


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
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L VOLGENDE VEILING 11 t/m 18 OKTOBER 
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025, Luxe stempel. 
Cat. Waarde ƒ 7.500,-

027, Cat. Waarde ƒ 30.000,-
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026, 
Cat. Waarde ƒ 60.000,-

Uiterste 
inleverdatum voor 

deze veiling is 
15 augustus 

I 
MÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉMÉiÉMÉÉÉM 

Nauru 18, Cat. Waarde ƒ 22.000,-

Mafeking 6a, kopstaande opdruk Cat. Waarde ƒ 15.000,-

Alle kavels van deze veiling o 
onze internetpagina: 

www.npv.nl 
vanaf ca. 11 september 

(alle foto's in kleur) 

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

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. (^^^ 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

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

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

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


Laatste kans 
(1327 verkocnii) 

TE KOOP 

Woo/e nrs. 12 en 3 

''^n Nederland. 

Wonderdoos met luxe insteekalbums & luxe insteekkaarten 
- 10 luxe Albums en 100 insteekkaarten A-kwaliteit -

p?r^ 
Wonderdoos met 100 onderdelen van de gehele wereld x^^. 

- Enorme verscheidenheid postzegels van 125 landen en gebieden, series en blokken -

Wonderdoos Nederland & Overzeese Rijksdelen, 
Suriname en Indonesië 

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

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

Totaal: Grote 10 kg doos met albums, kaartjes en postzegels met mei 

dan ƒ 1.000,= aan waarde en met 100% Philapost-Teruggave-Garantie 

ƒ100,: 

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

en acceptgirokaart van f 700,= te betalen ofte retourneren binnen 10 dagen na ontvangst. 

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

PHILAPOSI 
B E R K E L E N R O D E N R I J S 

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

FAXEN 

SCHRUVEN 

0 1 0 - 5 1 1 8 3 21 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

AFHAI FN l'mFTTmffliflÏÏl^BH 

E-MAILEN info@philap05t.nl 

ïife" Al le albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Vlakliggend 
D 
U 
U 
□ 

....X A46/U 8 bladen/16 zijden 

....X A4U/32 Ubladen/32 zijden 

....X A424/48 24 bladen/48 zijden 

....X A432/64 32 bladen/64 zijden 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
D 
U 
U 
U 

....X A48/16T 8 bladen/16 zijden 

....X A416/32T 16 bladen/32 zijden 

....X A424/48T 24 bladen/48 zijden 

....X A432/64T 32 bladen/64 zijden 

Normaal 
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Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
U 
u 
u 
u 

....X A4B/16ZB 8 bladen/16 zijden 

....X A416/32ZB 16 bladen/32 zijden 

....X A424/48ZB 24 bladen/48 zijden 

....X A432/64ZB 32 bladen/64 zijden 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 

n 
□ 
D 
□ 

....X 108 Mini 100 x 73 mm 

....X 100 Semi 147 x 04 mm doosje 

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

....X 100 Maxi 209 x 149 mm 

j>>fm 
.>^rsr 
>i»:sf 
>^rsf 

>rsr 
.>̂ <:sr 
j^4rsf 
>4»:sf 

Nu per stuk' 

f 7.50 
f 12,50 
f 17.50 
f 22,50 

f 7.50 
f 12.50 
f 17.50 
f 22.50 

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

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

■Wid=JIJIA»J.I.I:HffTOBI3— 
Verzendkosten Geen bij order boven a 50 = (ƒ 110 =) 
anders ° 3 = (ƒ 6 60) Orderkosten Geen bij automatische 
incasso en D 2 = (ƒ 4 40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila"" Phtlapost" Wonderdoos' 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde l 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid 
van de Vakvereniging N VPH 

mailto:info@philap05t.nl


NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Prijsactief 
49 
50/55 
56 
57/61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

XX -,— 
XX -,— 
XX 1 7 5 , -
XX 7 5 , -
XX 
XX 48 ,— 
XX 4 5 , -
XX 4 8 , -
XX 1 2 0 , -
XX 175,— 
XX 725 — 
XX 3 2 5 , -
XX 1 7 5 , -
XX 3 7 5 , -
XX 4 7 0 , -
XX 995,— 
XX 2750,— 

tête-beche 
61b 
61c 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
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 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 

XX 175,-
XX 995,-
XX 125,— 
XX 35,-
XX 860,— 
XX 48,— 
XX 28,-
XX 54,-
XX 54,-
XX 144,-
XX 250,-
XX -,— 
XX 1050,— 
XX 2 7 5 0 , -
XX 2 9 0 , -
XX 5 5 0 , -
XX 525 ,— 
XX 12,— 
XX 3 3 0 , -
XX 3 0 , -
XX 9 9 , -
XX 1 6 0 , -
XX 1 2 0 , -
XX 8 0 0 , -
XX 6 0 0 , -
XX 2 7 5 , -
XX 1 2 8 , -
XX 275 ,— 
XX 35 ,— 
XX 3 6 -
XX 9 8 , -
XX -,— 
XX 7 5 0 , -
XX 2 8 , -
XX 2 4 , -
XX 1 0 5 0 , -
XX 4 0 -
XX 77 ,— 
XX 40 ,— 
XX 240,— 
XX 5 0 , -
XX 7 5 -
XX 95 — 
XX 80 
XX 80 
XX 675 
XX 125 
XX 140 
XX 295 
XX 144 
XX 75 
XX 48 
XX 195, 
XX 130 
XX 80 
XX 95 
XX 48, 

270/73 XX 
274/77 XX 
278 XX 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
379/91 XX 
391 a XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX 
422f XX 
422fa XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 los XX 
469/73 XX 
474/89 XX 
487/89{3)xx 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 
534/37 XX 
538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
617/36 XX 
637/40 XX 
465/634b 
fosfor XX 
641/45 XX 
646 XX 
647/48 XX 
649/53 XX 
654+660 XX 

1 3 5 , -
140,— 

90,— 
1 3 5 , -

9 0 , -
2 0 , -
75,— 
16,50 
5 6 , -
4 8 , -
5 0 , -
1 5 , -
48,— 
5 5 , -
2 0 , -
2 8 , -
5 0 , -
35 — 

DP 
4 0 , -

1 7 5 , -
1 3 0 , -

1 5 , -
10,— 
10,— 

9,50 
6 , -
3 , -
8,50 

3 2 5 , -
18,— 
35,— 
3 , -
1,50 

1 2 , -
2 , -
4,— 
5 , -

1 2 , -
1 0 , -
4,— 

1 7 5 , -
7 7 -
8 , -
7 , -
9,50 
4 , -
5 , -
9,50 

1 9 , -
344,— 

DP 
1 8 , -
12,50 
22,— 
3,— 

4 8 , -
7 7 , -
1 2 , -
2 8 , -
3 3 , -
24,— 
2 8 , -

3,50 
1 9 , -
1 0 , -
74,— 
1 5 , -

1,— 
2 2 , -
1 5 , -
1 9 , -
1 4 , -
3 5 , -

1 8 , -
29,— 

4 , -
7,— 

1 8 , -
4,— 

655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
712b 
712f 
712fb 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
854 
886/88 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

886/88VEL 

899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1052/54 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

1052 paar 
XX 

1307/08BXX 
1307/08BXX 
met nr 
1307/08BXX 
strip 5x 

Postfris, losse 

1 9 , -
14,— 
1 9 , -
4 4 , -
1 4 , -
6 6 , -
14,— 
15,— 
7 , -
9 , -
9 , -

16,— 
1 8 , -

2,— 
1 6 , -

-,— 
5 8 0 , -

1,50 
12,— 

1,50 
1 7 , -
4,— 
2 , -

1 0 , -
4,50 

1 6 , -
8 , -
4,— 

1 5 , -
9,50 
- ,50 
7 , -
2 , -
7,60 
4 , -

1 2 , -
1,50 
6,40 
1,50 
8 , -

3 3 , -
9 -

95,— 
6 , -

1 0 , -
1 1 , -
1 8 , -
14,— 
9 , -

1 3 , -
9 , -

1 5 -

2 8 , -

4 4 , -

1 2 0 , -

waar-
den uit senes en met | 
aangeboden 
zegels meest lever
baar, gaarne manco-
ll)St 

boekjes 
1293 
1305 
1328 
1352 
1375 
1384 
1402 
1427 
1447 
1471 
1524 
1535 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

5 , -
5 , -
5 , -
5 , -
5 , -
5,— 
5,— 
5 , -
5 , -
5 , -
8 , -
8 , -

1560 XX 9 , -
1611 XX 10,— 
Spec prijs per 
jaargang 
1970 XX 34,— 
1971 XX 24,-
1972 XX 24,-

XX 23,-
XX 22,-

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 

XX 15,— 
XX 28,-
XX 18,-
XX 18,-
XX 15,— 
XX 19,— 
XX 90,— 
XX 18,-
XX 24,-
XX 25,— 
XX 24,— 
XX 24,— 
XX 31,-
XX 65,-
XX 40,— 
XX 35 — 
XX 75,— 
XX 55,— 
XX 69,-
XX 60,-
XX 55,-
XX 66,-
XX 65,-
XX 88,— 
XX 86,-

Onze jaarjangen zijn 
incl zomer/ Rode kr 
boekjes, Kerstvellen 
echter met 
Porto 
27 
27/28 
29/30 
44/60 
65/68 

XX 90,— 
XX - , — 

XX 38 ,— 
XX 575,— 
XX 15,— 

67a/68a xx 40,-
61/64 
67b 
69/79 
68b 
80/106 
80a/105a 

XX 60,— 
XX 195,— 
XX 7 7 , -
XX 550,— 
XX 65 ,— 

XX 282,-
Roltanding 
1/1E 
19/31 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

XX 1525,-
XX 525,— 
XX 620,-
XX 320,-
XX 360,-
XX 175,-
XX 8 0 -
XX 140,— 
XX 95,— 
XX 170,— 
XX 160,— 
XX 155,-

ook losse waarden 
Luchtpost 
LP 1/3 XX 290 — 
LP6/8 XX 88,— 
LP9 XX 9 5 , -
LP12/13 XX 725,-
Brandkast 
1/7 XX1775,-
Dienst 
1/8 XX 900 — 
16/19 XX 140,— 
16a/119a xx 525,— 
20/24 XX1400,— 
25/26 XX1125,-
27/40 XX 2250,-

Alle aangeboden zegels zijn postfns zonder plakker, org. gom met volle garantie 
van echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certificaat van echtheid, 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt Bij 
opdracht boven ƒ 500,- 2 % korting Postgiro 271040 Porto extra, echter franco 
vanaf ƒ 300,- opdracht. D.R = Dagprijs 

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

50e VEILING 
0 9 / 1 O NOV 

Voor onze v e i l i n g e n v ragen wi j 

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

a l smede be te re l osse zege ls of s e r i e s . 

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

Door o v e r m a k i n g va il 
(g i ro 4 6 0 0 2 9 8 ) o n t v a n g t u 
onze goed v e r z o r g d e , 
en r i j k nR ï l I ns f r f i f i r r i p r a t a l 

î 
I 5 l * 3 t ( 0 7 3 ) 6 1 2 20 33 

f a i »31 ( 0 7 3 ) 613 67 39 

E mail a d m t n O vanlokven nl 

baf id igd m a k e l a a r t a x a t e u r 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

URF OOK N A A R O N Z E I N T E R N E T S I T E . W W W V A N L O K V E N NL 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 3 september haar 108® veiling 

RUIM 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 
Nederland en Overzee. Veel topmateriaal, w.o. zeer 
uitgebreid stennpels! 

