs. 166331, als bovenstaand). Cat. waarde fl 8675, 

alle series ook apart te bestellen 

aül*s> 

Postfris 

5895,

1940 1949 
Konijnenburg 
Konijnenburg 
Zomer 
Guilloche 
Kind 
Vliegende Duif 
Zomer 
Kind 
Legioen 
PTT 
Zeehelden 
Postkoets 

332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 
404 
405/21 
422 

42,50 
775,00 

55,00 
245,00 

21,00 
16,50 
8,00 
4,00 

13,00 
0,30 
4,25 
0,25 

Kind 
Bevrijding 
Bevrijding 
Kind 
Nationale hulp 
Prinsessen 
Cijfer 
Kind 
Hartz 
Zomer 
Kind 
Zomer 

423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 

1,75 
17,50 
0,25 
2,25 
4,75 
6,00 

12,50 
5,50 

185,00 
11,00 
8,00 

11,00 

Jubileum 
Inhuldiging 
Kind 
Zomer 
En Face 
En Face 
Zonnebloem 
UPU 
Kind 

504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37* 
538/41 
542/43 
544/48 

3,50 
5,50 
9,25 

25,00 
425,00 

1570,00 
24,00 
16,50 
26,50 

Complete set 19401949 Luxe Postfris 
(nrs. 332548, als bovenstaand). Cat. waarde fl 5697,70 
alle series ook apart te bestellen I l U I I » X ^ ^ ^ « " 

■'i^Mmu 

Bestelbon zenden aan: THEO PETERS 
I I S M A T I E K & F I L A T E L I E B 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 
1012 RR Amsterdam 

Stuurt u mij de volgende artikelen: 

... X complete set 19251939 luxe postfris ä ƒ 5895,-

... X complete set 1940-1949 luxe postfris ä ƒ 2995, 

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 bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
O Ik betaal vooruit d m v bijgevoegde cheques / contanten 
O Ik heb het bedrag op uw postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 
O Mijn bestelling is groter dan ƒ 2500,- Daarom betaal ik graag in 

3 maandelijkse termijnen 

mailto:info@theopeters.com


De Medaille Wijnmix 
nu slechts S QQ _ 
(u bespaart ƒ 75,-) J €F€W^ 

1999 Stoneyfell Gold Medal, 
Chardonnay, Australië 
3 flessen. Mooi licht goudgeel. 
Spannende tonen van licht eiken. 
Uitstekend in balans. Nu op dronk. 
Houdbaar tot 2003. 

U ontvangt: 
• Een Superfles 

(1,5 literfles) 
1998 Commandeur de 
St. Paul in ell̂ e mixdoos 

• Een doos van 12 prachtige 
internationale wijnen 

• 5 flessen van de medaillewinnaars 
• Een korting van meer dan ƒ 75,-
• Gratis wijnthermometer bij een bestelling van 2 dozen 

De internationale Wijn Winkel: 
• Staat garant voor scherpe prijzen 
• De beste internationale wijnen 
• Thuisbezorgings-service 
• Niet goed, geld teruggarantie CommandeurdeStS 
Gegarandeerde kwaliteit 
Probeer een fles. Als u niet volledig tevreden bent halen we de 
overgebleven flessen op en u ontvangt uw geld terug. 

. ^ . 

Bestel: 0900-2020207 (22ct.p.m.) Fax: 0294-253910 
Zend coupon in envelop ZONDER postzegel naar: 
De internationale Wijn Winkel, Antwoordnummer 6038,1380 VC Weesp 

Wijn 
Medaille-Wijnmix (12 flessen) 
Closerie du Baron (12 flessen) 
References (12 flessen) 

Normaal 
ƒ 175,-
ƒ 143,40 
ƒ 137,40 

U betaalt 
ƒ 99,-
ƒ 113,40 
ƒ 107,40 

Bijdrage verzendkosten 

Totaal 

ƒ 14,95 

Totaalprijs ƒ 

Hierbij machtig ik u om éénmalig het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven. 

Datum: 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Telefoon overdag: 

Handtekening 

VoorI: 

Postcode: 

email: 

's avonds: 

m/v 

(Aanbieding gelimiteerd tot 1 doos per soort per klant, en bezorging alleen in Nederland) 
W01034 

1998 Chateau du Gallion, 
Bronze Medal, Bordeaux, 
Frankrijk 
2 flessen. Fonkelend kersenrood 
van kleur. Prima Bordeaux met 
uitstekende body. Nu mooi op 
dronk. Houdbaar tot 2005. 

1999 Fioritura, 
Sangiovese, Italië 
3 flessen. Diep donker, warm-
rood van kleun Innemend 
volromig bouquet boordevol rijp 
fruit. Begint goed op dronk te 
komen. Houdbaar tot 2005. 

1999 Marques de Castillo, 
Garnacha, Catalayud, Spanje^ 
3 flessen. Goed, dik volrood 
van kleun Zondoorstoofd, 
met een kruidige brede basis. 
Nu goed op dronk. 
Houdbaar tot 2007. 

1998 Commandeur de 
St.Paul, Merlot, d'Oc Frankrijk^ 
1 Magnumfles (1,5 liter). 
Intens warmrood van kleun 
Vol zwoele Merlot weelde. 
Nu uitstekend op dronk. 
Houdbaar tot 2005. 

ONZE BONUSWIJNEN 
ƒ 30,- korting 

op onze favorieten 

Closerie du Baron, 
VDT Frangais 
Intens fonkelend rood. Pracht 
kleur! Uitbundig zwoelgeurig 
bouquet. Mondvullend complex. 
Nu op dronk. Houdbaar tot 2003 
Normale prijs per fles ƒ 11,95 

Nu ƒ 9,45 
U bespaart ƒ 30,- per doos. 

Reference S, Tirage 4/99 
Kristalhelder, krachtig bleekgeel. 
Stuivend fris en fruitrijk bouquet 
vol rijp. Nu goed op dronk. 
Nog 2 jaar houdbaar 
Normale prijs per fles ƒ 11,45 

Nu ƒ 8,95 
U bespaart ƒ 30,- per doos. 

^ ^ \ ' 

^ 

Postbus 5020, 1380 GA Weesp 
Tel. 0900 202 02 07 (22 et p m ) Fax- 0294 25 3910 