West-Europa. 

Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

Collecties en partijen. 

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 



WEDEROM DRINGEND TE KOOP 
GEVRAAGD TEGEN 

ABSOLUTE TOPPRIJZEN 
EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 

1956 1992 
u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU 

GELD WAARD! 

REKEN ZELF UTT WAT UW VERZAMELING/ 
DOUBLETTEN NU OPLEVEREN!! 

INKOOP UITSLUITEND PER COMPLETE 
JAARGANG incl. blokken 

Jaar 
ze 

1956 
1957 
1958 
1959 
19601) 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19723) 
19724) 
1973 

Aantal 
gels/bl. 

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

Inkoop 
in H.FL. 

585.00 
154.50 
13.50 
18.00 

183.00 
93.00 
34.50 
94.50 
100.00 
93.00 
99.00 
57.00 
76.50 
78.00 
118.50 
100.50 
108.00 
200.00 
115.50 
142.50 

Jaar 
ze 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
19925) 

Aantal 
gels/bl. 

49+lbl. 
50+1 bl. 
58+1 bl. 
58+2 bl. 
65+2 bl. 
68+2 bl. 
67+2 bl. 
69+4 bl. 
71+6 bl. 
71+5 bl. 
69+4 bl. 
74+4 bl. 
77+5 bl. 
78+4 bl. 
81+4 bl. 
85+5 bl. 
80+5 bl. 
87+5 bl. 
94+13 bl. 

Inkoop 
in H.FL. 

207.00 
177.00 
165.00 
163.50 
157.50 
135.00 
60.00 
85.50 
151.50 
277.50 
190.50 
210.00 
241.50 
232.50 
229.00 
240.00 
222.00 
237.00 
253.50 

Opmerking: 1 )Incl.Liechtenstein 2)Excl.Liechtenstein 
3)lncl.Sp.Andorra 4)Excl.Sp.Andorra 5)Excl.blok Albanië 

COMPLETE VERZAMELING FL. 6000,
Leveringsvoorwaarden: 
Alle zegels moeten in perfekte kwaliteit postfris met 
orginele gom en zonder roest zijn. Voor de 'betere' series 
goede centrage! Minimale levering FL. 500,. Betaling 
kontant bij afspraak in de winkel, of aan huis per bank/giro 
binnen 14 werkdagen na ontvangst. 
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. 

GELIEVE AAN TE BIEDEN AAN: 
CEPT Infonummer: 0736841807 

• * * • EMail: europost@euronet.nl 

• EüROPOST"DEDIEZE' groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

Nieuwstraat 8 
'JL' JLr ' " 5211 NL 'sHertogenbosch 

B.G.G. 0653 172 658 

tel. 0736132157 
fax 0736147589 

Gelieve vooraf een afspraak te maken! 
Vraag naar onze uitgebreide inkooplijst series en blokken 

Van 16 juli t/m 18 aug. uitsluitend op 
zaterdag geopend. 

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

in postzegels en munten 

-4r f Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
J L J L 5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 

EMail: europost@euronet.nl 

YVERT & TELLIER 
De we.reldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 
ZOJUIST VERSCHENEN: 
Ded 3/2, WestEuropa HY in Meur 
Adviesprijs TS^ Europostprijs 62,50 
Supplement 2000, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur. 
Adviesprijs ^ 5 ^ Europostprijs 29,50 

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

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 1 bis, Andorra, Monaco, etc. in kleur (ed. 2001) 
Adviesprijs 24;^ Europostprijs 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs i ö f ^ Europostprijs 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs jé?:50 Europostprijs 
Deel 3/1, WestEuropa AG m kleur Adviesprijs JS»^ Europostprijs 
Deel 5/1, Overzee ABrazilié (ed. '98) Adviesprijs tór^ Europostprijs 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) Adviesprijs 6 * ^ Europostprijs 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 

20,— 

55,— 

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

Falklands en de V.S. (ed. '99). Adviesprijs 6 é ^ 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho (ed. 2000) 
Adviesprijs .64i^

Deel 6/2, Overzee: Libanon  Nieuw Zeeland.. 
Adviesprijs M ^ 
Deel 7, Overzee OZ in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs iSÖ?

Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
Adviesprijs ,3*;^ 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur. 
Adviesprijs i S ^ 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 95,— 

r; 
Europostprijs 29,50 
r. 
Europostprijs 29,50 

Van 16 juli t/m 
18 augustus 

uitsluitend op 
zaterdag geopend. 

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 

\n 

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


!! AANKOOP !! 
Voor onze internationale klantenkring zijn wij voortdurend op zoek 
naar mooie (gespecialiseerde) collecties Nederland, Overzee, 
Engelse- en Franse Koloniën, wereldverzamelingen, handelaren-
voorraden, nalatenschappen, muntencollecties, gouden munten, 
bankpapier, partijen 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.filatelie.net 
> 

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

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

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


gaat over naar 

WerëTdwijd postzegels 
zoeken, vinden, 

kopen en verkopen 

www.ibazar.nl 

http://www.ibazar.nl


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

Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053434.10.94 

E-mail: o.po$tzegelveiliiig@tiscali.nl 

Komende veiling: 7/8 september in 
congrescentrum/schouwburg 

ORPHEUS te Apeldoorn. 

Ie zitting: 
Betere zegels,series en poststukken BUITENLAND met Duitse Staten,/Duitsland 

Rijk,Duitse gebieden,Franknjk, Spanje, klassiek Zwitserland en Frans Antarctica. 
Ca. 1200 kavels 
Oorlogspost Ie en 2e Wereldoorlog. Ca. 100 kavels. 
Overzeese gebieden van Nederland, betere zegels,series ,portzegels SURINAME en veel 
POSTSTUKKEN, Ca. 300 kavels. 

2e zitting: 
Nederland postgeschiedenis met betere f rankeringen,zeldzame bestemmingen en 

schaarse tarieven. 
Nederland betere zegels en series vanaf emissie 1852 inclusief ongetand kerstvel 1998. 
Portzegels gebruikt en ongebruikt, gespecialiseerd op tanding, type en plaatfouten. 

3e zitting: 
Partijtjes zegels en poststukken in enveloppen alle landen en deelcollecties alle 

landen. Ca. 1000 kavels. 

4e zitting: 
Collecties in albums,insteekboeken,dozen en literatuur. Totaal ca. 1500 kavels. 

Ons aanbod is geschikt voor elke verzamelaar, de landenverzamelaar en de them.a-
verzamelaar. Ook de (vergevorderde speciaalverzamelaar zal regelmatig kavels in het 
verzamelgebied vinden. 
Daarnaast zijn vele collecties geschikt voor de handel. 

INTERESSE? Op aanvraag (telefoontje,fax, e-mail of brief/kaartje is voldoende) ontvangt 
U de catalogus met uitvoerige beschrijving van 
Alle aangeboden kavels. Kijkdagen zowel in Enschede als in Apeldoorn. 

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

mailto:tzegelveiliiig@tiscali.nl
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Wij nodigen 
u uit voor 

een nieuwe 
lancering 
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M ^ Juist toen wij dachten dat 
j | j | p alles reeds was uitgevonden 

in de wereld van de postzegel, 
werd een nieuwe manier - om 

naar de filatelie te kijken - geboren, 
waarde bekendste internationale 

i ontwerpers nu mee bezig zijn. 
len interessante en serieuze filatelie 
f met een beperkt aantal uitgiften, 
j waarvan de waarde naar alle 

waarschijnfijkheid 
I aanzienfijk zal stijgen. 



' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ' ■ ' ' POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

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

Zaterdag tot 17. OO uur. Donderdag ool( 19.00 tot 21.00 uur 

TELEFOON 0235477444 FAX 0235291605 

ht tp: / /www.postzegelhandel .com emai l : phl l@postzegelhandel .com 

HOLLANDS 

HEEMSTEDE 
■ T T T y » * ' r ^ ' 

A R U B A 

Jaar postfns 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

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 
56,00 

FDC 
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 
68,00 

Komoleet 655.

KOMPLEXE JAARGANGEN NEDERLAND 
Let op! Geen: dubbele zegels, zegels LUI blokken of postzegel

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

1960 736/751 (16w) 
1961 752/763(12 w) 
1962 764/783 (20w) 
1963 784/810 (26w) 
1964 811/834 (18w) 
1965 835/855 (IQw + lbl) 
1966 856/875 {14w + 2bl) 
1967 876/899 (23w + 1bl) 
1968 900/917 (17w + 1bl) 
1969 918/938 (20w+1bl) 
1970 963/983 (20w + 1bl) 
1971 984/1001 (17w + 1bl) 
1972 1002/1024 (22wi1bl) 
1973 1025/1042 (17w + 1bl) 
1974 1043/1063 (20w + 1bl) 
1975 1064/1083 (21w + 1bl) 
1976 1084/1107 (23w+1bl) 
1977 1128/1150 (23w + 2bl) 
1978 1151/1171 (19w + 2bl) 
1979 1172/1190 {18w+1bl) 
1980 1191/1214 (23w + 1bl) 
1981 1215/1236 (20w + 2bl) 
1982 1260/1279 (19w + 1bl) 
1983 1280/1299 (18w+1bl(1pb) 
1984 1300/1320 (18w + 2bl + 1pb) 
1985 1321/1344 (22w + 1bl + 1pb) 
1986 1345/1366 {20w + 1 bl + 1 pb) 
1987 1367/1395 (26w + Ibl + 2pb) 
1988 1396/1419(21w + 2bl + 1pb) 
1989 1420/1439 (18w + 1 bl + 1 pb) 
1990 1440/1461 (20w + 1 bl + 1 pb) 
1991 1462/1487 (24w + 1 bl + 1 pb) 
1992 1515/1543 (25w + 2bli2pb) 
1993 1544/1580 (34w + 2bl + 1 pb) 
1994 1595/1629 (31 w + 3bl + 1pb) 
1995 1630/1663 (31 w + 3bl) 
1996 1664/1705 (37w + 5bl) 
1997 1706/1745 (36w + 4bl) 
1998 1746/1807 (58w + 4bl) 
1999 1808/1875 (64w + 4bl) 
2000 1876/1950 (70w + 5bl) 

INKOOP FRANKEERGELOIGE ZEGELS 
N E D E R L A N D 

VOOR 65 % VAN DE FRANKEERWAARDE CONTANT 

of BIJ GELIJKTIJDIGE BESTEDING 

NU ZELFS VOOR 70% 

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 

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) 

KOMPLETE JAARGANGEN 2000 
ALAND 62,00 
ALDERNEY 85,00 
AMERIKADavo 359,00 
AMERIKADavo extra 87,00 
AUSTRALIEDavo 231,00 
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 
■TALIE 181,00 
JERSEY 245,00 
KROATIË 69,00 
LETLAND 63,00 
LIECHTENSTEIN 107,00 

LITAUEN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NED, ANTILLEN 
OOSTENRIJK 
POLEN 
POLEN gest, 
RUSLAND 
RUSLAND gest, 
RUSLAND minivell, 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIË 
UNOGENEVE 
UNONEW YORK 
UNOWENEN 
VATICAAN 
VERENIGD EUROPA 
ld,MEELOPERS(Davo) 
ZWEDEN 
ZWEDENboekjes 
ZWITSERLAND 

685.

70,00 
78,00 
96,00 

179,00 
283,00 
159,00 
158,00 
116,00 

95,00 
52,00 
48,00 
18,00 

127,00 
37,00 

199,00 
196,00 

55,00 
61,00 
70,00 
56,00 

109,00 
225,00 

49,00 
178,00 
211,00 
114,00 

ZomerAanbieding 
BELEGGERS OPGELET 

EUROBESTENDIG ! 
Zomer en Rode Kruisboekjes 

Pb 29 
Pb 30 
Pb 31 
Pb 32 
Pb 35 
Pb 36 
Pb 38 
Pb 39 
Pb 40 
Pb 41 
Pb 45 
Pb 46 
Pb 48 
Pb 49 

Rode Kruis 
Weidevogels 
Kerken 
Instrumenten 
Monumenten 

Rode kruis 
Apen 
Schepen 

Het Weer 
Boerderijen 

Floriade 
Rode Kruis 
Ouderen 

Ouderen 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1994 

NVPH 
12,50 
12,50 
17,50 
17,00 
18,00 
15,00 
17,50 
15,00 
15,00 
15,00 
17,50 
17,50 
17,50 
20,00 

OP = OP 

Normaal 

9,40 
9,40 

13,30 
12,80 
14,50 
11,30 
13,30 
11,30 
11,30 
11,30 
13,30 
13,30 
13,30 
15,00 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDINGVOLGENS ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN Geldig tot 1 September of zolang de voorraad strekt! 

http://www.postzegelhandel.com
mailto:phll@postzegelhandel.com
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De Posterijen van Guinea Bissau en dFüe Rosa Organisatie 
Afinsa Groep, voelen zich vereerd u mede te kunnen delen dat ze een 

samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. 

Vanaf 1 januari 2001 verzorgt de De Rosa Organisatie het uitgifteprogramma van 
Guinea Bissau, van het ontwerp, produktie, marketing tot aan de wereldwijde 

distributie. 

Met de regering is een uitgiftepolitiek overeengekomen die de strikte ethische 
regels zal volgen. 

Verzamelaars kunnen zich  voor adressen van handelaren eveneens aan het 
onderstaande adres wenden. 

Postzegelhandelaren kunnen voor meer informatie contact opnemen met: — 
"' aent Filagent Nederland B.\'. W'indbrugstraat 1313 7511 HR Enschede 
nederlQfïd Fax: 053 4326578 : email inforMfilagent .nl 



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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ150,00 plus ƒ7,00 verzendkosten bij vooruit
betaling. Bij facturering werkelijke verzendkosten. Prijs-
w/ijzigingen voorbeliouden. Prijzen in ƒ: 2,20 = 1 Euro. 

NVPH Nederland speciaal ZOOZ in Euro 
met gratis postzegels t.w.v. 7,75, subscriptieprijs 

bij bestelling tot 31-08-2001 ƒ25 ,00 
levering half september 

Het Nationale Postzegel Pakket'' 
Het Nationaal Postzegel Pakket "bestaat uit een Dave luxe album Neder
land deel I11945-1969 voorzien van klemstroken (winkelwaarde ƒ130,00) 
en enkele complete series Nederlandse postfrisse zegels uit de penode 
1960-1969 (cataloguswaarde van ƒ90,00) Uitlevering half september 
Het complete pakket, waarde ƒ220,00 = 100,00 Euro slechts ƒ100,00 

Het Nationale Postzegel Pakket"^ & NVPH 
speciaalcatalogus Nederland ZOOZ in 
Euro samen voor ƒ125,00, franco levering 

Michel Duitsland 2 0 0 2 in Euro 
Michel catalogus Duitsland 2002 in kleur 44,85 
Michel Duitsland speciaal deel 1 tot 1945 editie 2001 65,35 
Michel Duitsland speciaal deel 2 na 1945 editie 2001 76,70 
Michel catalogus postwaardestukken Duitsland 2002 65,35 
Michel catalogus Bildpostkarten Duitsland 2002 47,40 
Michel handboek posttarieven Duitsland 1850-2001 54,00 
Michel speciale catalogus Zeppelin & Luchtpost 2002 76,70 
Sieger catalogus Zeppelinpost 2002 29,80 
Sem speciale catalogus Thurn & Taxis 5e editie 2001 in Euro 85,95 

Michel catalogus postwaardestukken in Euro 
Oost-Europa 2002 110,20 
West-Europa 2001 110,20 

Aanbiedingen 
Sassone spec cat Italie/Vaticaan/San Manno 2001 van 75,00 voor 49,00 
OBP spec cat België & Gebieden 2001 kleur van 47,50 voor 35,00 
JSCA speciale catalogus Japan 2001 van 95,ü0 voor 59,00 
Domfil speciale catalogus Monaco 2001 kleur van 59,60 voor 35,00 
Borek wereldcatalogus (zonder afbeeldingen) 2001 van 52,00 voor 25,00 
Broekman wereldcatalogus Disney op zegels 1998 van 45,00 voor 25,00 

Aanbieding: Scott "Classic" wereldcatalogus 
1 8 4 0 - 1 9 4 0 editie 2 0 0 1 van 125,00 voor 9 9 , 0 0 

C a t a l o g i O v e r z e e 
SASGC spec, cat Zuid-Afnka/Gebieden/Rhodesie/SWA 2001 kleur 95,00 
Sakura catalogus Japan 2002 kleur (juli/augustus) 32,50 
Yang speciale catalogus Hong Kong 2001 in kleur 39,50 
Scott catalogus USA 2001 in kleur 36,00 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2001 125,00 
Seven Seas catalogus Australië & Austr Antarctica 2001 in kleur 23,50 

Pergamijnzakjes 
in mm 
45/60 
62/62 
65/102 
175/102 
75/117 
85/117 
95/132 
105/150 
il 15/160 
1130/200 
1165/215 
V 

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

11,00 
15,00 
20,00 

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

100,00 
140,00 
170,00 

J 

Glasheldere hoezen 1 
Polypropyleen, weekmakervrij | 
in mm Code 
54/86 (telecards) T 21 
95/145 (oude kaarten) T24 
107/150 (briefkaarten) T26 
112/156(verzendkaart) T27 
98/170 (internat FDC) T28 
118/170 (enveloppen) T30 
118/220 (lange brief) T32 
128/190 (grote brief) T33 
148/210 (A5-formaat) T36 

1240/172 (brede zijde open) 

per 100 
16,25 
20,00 
20,50 
21,00 
21,00 
21,50 
23,00 
23,00 
25,50 
42,00 

^Domfil - thematische cataloqi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
r 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur Auto's op zegels editie 2000 in kleur 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 
Vogels op zegels editie 2000 
Vlinders & Insecten op zegels editie 1997 
Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 
Reptielen & Prehistorische Dieren op zegels editie 1997 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 
Padvinders op zegels editie 2000 in kleur 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 
Basketbal op zegels editie 2001 in kleur 
Olympische Spelen zegels Organiserende Steden editie 2000 in 

1 Schaken op zegels editie 1999 in kleur 

110,20"] 
79,50 
72,85 
49,00 
64,00 
39,00 
49,50 
29,50 
39,50 
85,95 
82,65 
49,65 

kleur 52,90 
29,50 J 

Domf II thematische voordrukalbutns voorzien van klemstroken 
Zomeractie: Bij bestelling tot 3 1 - 0 8 - 2 0 0 1 bij elke inhoud 1 band gratis 

P a d v i n d e r s ^ 
1900-1957 
1958-1963 
1964-1965 
1966-1967 
1968-1970 
1971 
1972-1973 
1974-1976 
1977-1979 
1980-1981 
1982 
1983-1984 
1985 
1986-1987 

135,85 
135,85 
119,90 
139 85 
103,90 
111,90 
151,85 
119,90 
123 85 
83 90 

271,70 
159,85 
211,80 
143,85) 

P a d v i n d e r s ^ 
11988-1989 
1990-1991 
1992-1994 
1995 
1996-1997 
1998 
[Band 
V 

123,85| 
155,85 
123,85 
83,90 

155,85 
159,85 
44,55! J 

' S c h a k e n ] 
[1947-1983 
1984-1997 
1998 
1999 
Band 

303,70] 
287,75 
82,20 
77,65 
44,55) 

1968-1980 
1981 
1982-1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

127,90 
87,95 
127,90 
179,85 
139,85 
103,90 
99,90 
175,85 
195,80 
143,85 
347,70 
311,70 
139,85 
207,80 

üi.111 1 Muli 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

iBand 

199,80 
311,70 
99,75 

331,65 
147,85 
44,55j 

1930-1977 
1978-1988 
1989-1993 
1994-1996 
1997-1998 
Band 

255,75 
239,75 
247,75 
295,70 
259,75 
44,55 

Paddestoe len ] 
1958-1985 
1986-1990 
1991-1993 
1994-1996 
1997-1998 
Band 

327,70| 
343,65 
323,70 
287,70 
231,80 
44,55) 

W W F 
ri969-1989 
1990-1998 
1999-2000 
Band 

304,00 
304,00 
80,75 
55,95 

bladen boekjes & vel-
hetjes op aanvraag 

1930-1968 
1969-1975 
1976-1981 
1982-1986 
1987-1989 
1990 
1991 
1992-1993 
1994-1995 
Band 

259,751 
255,75 
255,75 
247,75 
259 75 
207 80 
211,80 
279,75 
251,75 
44,55 

J 

Levert i jd 
4.-S vtfeken 

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

mailto:pwmeinhardt@collectura.com


René Dresken 
International Stampdealer 
Specialized Netlierlands & colonies 

'op gevraagd: 
Nederland - Nederlands Indië 

C-racao en Suriname 
''oor 1940 postfris. 

W« betalen fopprijzen 
^oor topkwaliteit.'.' 

( 

^^em vrijblijvend kontakt m . ^ 
«p-ee„afspraa,r;:!:;rc" ' 

U kunt ons bereiken op het onderstaande telefoonnummer, 
een fax of e-mail aan ons zenden. 

Purmerenderweg 179- 1461 DJ Zuidoostbeemster - The Netherlands 
Telephone 0299 - 47 92 77 - Telefax 0299 - 47 91 87 
Internet www.dresken.nl - E-mail rene@dresken.nl 

http://www.dresken.nl
mailto:rene@dresken.nl


VERZAMELINGEN & PARTIJEN: 

Nederland in KABE luxe album tussen 1944& 1977 
**«/** /0 leuk om te starten f 100 00 

DAVO album FDC s Nederland 177 316 onbeschreven 
op enkele na compleet slechts f 97 50 

013 
HARTBERGER FDC album Ned tussen E91 en E 156 oa 
E 144a en E 153a c w f 385 00 Nu slechts f 65 00 

014 
LINDNER T Album Israll (Nw prrjs f 308 00" ) 
1970 1979 S 1982 1983 fULL TAB • • • op enkele na 
compleet Nu te koop voor f 250 00 

015 
STOCKBOEK (64 biz) SURINAME • "1954-1975 deels 
in aantallen leuk c w f 1210 00 koopje f 85 00 

STOCKBOEK SURINAME 1962 1972 In Blokken van 4 
* ' * praktisch compl c w f 498 00 n slechts f 49 50 

017 
NIEUW STOCKBOEK SURINAME * " 1954 1975 alleen 
complete series c w f 300 00 slechts f 40 00 

018 
ZIE 017 c w f200 00 slechts f 25 00 

019 
ZIE017CW f 22500slechts 29 50 

020 
Zie 017 c w f 250 00 slechts f 32 50 

021 
Zie 017 c w f 240 00 slechts f 31 00 

022 
IMPORT ALBUM INDONESIA 1949 19B0 veel postfris 
ca 575 verschillende zegels cat w f 550 00 slechts 
f55 00 

023 
ZIE 022 1950 1979 ca 750 zegels en wat blokken 
ca tw f 705 00 slechts f 65 00 

024 
ZIE 022 19501983 ca 800 zegels en wat blokken 
ca tw f910OOn f 8 0 0 0 

025 
ZIE 022 1949 1987 ca 900 zegels Tot 1970 op een 
paar na compleet cat w f 1 030 00 voor f 99 00 ' i ' 

VOOR ALLE PARTIJEN GELDT INCLUSIEF VERPAKKING 
EN PORTO 

Nederland Luxe Postfris & Gebruikt: Prijzen (nog) in guldens 

euro-2 20371) 
Nos 
1 

3 

6 

8 
9 

11 
12 
13 
14 

16 

18 
19 

21 

24 

26 
27 

29 
3003 
30b/3a 
34 

36 
37 

39 

41 
42 

44 

47 

O 
27 00 

12400 
17 00 

90 00 
240 
3 50 

32 00 

107 50 
162 50 

4 50 
8000 

2 50 
80 00 
1600 
72 00 
0 35 

2150 
175 
2 75 

700 
5500 
500 

1200 
34 00 

12400 
5 00 
500 
2 20 
040 
600 
120 

6 00 
3 85 

14 00 
5 85 

19 00 
8400 
12 25 

185 00 
600 00 

Nos 
49 
50/55 
56776 
61 b/c 
77 
78 
79 
80 
81 
82ß 
84/6 

*** 1140 00 
76 00 

475000 

385 00 
475 00 

1120 00 
3250 00 

120 00 
34 00 

31 01 07 Stempel 
87/9 
90/4 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102« 
104ffi 
106 
107/9 
110/3 
114/0 
121/8 
129 
130 
131 
132/3 
134ß 
136/8 
139/0 
141/3 
144/8 
149/62 
163 
164 
165 
166/8 
169/6 
177/98 
199/2 

44 50 
27 00 
49 50 
5150 

132 50 
230 00 
65000 

1025 00 
3250 00 
275 00 

103500 
12 75 

300 00 
28 50 
9900 

145 00 
120 00 
825 00 
650 00 
270 00 
125 00 
270 00 

35 00 
37 50 
96 00 

1365 00 
49 50 

325 00 
540 00 
27 50 
20 75 

1100 00 
4000 

0 
149 01 

215 
43 75 

-0 81 
425 
701 

900 01 
0 25 

18 01 
65 01 
5 5(' 
801 
7 25 

1175 
90 

340 
25 5( 
60 75 
52 0( 

900 0( 
90( 

260 0< 
2 75 
315 
281 
991 
701 
8 75 

26001 
220 01 
22 01 
43 75 

165 01 
6 51 

1151 
461 

19 0( 
0 55 
5 6( 
3 65 
7 95 
2 0( 

70 01 
1001 

Nos 
203/7 
208/1 
212/9 
220/3 
224 
225/8 
229/1 
232/5 
236/7 
238« 
240/3 
2AAn 
248/1 
252/5 
256 
257/0 
261/4 
265/6 
267/8 
269 
270/3 

mn 
278 
279/2 
283/6 
287/8 
289/2 
293/5 
296« 
300/4 
305/9 
310/2 
313/7 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
332/45 
346/9 
350/5 
356^3 
356a/d 
374« 
379/91 
379a/d 
392/6 

78 00 
40 00 

24000 
49 75 
7400 
89 00 
80 00 
78 00 

690 00 
120 00 
135 00 
320 00 
13000 
86 00 
47 50 

20000 
13000 
84 00 

104 00 
43 00 

136 00 
140 00 
95 00 

136 00 
9000 
19 75 
72 00 
1600 
5150 
44 00 
48 00 
1400 
47 00 
5400 
19 00 
2900 
5100 
38 00 

600 00 
43 00 

170 00 
165 00 

1400 
9 00 
900 
600 

29 75 
10 0( 
42 01 
12 01 
2 41 

17 51 
24 01 
14 51 
5 01 

40 01 
32 01 
49 01 
249 
59 
061 

340 
270 
110< 
3 95 
2 25 

27 0< 
15 75 
17 01 
13 01 
119 
6 51 
89 
2 41 
6 75 
4 25 
5 75 
2 51 
4 51 
6 51 
3 51 
5 9 
625 
90( 

86 0( 
5 5( 

165 0( 
85 0( 

2 51 
3 81 
7 95 
181 

Nos 
397/1 
402/3 
402/3b 
404 
405/21 
422f 
423/7 
428/42 
443 
444/8 
449/3 
454ffl 
460« 
469/3 
474«9 
490/4 
495/9 
500/3 
504/5 
5060 
508/2 
5130 
51833 
53437 
538(1 
542/3 
544/8 
549 
550/5 
556/0 
561/2 
563/7 
568ß 
5730 
578/1 
582 
583/7 
588/1 
592/5 
596/0 
601 
602/6 
607/1 
612/6 

2 80 
9 50 

255 00 
0 25 
2 90 

27 50 
125 

1150 
015 
170 
3 45 
400 

1000 
3 50 

169 91 
900 
700 
900 
3 20 
495 
8 75 

18 00 
340 00 

1400 00 
16 9) 
1140 
20 9) 
2 60 

55 00 
83 00 
1150 
27 00 
32 00 
23 00 
27 9) 
300 

18 00 
9 00 

75 00 
15 00 
0 75 

23 00 
15 00 
18 00 

Rest alles leverbaar 
Tot 196( ca 40% 

O 
195 
8 75 

195 9) 
025 
350 

3000 
125 

12 50 
015 
145 
2 70 
390 
290 
280 

22 60 
380 
3 25 
2 70 
280 
090 
2 70 
69) 
99) 

33 00 
510 
3 60 
500 
015 

4100 
57«) 
2 00 

19 50 
22 9) 
16 50 
2100 
010 

19 00 
315 

6400 
1155 
010 

20 50 
12 95 
18 00 

Va 1961 1976 ±25 30% 

DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS 
Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel overdag 06-55884387-vanaf 1900 23 OOuur 0229-261611 
Fax dag en nacht 0229-264013-Email dirksluisShetnet nl giro 528501 

www.stamps-dns.com 
Surf naar onze site, voor het meest actuele aanbod n 
tot ƒ 200 00 2,50 porto^admmistratiekosten 
Stort ƒ 2,50 en u ontvangt een zeer uitgebreide 20 pagina s pnjscourant (klanten gratis) 

Éénmalige aanbiedingen 
Nederland 

z o LANG DE VOORRAAD STREKT 
o = gebruikt ** = plakker 
**• - postfris zonder plakker 

CAT Nos soort prijs 

IL 
l l u xe ** 0 
2 briefst luxe 0 
18 
27 
177/98 
232/35 
240/43 
257/60 
270/73 
348 
563/67 
56802 
57307 
583/87 
596/9) 
641/45 
66&/00 
681/82 
688/92 
7 0 2 « 
707/11 
715/19 
738/42 
747/51 
752/56 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

.*« 0 
0 

*** *'* 0 
0 
0 

1200 9) 
80 00 
60 00 

195 00 
3000 

15100 
3000 
82 50 
75 00 
57 50 

350 9) 
43 9) 
50 9) 
57 50 
509) 
25 00 
47 00 
3000 

136 50 
38 50 
4100 
4500 
30 00 
40 00 
42 50 
25 9) 

49)00 
35 00 
42 00 
69 9) 

9 50 
54 9) 
109) 
27 50 
25 9) 
209) 

16000 
15«) 
17 50 
2000 
17 50 
8 50 

16 50 
109) 
49 50 
13 50 
14 50 
15 50 
900 

1200 
12 50 
7 00 

DIVERSE SERIES TUSSEN Mrs 766 EN 1062 VOOR 
SLECHTS 22 5% * " 
854 *** 167Btl681ïCl — 
1692*1693 *** PORTZEGELS 
3 
4 
12 
25 
29/30 
44/60 
6909 
80/106 

0 
0 

« t 

** 0 
0 

** 

75 00 
11000 
12000 

25 00 
33 50 
62 50 
42 50 
22 50 
55 00 
2100 

14000 
FDC 5 BESCHREVEN OF GETYPT 
E4 
E8 
E9 
E19 
E22 
E23 
E26 
E29 

catw 
catw 
catw 
catw 
catw 
catw 
catw 
catw 

575 00 nu 
19000 nu 
250 00 nu 
11000 nu 
55 00 nu 

100 9) nu 
60 9) nu 
75 9) nu 

25 00 
50001 
55 001 

9 00 
12 50 
25 00 
14 00 
7 50 

18 50 
7 00 

37 50 

175 00 
67 50 
9000 
37 50 
20 00 
35 00 
20 00 
25 00 

REST TOT No 50 SLECHTS 33% TUSSEN Nos 51 en 70 
SLECHTS 25% VANAF No 71 to t 153 SLECHTS 20% 

ONBESCHREVEN FDC S VANAF No 61 VEEL AANVÏE 
ZIG STUUR SVP UW MANC0LU5T 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopen(d te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kosten loze taxatie (evt. aan huis). 

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

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegeis, 

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

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517,1100 DA A'DAM, tel en fax 020 - 6974978 
e-mail wien@chello nl www wien nl 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen penode 

5 M I verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 

£h Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels 
* " FDC MKed volgens uw landen en/of motiefabonnementen 

MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld' 

(H Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 88® veiling, waann weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 8 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t o v deurwaarder J Venema 
In onze 88® veiling zijn o a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen 

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

Kijkgelegenheid op donderdag 6 september van 13 00-18 00 
vrijdag 7 september van 13 00-21 00 
zaterdag 8 september van 08 00-12 00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
24 november a s 
Inzendingen dagelijks mogelijk 
Nadere inlichtingen tel 058-2122096 fax 058-2129180 
Email adres pzvfnes@xs4all nl 
Website www pzv-friesland nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe 

http://www.stamps-dns.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 T^ l ^ / ^ 1 1 / l 

In  de ver | | | | | |lllll^^^^llllll^^^^lllllllllllll^^^^^^lllll^^_^^^^^^lllllll^^^ll^l 
antwoordelijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de Uit d c WCrcld Van d e filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten '^ZSKIQK ^OI'^^I 
Verenigingen opgenomen. VeVzameïgëWed Nederland 
'Filatelie'verschijnt in de eerste helft 5 3 2 / 5 3 3 / 5 3 4 / 5 3 5 / 5 3 6 / 5 3 7 
van de maand (niet in augustus). NieUW Op h e t pOStkantOOr 
2 Ä k t ; ; ^ P éëiii^'iööiVzevendaiënfeëst " ^ ' " ^ 
Klipper 2,1276 BP Huizen. • ••■ 5 4 ° ' 5 4 I 
Telefoon: 0355254391 Postwaardestukkcn 
Telefax: 0355240926 5 4 2 / 5 4 3 / 5 4 4 
Emaii: phiiateiie@tip.nl Bon voor kleine annonces 
Website: www,philatelie.demon.nl 

• ••••••;•.• 545 
Advertentieverkoop: Pos tzege lboek jes 
Brouwer Media bv 5 4 6 / 5 4 7 
Postbus 270,3830 AG Leusden B o n d s p a g i n a ' s 
leaninedeTroye '̂  ° ,^QI,Ar. 
Telefoon: 03343 35 231 5 4 5 / 5 4 9 
Telefax: 0334335256 Boudcwijn: bekwaam vorstzonder tranje 

••••.:•• 550/551/552/553 
Abonnementen en Wil l azen VOOr U 
en bezorgklachten ^ £1 i^^o 
Brouwer Media bv • —■ "• ; VA' l' •••••550/557/55° 
Mevr. Renate van Bolderen Bart van Acker: G a n a a r e u r o p e a n s t a m p s . n e t ! ' 
Postbus 30225, 3830 AG Leusden 560/561 
Telefoon: 0334335218 Heeft h e t p o s t z e g e l v e r z a m e l e n n o g t o e k o m s t ? 
Email: rvboIderen@brouwer.nl c(\?lcf\2 
Adreswijzigingen: LuchtpOsÖiieuWS 
Adreswijzigingen opgeven aan de 5 " 4 
secretaris van de vereniging of afde Zees t raa t 82 , Den H a a g 
ling waarvan u lid bent. Ais u individu c ^ r 
Ä " ^ S l ä ' r S S g , Filateiiëwoïdthmftispön^ïvëi^eniginisbiad^ ] 
zendt u UW adreswijziging aan de ad •; — ; • 5 ^ ^ 
ministratie (adres: zie boven). FilasiteSelectie 

566 
Er'zT^^e^rrenvanabonneren: Filatelistische evenementen 
I. een collectief abonnement voor —  • ■  • — • ■ • 5 O0/5 OQ 
aangesloten verenigingen: het abon N e d e r l a n d s e Stempels 
nement voor leden is in de contributie c 5 Q 
2" een M?vidueei abonnement. Reichspostmüseum heet nü Musëumfür Kommünij^atiön 
Het abonnementsgeld moet bij voor : — : — ' V " V ' " ; ï ï'"\ t*'"ïi — ■ 5 7 ^ 
uitbetaling worden overgemaakt; K o n i n g i n El izabe th v e r k o o p t deel p o s t z e g e l c o l l e c ü e 
tarieven voor het jaar 2001: S72/S7? 
a. binnen Nederland f ggW« 1770 op in Utrecht te zien: Roelantsmachine en reduceerbank 
giro 5005485 van de Stichting . 
Nederlandsch Maandblad voor ó" "1 i"* V  * ^ >/ > 
Philatelie te Dordrecht; B o e k e n p l a n k 
b. voor België Bfr8oo./€ 19.83 op 5 7 6 / 5 7 7 / 5 8 8 
giro 000035088233 van de penning N i e u w e uitgif ten 
S ß r S ' " *''''"''"'''''''*'"'''^^^ 578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588 
c. in het buitenland f68.50 ƒ€ 31.08 Thematisch panorama 
(incl. port) op dezelfde rekening als 590 /591 /59^ /593 
vermeld onder 2a. Pas Op met bultcnlandse plaatsnamen! 
Als het abonnement op I april of - Q -
I juli ingaat moet een evenredig l^Vp7np ännnnrpV 
bedrag tot het eind van het jaar JViciiic di inui icca 
worden gestort. Abonnementen 5 9 4 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op D ï i Aa \T^^r\-a*-r%^t~tl-n^ 
de daaropvolgende jaargang. ^ ^ U ^ V O O r D d S n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan per 
31 december worden beëindigd door 
een schriftelijke opzegging die uiter
lijk op 30 november bij de admini
stratie in Leusden moet zijn. Losse nummers: 
Losse nummers van de lopende jaar
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van f 5.-/€ 2.27 per num
mer (inclusief porto) op postgiro 
5005485 te Dordrecht onder ver
melding van de gewenste nummers. 
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Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
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H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 
Copyright: 
© 2001 Maandblad Filatelie 
Oplage: 
42.000 exemplaren 

ISSN-nummer: 
0166-3437 
Lid ASCAT 

Van een schuchtere, nogal somber ogende 
jonge monarch ontwikkelde de Belgische 
koning Boudewijn zich tot een ervaren en 
gerespecteerd vorst, Pas na zijn dood werd 
duidelijk dat de vorst veel geliefder was dan 
menigeen zich had gerealiseerd, zo schrijft 
Jeffrey Groeneveld in dit nummer. 

Advertentie-index 

Exclusief 532 
Rein Bakhuizen 
van den Brink 
ging voor de 
tweede maal op 
bezoek bij Walsall 
(Engeland), het 
bedrij f waar het 
grootste deel van 
de Nederlandse 
zegels vandaan 
komt. Exclusief 
voor Filatelie: een 
kijkje in de 
drukkerij! 

Toekomst? 562 
Het is een vraag die vaak gesteld wordt: 
heeft het verzamelen van postzegels nog 
toekomst? Als er iemand is die het weet, 
dan de 89-jarige verzamelaar wel die we 
in dit nummer aan het woord laten. 

Vorst veilt 572 
Nee, koningin Elizabeth II van Engeland 

zit echt niet krap bij kas. Maar toch 
besloot ze een deel van haar fameuze 
postzegelverzameling te laten veilen. 

Otto Hornung legt uit waarom. 

Ackeritiann 516 
Amersfoort, Postzegelbeurs 571 
Apeldoornse Postz.handel 558 
Auf der Heide 575 
Brabantse Postz.- en muntenveiling 571 
Bredenhof 50g 
Brouwer, D.O 571 
Dieten, Van 441 
Europost De Dieze 517 
Filagent Nederland 521, 523 
Friesland, Postz. handel 526 
Globe, De 571 
Godu, Jean-Paul 571 
Haarlem, Van 588 
Herscheit, Ron 571 

Hollands Glorie 522 
Huls 571 
iBazar 519 
Inver 516 
Lodewijk 575 
Lokven, van 516 
Meinhardt 524 
Mondial 559 
Nederlandsche Postz. veiling. De 514 
Neef, De 561 
NVPH 567 
Nijs, Wimde 589 
Overijsselse Postzegelveiling 520 
Philapost 515 
Postbeeld 571 

Postzegel Partijen Centrale 554-555 
Poveia 558 
Quirijns Amsterdam 526 
RenéDresken 525 
Rietdijk 545 
Ruiter, De 454 
Rijnmond 589 
Schoming 526 
Sluis, Dirk 526 
Smits Philately 518 
Trefpunt, Het 575 
vliet, van 558 
Wien, Postz. handel 526 
Zutphense Postz. en Muntenhandel 558 

527 

jostyrr 

mailto:phiiateiie@tip.nl
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http://Ganaareuropeanstamps.net!'
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FILATELIEBALIES PTT 
POST GESLOTEN 

Met ingang van i juli a.s. 
heeft PTT Post alle nog 
overgebleven Filatelieba-
lies gesloten. Daarmee is 
voor verzamelaars van 
Nederlandse postzegels 
de mogelijkheid vervallen 
om op het postkantoor 
aan een apart 'loket' 
nieuwe zegels voor de 
collectie aan te schaffen. 
PTT Post voert twee rede
nen aan voor de sluiting. 
De eerste is dat tegen
woordig de eis geldt dat 
elk product dat over de 
toonbank gaat van een 
barcode moet zijn voor
zien. Losse postzegels 
voldoen niet aan die eis. 
Een tweede reden is dat 
er afspraken lopen met 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV) die inhouden dat 

de bij de bond aangeslo
ten verenigingen zelf 
nieuwe postzegels aan 
hun leden kunnen verko
pen. Verenigingen die 
dat doen kunnen de ze
gels met een bescheiden 
korting van PTT Post ko
pen. Het laatste argu
ment van PTT Post lijkt 
niet zo steekhoudend -
een aantal verenigingen 
heeft al laten weten dat 
ze opzien tegen de romp
slomp die de verkoop 
met zich meebrengt; die 
hebben zich 'afgemeld' 
voor het project 'verkoop 
nieuwtjes Nederland'. 
Trouwens, ook het eerste 
argument is niet erg 
overtuigend. Losse ze
gels worden niet meer op 
de kantoren verkocht en 
vrijwel elk product dat 
PTT Post uitbrengt is te
genwoordig van een bar
code voorzien. 

GIBRALTAR VOORLOPIG RECORDHOUDER 
'SNELSTE ZEGEL TER WERELD' 

Hoe snel kun je een post
zegel maken? Nog niet zo 
lang geleden zouden de 
meeste postadministra-
ties hebben geantwoord: 
op z'n snelst binnen en

kele maanden. Gibraltar 
nam de proef op de som 
en slaagde er in om in 
ruim tien uur (om precies 
te zijn in 624 minuten) 
een emissie te lanceren. 

Op 20 april van dit jaar 
werd om acht uur 's mor
gens koninklijke goed
keuring gehecht aan het 
ontwerp voor een nieuw 
blokje van Gibraltar. Het 
ontwerp ging vervolgens 
meteen van Buckingham 
Palace naar The House of 
Questa, waar de emissie 
gedrukt werd. De inkt 
was nog niet droog of de 
gehele oplage ging met 
een normale vlucht van 
British Airways naar Gi
braltar. Daar werden die 
avond om even voor half 
zeven de eerste exempla
ren aan het loket ver
kocht. De prestatie is in
middels aangemeld bij de 
samenstellers van het 
Guiness Bock of World 
Records; het zal in de ko
mende editie worden ver
meld - tenzij een andere 
PTT nog sneller is, na
tuurlijk... (D.Veenstra) 

^ MEt^ß 

'EIGEN' ZEGELS 
VOOR GLADIATOREN 

De televisieserie 'MTN 
Gladiators' moet in Zuid-
Afrika wel héél populair 
zijn, anders zou SAPO 
niet een vel met twintig 
zegels hebben uitgege
ven dat een even groot 
aantal vignetten bevat 
met 'gladiatoren'. Het 
schijnt bij de'MTN Gla

diators' om een enigs
zins gewelddadige reeks 
televisieafleveringen te 
gaan waarin helden figu
reren als Warrior, Tusk, 
Thunder, Sahara, Giant 
en nog eens (op z'n 
minst) vijftien krachtpat
sers. Voor thematici mis
schien curieus - of zelfs 
de moeite waard - maar 
wat moeten andere ver
zamelaars hiermee? 

VOORVERKOOP BELGISCHE POSTZEGELEMISSIE 
'NATUUR EN TOERISME' IN BIERBEEK 

De Algemene Filatelisten 
Club Leuven (België) 
heeft van De Post de orga
nisatie toegewezen ge
kregen van de postzegel
voorverkoop van de emis
sie 'Natuur en Toerisme 
2001'. Eén van de postze
gels uit de reeks 'Natuur' 
heeft als onderwerp een 
oude hoeve in Bierbeek, 
waar deze boerderij be
kend staat als de Heilige-
Geesthoeve. De voorver
koop wordt op 4 en 5 au
gustus gehouden in cul
tureel centrum 'De Bor-

re', Speelpleinstraat 10 in 
Bierbeek (bij Leuven). 
De organiserende vereni
ging richt een filatelisti-
sche tentoonstelling in 
waaraan eigen leden, het 
Belgische Postmuseum 
en de postzegelontwer
per Syl Peeters zullen 
deelnemen. De Post is 
aanwezig met een tijde
lijk postkantoor; daar is 
een gelegenheidsstempel 
in gebruik. Meer infor
matie: Ghislain Rons-
mans. Lievevrouweplein 
5, 3001 Beverlee (België) 

OUD POSTSTUK: HET 
IS NIET WAT HET IS 

Het Amerikaanse blad 
Linn's Stamp Neius wijst op 
een nieuwe trend bij ver
zenders van zogenoemde 
direct-mail (aan het huis
adres gericht reclame-
drul<werk). Een lezer van 
het blad ontving een en
velop die er indrukwek
kend uitzag, dankzij een 
aantal (oude) Nepalese 
postzegels. Wat kreukels 
en artistiek aangebrachte 
touwtjes deden vermoe
den dat het hier om een 
interessant posts tukje 
ging. Het couvert bleek 

echter splinternieuw te 
zijn: het was namelijk 
ook nog eens gefran
keerd met een zelflcleven-
de Amerikaanse postze

gel. Inhoud: een brief die 
de ontvanger uitnodigde 
geld te beleggen in een 
project dat 'veel rende
ment' kan opleveren.... 

COMBINATIE 'FILATELIE EN KUNST' PAKTE 
GOED UIT OP EXPOSITIE VAN 'DE GLOBE' EDE 

Voor een bezoek aan een 
postzegeltentoonstelling 
was het weer eigenlijk te 
mooi, maar dat verhin
derde niet dat Fila Ede 
2001, de expositie die op 
10, II en 12 mei in Ede 
werd gehouden, een 
groot succes werd. Dat 
lag in de eerste plaats aan 
de inhoud van de 520 
tentoongestelde kaders, 
die de reis (of het reisje) 
naar de Tesqua-hal alles
zins de moeite waard 
maakte. De verzamelin
gen waren weliswaar on
dergebracht in aparte ca
tegorieën, maar doordat 
ze in willekeurige volgor
de waren opgesteld lever
de een wandeling door de 

hal een afwisselend en 
interessant beeld op. 
Maar liefst 145 inzendin
gen met heel uiteenlo
pende onderwerpen wer
den getoond; de afdeling 
Ede was er niet weinig 
trots op dat daar 21 col
lecties bij waren vanuit 
leden van de vereniging, 
waarvan een aantal voor 
het eerst deelnamen. 
Vooral de 'open klasse' 
met zijn bolle ruiten 
oogstte veel waardering. 
De jury achtte het niveau 
van de verzameling van 
hoge Icwaliteit, hetgeen 
te merken was aan de be
kroningen. In categorie 2 
werd negenmaal goud, 
negenmaal groot verguld 

zilver, zesmaal verguld 
zilver, achtmaal groot 
zilver en zesmaal zilver. 
De oogst in categorie 3 
was als volgt: goud 
8, groot verguld zilver 5, 
verguld zilver 8, groot 
zilver 13, zilver 5, verzil
verd brons 6 en brons 5. 
In het juryrapport werd 
grote waardering uitge
sproken voor de combi
natie van filatelie en 
kunst; de jury vond dat de 
titel van de tentoonstel
ling (Postzegels in de kunst) 
in ieder geval volledig tot 
zijn rechtwas gekomen. 
Alle betrokkenen - de af
deling Ede van De Globe, 
de inzenders, de hande
laren, de jury en de stand
houders - kunnen terug
kijken op een geslaagd 
evenement. 



PORTUGAL LEVERT 
ZEGELS OOSTTIMOR 

Alweer bijna een jaar ge
leden verschenen de eer
ste zegels van Timor Loro
sae, ofwel OostTimor. 
In het gebied, dat ernaar 
streeft onafhankelijk te 
worden van Indonesië, is 
momenteel een tijdelijke 
administratie onder be
heer van de Verenigde 
Naties gevestigd. 
Het is onder auspiciën 
van deze VNorganisatie 
de United Nations Transi

tional Administration in 
EastTimor (UNTAET) 
dat er op 29 april 2000 
twee OostTimorese ze
gels werden uitgegeven, 
een voor binnenlandse en 
een voor internationale 
post. 
CTT, de Portugese PTT, 
kan deze zegels leveren. 
Het adres: Portugal Post, 
Philatelie Department, 
Av. Casal Ribeiro 28, 
1049052 Lisboa, Portu
gal. U kunt ook een e
mailtje sturen; het adres: 
mercadointfi!(3)ctt.pt 

Timor Lorosae:...zegels van de VNor̂ amsatie UNTAET., 

DUITS VEILINGHUIS HEINRICH KOHLER EN 
SPAANSE FILATELIEREUS SAMEN VERDER 

Het oudste en welücht 
beroemdste veilingbe
drijfvan Duitsland, 
Heinrich Köhler, is sa
mengegaan met de 
Spaanse filateliereus 
Afinsa. Het Duitse be
drijf, dat vestigingen 
heeft in Berlijn en Wies
baden, verwierf interna
tionale faam door het vei
len van de collectie van 
John Boker Jr. in de pe
riode 1985 tot 2000. 
Afinsa staat bekend als 
een bedrijf dat de laatste 
decennia sterk is ge
groeid; het fungeert als 
handelshuis, organiseert 

veilingen en geeft een 
aantal catalogi uit. 
De plannen voor de sa
menwerking tussen Afin
sa en Köhler stammen uit 
1999, toen de eigenaren 
van het laatstgenoemde 
bedrijf, Volker en Claudia 
Parthen, contact zochten 
met de Spanjaarden. Nog 
niet zo lang geleden over
leed Volker Parthen en 
sindsdien is Claudia Par
then directeur van het 
Duitse bedrijf. Ze blijft 
die functie ook in de 
nieuwe situatie, na de sa
menvoegging met Afin
sa, vervullen. 

BELGICA 2 0 0 1 : GEEN BIJZONDERE MAAR EEN 
'DOODNORMALE' AUTOMAATSTROOK 

Er waren enkele maan
den geleden geruchten 
dat er tijdens de interna
tionale tentoonstelling 
Bellica 2001, die van 9 tot 
en met 15 juni jl. inde 
Belgische hoofdstad 
Brussel werd gehouden, 
een bijzondere automaat
strook in gebruik zou 
worden genomen. 
De Post, de Belgische PTT, 
heeft laten weten dat er 
wel plannen waren voor 
een 'bijzonder vignet in 
een nieuw type', maar dat 
technische problemen de 
verwezenlijking van die 
plannen jammer genoeg 

hebben verhinderd. Be
zoekers van Bellica 2001 
konden in hal 8 van het 
Heizelcomplex wel een 
'alledaagse' automaat
strook trekken, dus met 
een formaat en een uiter
lijk van de stroken die bij 
eerdere gelegenheden 
werden uitgegeven. 

PETROCANADA: 
ZOEK HET VERSCHIL 

Het is altijd de moeite 
waard om bij de aanschaf 
van nieuwe zegels je ogen 
goed open te houden. 
In september van het vo
rig jaar verscheen in Ca
nada een zelfklevende ze
gel ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van 
de staatsonderneming 
PetroCanada. De nogal 
vereenvoudigde 'tanding' 

van deze zegel kan wor
den omschreven als 'twee 
naar buiten stekende tan

den aan de rechterzijde 
en de onderkant en twee 
inkepingen aan de bo
venzijde en de linker
kant'. 
Kopers van de zoge
noemde Collector Packs, 
maar ook de abonnees 
van de filatelistische 
dienst kregen echter een 
variant van deze zegel 
toegestuurd waarvan de 
'tanding' dat ten opzich
te van de gewone zegel 
180 graden is gedraaid! 

EEN ECHTE 
MOORDBRIEF 

Het is een bloedstollend 
posts tukje dat wordt ten
toongesteld door het Pu
blic Record Office in Kew 
(Engeland). De brief, ge
richt aan de anatoompa
tholoog dr. Openshaw, 
zou zijn geschreven door 
de seriemoordenaar Jack 
the Ripper. In het nogal 
onbeholpen geschreven 
briefje geeft de misdadi
ger macabere details die 
moeten aantonen dat 
hem en niemand anders 
de 'eer' van een van de 
moorden toekomt. De 
briefis afgebeeld in Bri
tish Philatehc Bulletin, blad 
van de Engelse filatelisti
sche dienst,. 
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MICHEL MAAKT 
ZOEKEN OVERBODIG 

Hoe kom je er zo snel 
mogelijk achter in welk 
jaar een zegel is uitgege
ven? En wat is de beste 
methode om aan het ca
talogusnummer te ko
men? Er zit meestal niet 
veel anders op dan de ca
talogus te pakken en te 
gaan bladeren, waarna je 
vaak minutenlang moet 
zoeken om 'beet' te krij
gen. 
Dat zou nu afgelopen 
moeten zijn, dat wil zeg
gen voor zegels van 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Liechten
stein en de VNpostadmi
nistraties in Geneve en 
Wenen. De firma Michel 
uit JVlünchen brengt na
merlijk deze maand een 
softwarepakket uit dat op 
basis van een gescand 
plaatje uitzoekt om welke 
zegel het gaat. 
Het programma, Michel
Scope geheten, zorgt er 
voor dat de gebruiker het 
catalogusnummer op een 
presenteerblaadje (lees; 
op zijn scherm) voorge
schoteld krijgt. De prijs 
is in de maand juli DM 
149., daarna DM 175.. 

DUBBELE WAARDEAANDUIDINGEN: NIET 
ALLEEN BIJ EUROPESE POSTZEGELS 

Bij alle drukte die er de 
laatste tijd over de intro
ductie van zegels met een 
'tweede' waardeaandui
ding (in euro's) wordt ge
maakt zouden we haast 
over het hoofd zien dat 
dit (goede?) voorbeeld 
ook navolging heeft ge
kregen buiten Europa. 
Het Duitse blad Michel 
Rundschau meldt namelijk 
een zegel van El Salvador 
die ook een dubbele 
waardevermelding laat 
zien: één in de landelijke 
munt (de Colon) en één 
in Amerikaanse dollars. 
Wat de reden van deze 
tweevoudige waardever
melding is zegt Michel 
niet te weten, maar het 
blad houdt het er op dat 
het iets met inflatie te 
maken heeft. 
Op 3 juni berichtten we 
op de website van 'Filate
lie' Cgo.to/filatelic) dat er 
niet alleen in Europa ze
gels met een dubbele 
waardeaanduiding zijn 
verschenen en we verwe
zen daarbij naar de in Mi
chel Rundschau gemelde 
emissie van El Salvador. 
'Waarschijnlijk heeft het 

iets met inflatie te ma
ken', schreven we er bij. 
Onze trouwe websitebe
zoeker Hans Kremer re
ageerde per omgaande: 
'The Monetary Integra
tion Law was approved by 
the Legislative Assembly, 
on the 29th November, 
2000; said Law shall be 
enforced as of the ist of 
January, 2001, setting the 
Colon at 8.75 per US Dol
lar, making the US Dollar 
a legal tender in El Sal
vador.' Samengevat: op 
januari 2001 trad in El 
Salvador een wet in wer
king die voor de Colon 
koers bepaalt van 8.75 
per Amerikaanse dollar. 
De dollar is per dezelfde 
datum wettig betaalmid
del in het MiddenAmeri
kaanse land. Hans Kre
mer: 'Zo leer je van alles 
dankzij het Internet...' 



MACHINFOTOGRAAF 
KRIJGT ERKENNING 

De Engelse PTT is door 
de knieën gegaan: Royal 
Mail zal John Hedgecoe 
een schadevergoeding 
betalen. Hedgecoe voert 
al enige tijd een strijd om 
erkenning voor het feit 

dat het zijn serie foto's 
van koningin Elizabeth II 
was die Arnold Machin 
inspireerde tot het ont
werp van zijn beroemde 
zegelserie, de Machins. 
Tot nu toe had Royal Mail 
steeds gezegd dat de Ma
chins tot stand waren ge
komen op basis van fo
to's die waren gemaakt 
door Lord Snowdon. 
In een door Hedgecoe 
aangespannen rechts
zaak gaf Royal Mail uit
eindelijk toe dat ook de 
foto's van Hedgecoe een 
rol in het vormgevings
proces hebben gespeeld. 
Een en ander wordt ge
meld in het Engelse blad 
voor handelaren, The Phi
latelic Exporter. 

NEDERLANDSE BALIEFRANKEERZEGELS 
VERVROEGD IN GEBRUIK GENOMEN 

officieel zouden ze op i 
juli 2001 ingevoerd wor
den, maar al ruim voor 
die datum waren ze op 
een aantal Nederlandse 
postkantoren verkrijg
baar: de zogenoemde ba
liefrankreerzegels. Het 
gaat om zegels met het 
uiterlijk van een auto
maatstrook, maar dan 
met dit verschil dat alleen 
de baliemedewerker ze 
kan gebruiken. De stro
ken komen uit een appa
raat dat behalve de waar
de ook een datum op een 
voorbedrukte 'zegel' 
print. De baliemedewer
ker moet de zegel recht
streeks op een te verzen
den stuk plakken; de ze
gels worden dus niet 
'postfris' verkocht. 
Met het introduceren van 
de baliefrankeerzegel 
maakt PTT Post een eind 
aan de verkoop van losse 
postzegels; voortaan 
kunnen alleen velletjes en 
boekjes van vijf, tien of 
nog grotere aantallen ze
gels worden gekocht. 

De eerste baliefrankeer
machine werd in Arnhem 
in gebruik genomen; dat 
gebeurde op dinsdag 29 
mei. Daarna duurde het 
een paar dagen, maar 
toen werden de machines 
in hoog tempo geplaatst 
op tal van andere Neder
landse postkantoren. 
Opmerkelijk was dat tot 
aan de 'officiële' datum 
van ingebruikneming, i 

juli a.s., niet het defini
tieve (in het vorige num
mer van Filatelie afge
beelde) ontwerp werd ge
bruikt, maar een 'tijde
lijk' ontwerp; de heer J. 
Avis zond ons zo'n exem
plaar toe (zie afbeelding). 
Gezien de korte ge
bruiksduur zouden dat 
nog wel eens gezochte 
zegels kunnen worden... 

ZILVEREN MEDAILLE 
VOOR FILATELIE 

Filatelie heeft op de inter
~ nationale postzegelten
° toonstelling Bellica 2001 
_ (Brussel, 9 tot en met 15 
^ juni) een zilveren medail
^ Ie gewonnen. Het ereme
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taal werd toegekend aan 
de jaargang 2000 van Fi
latelie, die was ingezon
den voor de literatuur
klasse van Belijica 2001. 

NIEUW BUSINESS CENTER KERKRADE
HERZOGENRATH: EEN GRENSGEVAL 

Op 5 juni openden de Ne
derlandse ministerpresi
dent Kok en zijn collega 
van de Duitse deelstaat 
NordrheinWestfalen 
Clemens het Business Cen
ter in Kerkrade/Herzo
genrath. Twee plaatselij
ke verenigingen, de Duit
se Briefmarkensammler
Verein Herzogenrath 
1946 e.V. en de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten 

Vereniging (EKPV) richt
ten ter gelegenheid van 
dit feit een minitentoon
stelling in op het thema 
'Europa in wording'. De 
expositie werd in het 
nieuwe Business Center ge
houden, een gebouw aan 
Nieuwstraat/Neustrasse 
dat precies op grens tus
sen Nederland en Duits
land staat. De grens is 
'optisch aangegeven' met 

behulp van een metalen 
strip die in de vloer van 
de hal is aangebracht. 
De Duitse post richtte 
een Sonderpostamt in dat 
de post die in het Business 
Center werd aangeboden 
voorzag van een Sonder
stempel. 
Als u een envelop met dit 
stempel in uw verzame
ling wilt opnemen dan 
kunt u dat doen door vier 
gulden over te maken op 
Postbankrekening 
3428194 ten name van 
A.H.W. Haan, Burge
meester Franssenstraat 
7, 6467 AK Kerkrade. 
Vermeld u bij uw over
schrijving alstublieft 
'Stempel Business Cen
ter'. De verzendkosten 
zijn bij het bedrag van 
vier gulden inbegrepen. 
Meer informatie: tele
foon 0455416245 of e
mail albert.haan@home.nl 

GSCHEIDLE ZEGEL: 
NUMMER 25 IS ER! 
Nog steeds komen er 
nieuwe 'Gscheidlezegels' 
boven water. Het gaat om 
de zegel van 60130 pfen
nig die in de zomer van 
1980, ter gelegenheid van 
de dat jaar in Moskou te 
houden Olympische Spe
len, zou worden uitgege
ven. Door de boycot van 
de westerse landen  die 
wilden protesteren tegen 
het optreden van de Rus
sen in Afghanistan  trok 
de Deutsche Bundespost de 
emissie nog voor de uit

giftedag in. De postmi
nister van Duitsland, 
Gscheidle, had echter al 
een compleet vel van de 
zegels aangeboden ge
kregen en toen zijn 
vrouw in 1982 wat post
zegels nodig had voor 
haar brieven liet zij haar 
oog vallen op dat minis

teriële vel. Het zoeken in 
kilowaar is sindsdien een 
nationale sport. In totaal 
waren er tot voor kort 23 
gestempelde en één post
fris exemlaar van de 
'Gscheidlezegel' gevon
den. Nog onlangs, zo 
meldt het blad Deutsche 
BnejmarkenReuue, is een 
vierentwintigste gebruikt 
exemplaar boven water 
gekomen. De zegel is af
gestempeld met een vlag
stempel dat in Wildbad 
im Schwarzwald werd ge
bruikt; het is de woon
plaats van het echtpaar. 

COLLECTOR REVUE: 
NIEUW EN KLEURIG 

Er is in België eigenlijk 
maar één 'landelijk' post
zegelblad: 'De Postzegel' 
(oplage 7.000 exempla
ren). Tijdens Bellica 2001 
kwam er echter opeens 
een nieuweling in beeld: 
Collector Reuue, een kleurig 
en informatief twee
maandelijks postzegel
blad dat wordt uitgege
ven door Freddy Michiels 
uit Antwerpen. De uitge
ver laat weten dat ieder
een die zijn of haar adres 
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aan hem opgeeft, Collector 
Reuue (voorlopig gratis!) 
in de bus krijgt. Een e

mailtje met daarin uw 
naam en adres aan 
/m.pressscnpt(5)sl<ynet.be 
is voldoende. 
Er kan ook in Collector Re
uue worden geadverteerd. 
De prijzen lopen van 50 
euro voor een achtste pa
gina tot 620 euro voor 
een double spread. Meer in
formatie is te krijgen bij 
Freddy Michiels, Press 
Script bvba, Boomses
teenweg 604, B2610 
Antwerpen (België), tel. 
03/8307025 of fax 
03/8307026 of via het 
eerder genoemde email
adres. 

BEKNOT SCHILD 
LEVERT PROTEST OP 

Er is onder Duitse verza
melaars en kenners van 
de heraldiek enig gemor 
ontstaan. Aanleiding was 
de recente uitgifte van 
een 'Preussen'zegel door 
Deutsche Post. 
De bezwaren van met 
name de 'wapenschild

deskundigen' hebben 
vooral betrekking op het 
'kortwieken' van de ade
laar die het wapen van 
Pruisen domineert. 
Deutsche Post kreeg al eer
der 'heraldieke kritiek' te 
verwerken, toen op een 
zegel van i mark het wa
pen van Beieren werd af
gebeeld en er twee leeu
wen bleken te ontbreken. 

mailto:albert.haan@home.nl
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v.l.nr.: Tom, Johnny Brauo, de PomerpujfGirls (mctjerry), Fred Flmtstone en Dexter. (©Warner Brothers) 

VIJF STERREN VAN CARTOON NETWORK 

Liefhebbers van de mafFe 
tekenfilms die de zender 
Cartoon Netujork uitzendt 
I<unnen op 28 augustus 
hun hart ophalen: dan 
verschijnt een boekje met 
daarin vijf verschillende 
zegels, gewijd aan cartoon 
characters. Het gaat om 
oude bekenden - zoals 
Tom & Jerry en de Flint
stones - maar ook om 
meer recente cartoon-
figuurtjes: Dexter, de 
Powerpufif Girls en 
Johnny Bravo. 
Het postzegelboekje ver
schijnt kost vier gulden. 
Behalve vijf zegels van 
€o.39/fo.85 bevat het 
boekje twee sluitzegels. 
De postzegels zijn in sa
menwerking met PTT 
Post ontworpen door 
Warner Bros. in Londen, 
de maatschappij die het 
auteursrecht op de ge
noemde cartoonfiguur
tjes bezit. 

Tom & Jerry 
Het onafscheidelijke duo 
Tom & Jerry is al vele de
cennia actief: op het bio
scoopscherm, in stripal-
bums, op videobanden 
en op de tv. De opportu
nistische kat Tom en zijn 
slimme, maar nogal vilei
ne tegenspeler, de muis 
Jerry, zijn in een voordu
rende strijd verwikkeld. 
Zeker is dat de twee best 

goed met elkaar kunnen 
opschieten, maar er ge
beurt altijd wel wat waar
door ze elkaar verbeten 
naar het leven staan. Dat 
doen ze al zestig jaar, 
sinds de film Puss Gets the 
Boots (waarin Tom nog 
Jasper heet) in première 
ging. 

De Flintstones 
De Flintstones zijn zo'n 
beetje de beroemdste te-
levisietekenfilmfiguren 
ter wereld. Ze werden 
speciaal voor de buis be
dacht door het fameuze 
duo Hanna & Barbera. De 
eerste 166 afleveringen 
(1960-1966) werden in 
opdracht van ABC-tv ge
tekend. Sindsdien kent 
vrijwel iedere tv-kijkende 
wereldburger de families 
Flintstone (Fred, Wilma 
en Pebbles) en Rubble 
(Barney, Betty en Bam-
Bam). 

Dexter 
Gendy Tartakovsky 
schiep met zijn creatie 
Dexter het prototype van 
de nerd, een gebrilde out
cast die - terwijl zijn klas
genootjes volop pret ma
ken - bezig is met het be
denken van wereldschok
kende uitvindingen. Het 
kleine, maar irritant zelf
verzekerde genie Dexter 
wordt bij zijn arbeid niet 

weinig gehinderd door 
zijn leeghoofdige zusje 
Dee-Dee, die menig expe
riment doet mislukken 
door op de verkeerde 
knop te drukken of een 
dansje in Dexters labora
torium te maken. 

Johnny Brauo 
Een forse vetkuif, spieren 
als kabels en een gigan
tisch ego: dat is Johnny 
Bravo ten voeten uit. Er is 
niet veel fantasie voor no
dig om te zien dat we hier 
te maken hebben met een 
soort reïncarnatie van El-
vis Presley. Johnny Bravo 
beschouwt zichzelf als 
een Godsgeschenk voor 
de vrouwtjes en is zich er 
gelukkig niet van bewust 
dat de andere sekse walgt 
van zijn narcistisch ge
drag. De enige vrouw 
waarvoor Johnny bang is, 
is zijn moeder. 

The PowerpufGirls 
Ze zien er zo schattig uit, 
Bubbles, Blossom en Butter
cup, maar de Powerpufif 
Girls kunnen geweldda
dig tekeer gaan. Tot hun 
verdediging moet wor
den aangevoerd dat het 
altijd om zinvol geweld 
gaat. Het aantal malen 
dat het trio (het resultaat 
van een laboratoriumon
gelukje) de stad Towns-
ville van de ondergang 
hebben gered is al niet 
meer op de vingers van 
twee handen te tellen. 

PHILATELICA ORGANISEERT INTERNATIONALE 
POSTZEGELRUILBEURS IN MAASBRACHT 

Zeven verenigingen in 
Rayon-Zuid van de Fede
ratie Philatelica hebben 
de handen ineen gesla
gen om een internationa
le ruilbeurs te organise
ren. Het gaat om de ver
enigingen uit Arcen/Vel-
den, Weert, Helmond, 
Venlo, Maastricht, Vol-
kel/Uden en Echt. Deze 
zeven hebben besloten, 
om in Maasbracht een 
grote ruilbeurs te organi
seren. Het is voor het 
eerst dat verschillende 
Philatelica-verenigingen 
hun krachten bundelen 
om een ruilevenement 
van deze grootte te orga
niseren. 

De beurs wordt op zon
dag II november gehou
den in cultureel centrum 
'De Spil', Suikerdoossin-
gel 19, Maasbracht. De 
zaal is open van half tien 
's morgens tot half vijf's 
avonds en de entree be
draagt f2.50 (jeugd gra
tis), en de jeugd heeft 
gratis entree. Er zullen 
op deze dag veel handela
ren en naar de organisa
toren hopen ook veel 
'ruilers' uit Nederland, 
België en Duitsland aan
wezig zijn. Op de beurs 
wordteen speciale jeugd
boek ingericht. Voor 
meer informatie kunt u 
bellen: 0475-483630. 

OOK DIT JAAR WEER EEN POSTEX IN DE 
APELDOORNSE AMERICAHAL 

De Nederlandsche Veree-
niging van Postzegelver
zamelaars (NVPV) orga
niseert op verzoek van de 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen ook 
dit jaar weer de postze-
gelshow Postex. 
De editie van dit jaar heet 
- het ligt een beetje voor 
de hand - Postex 2001 en 
wordt op 19, 20 en 21 ok
tober 2001 gehouden in 
de Americahal te Apel
doorn. 
De organisatoren willen 
er ook dit jaar weer een 
evenement van maken 
dat verzamelaars in staat 
stelt drie dagen naar har
telust te postzegelen. Bo
vendien moet er voor 
meereizende gezinsleden 
ook het een en ander te 
beleven zijn. 
Er wordt ruime aandacht 
besteed aan jeugdige ver
zamelaars; die kunnen 
zich op het Junior Plaza 
vermaken met allerlei 
facetten van het verzame
len van postzegels. 
De vereniging van Liech-

tensteln-verzamelaars 
(NVPVL) richt op Postex 
2001 een speciale Liech
tenstein Salon in. Daar 
worden ruim honderd 
kaders met verzamelin
gen van Liechtenstein 
tentoongesteld. 
Verder vult de vereniging 
van aantekenstrookjes-
verzamelaars veertig ka
ders met bijzondere col
lecties 
Het Audiovisueel Cen
trum van de Bond ver
zorgt op de expositie een 
of twee dialezingen. Ook 
is een aantal gespeciali
seerde verenigingen met 
een stand aanwezig. 
Op zaterdag 20 oktober 
wordt op Postex 2001 de 
jaarlijkse Dag van de 
Postzegel gevierd. Aan de 
combinatie van computer 
en postzegels verzamelen 
wordt ruime aandacht 
geschonken. 
Noteer de data 19, 20 en 
21 oktober 2001 alvast in 
uw agenda; het belooft 
een mooi postzegelfeest 
te worden! 

EKPV GEEFT DRIE SPECIALE ENVELOPPEN 
WERELDMUZIEKCONCOURS KERKRADE UIT 

Nog tot en met 22 juli 
wordt in Kerkrade het 
Wereldmuziekconcours 
(WMC) gehouden. Het 
concours bestaat dit jaar 
een halve eeuw. De Eerste 
Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging brengt drie 
speciale WMC-envelop-
pen uit; er is ook een bij
zonder poststempel in 
gebruik. Losse envelop
pen met het stempel kos
ten f3.75 per stuk, voor 
een compleet setje met de 

drie verschillende enve
loppen betaalt u tien gul
den (excl. verzendkos
ten). Bestellingen kunt u 
plaatsen bij het secretari
aat van de EKPV, B. Be
rends, Pastoor Theelen-
straat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 045-
5415088, dat u ook kan 
inlichten over de ver
zendkosten. Betalingen: 
Postbank 1189043 t.n.v. 
Penningmeester EKPV te 
Kerkrade. 



OPNIEUW OP BEZOEK BIJ WALSALL SECURITY 
PRINTERS IN WALSALL, ENGELAND 
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De verwarring over welke 
zegels de Haarlemse 
drukker Joh. Enschedé 
nog voor PTT Post mag 
drukken is groot. In een 
artikel dat onder meer in 
het Leidsch Dagblad en het 
Haarlemsch Dagblad van 23 
mei 2001 te vinden was 
lezen we 'PTT kiest niet al
leen uoor Joh. Enschede" en 
'De^e^omde zegels zijn na 
een qjerteronde ditjaar bij 
een Engelse drukkerij terecht 
gekomen. Enschede' leuert nog 
wel de zelfklevende postze
gels.' Wie het overzicht 
van de op 2 juli versche
nen zegels in 'Filatelie' 
van juni heeft gelezen, 
weet dat van bovenstaan
de tekst weinig deugt. 
Vrijwel alles wordt (al
thans de eerstkomende 
drie jaar) gedrukt bij Wal
sall Security Printing in 
Walsall, een plaats bij 
Birmingham, Engeland. 
Alleen de 'zakelijke ze
gel' op een rol in doosjes 
wordt nog bij Joh. En
schedé gedrukt. 

Walsall revisited 
Drie jaar geleden - aanlei
ding was de verschijning 
van de allereerste Neder
landse zegels die door 
Walsall werden gedrukt -
heb ik een uitgebreid be
zoek mogen afleggen aan 
de Engelse drukkerij. In 
'Filatelie' van april 1998 
(pagina's 294 tot en met 
297) is van dat bezoek 
een uitvoerig verslag ge
plaatst. Nu ditjaar vrijwel 
de gehele postwaarden-
productie is overgeheveld 
van Haarlem naar Walsall 
stond een bezoek aan de 
Engelse drukkerij hoog 
op mijn verlanglijstje. 
Anderhalve maand gele
den, op I juni 2001, was 
het dan zover dat ik an
dermaal de drukkerij bin
nen mocht. Ook dit keer 
werd ik weer vergezeld 
door Maureen Robson 
van het Birmingham Muse
um en bovendien door 
Ferdi Sieben van PTT 
Post. Tijdens het bezoek 
was ook ontwerper Peter 
Struycken bij Walsall in 
huis; hij is de man die 
vrijwel elke Nederland
verzamelaar kent als de 
geestelijke vader van de 
Beatrixzegels. 
Ook nu zorgden de En

gelse gastheren weer 
voor een uitvoerige rond
leiding door de drukkerij. 
Het bedrijf leek wel uit 
zijn voegen te barsten 
door de plaatsing van 
nieuwe drukpersen en 
andere machines en ap
paraten. De boekjesma
chine die drie jaar gele
den in het middelpunt 
van de belangstelling 
stond kon ik niet meer te
rugvinden. 
De belangrijkste druk
persen waaarover Walsall 
nu beschikt zijn twee Ro
land ofFsetpersen (een 
'300' en een 'Favorit') en 
twee Chestnut raster-
diepdrukpersen. Een van 
die laatste twee, een ne-
genkleurpers, was in 
1998 ook al in gebruik; er 
is nu ook een achtkleuren 
Chestnut-pers opgesteld. 

Veranderingen 
Heel goed te merken is 
de overgang van de tradi
tioneel geperforeerde ze
gels naar zelflclevende. 
De voornaamste op
drachtgever van Walsall, 
de Engelse Royal Mail, is 
eind januari 2001 op gro
te schaal overgestapt op 
kleine boekjes met zes of 
twaalf zegels en op har
monicaboekjes met hon
derd zegels - en dat alles 
zelfklevend. Deze pro
ducten van Royal Mail 
worden in rasterdiepdruk 
vervaardigd door Walsall 
en The House of Questa. 
De APS-perforeermachi-
ne, die bedoeld is om 

SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

Een gedeelte van het^ebouujencomplex van Walsall Security Printers in Walsall (Entjeland), het bedrijf dat smds kort het over
grote deel van de nieuiue Nederlandse postzegels en postujaardestukken drukt 

Vrijdagmorgen ijuni 2001 op de komst van de rubriekredacteur Nederland van 'Filatelie' is^erekend 

scheerperforaat aan te 
brengen, is nog steeds op 
de negenkleurenpers ge
monteerd, maar wordt nu 

bij de zegelproductie 
meestal gepasseerd. De 
'slitperforatie' (stans) die 
nodig is voor de zelflde-

De eerste Chestnut-pers uan Walsall, deze mochme kan ne^en kleuren tetjelijk drukken 

vende zegels wordt op 
een aparte machine aan
gebracht. Dat het apart 
gebeurt is om een moge
lijke opeenhoping van 
problemen binnen één 
arbeidsgang te voorko
men. De 'slitperforatie' 
zit op een cilinder die wat 
omvang betreft valt te 
vergelijken met een druk-
cilinder. Net zoals bij 
druk op de Chestnut-per-
sen de papierbaan aan 
beide kanten kan worden 
bedrukt - in elke cilinder
combinatie met gebruik
making van de acht of ne
gen druktorens - kan ook 
de 'stans' of die cut aan 
twee zijden met de stans-
cilinder worden aange
bracht. Voor de meeste 
Nederlandse zegels die 
op 2 juli jl. werden uitge
bracht was overigens een 
die cut aan één zijde (in
clusief een eventuele 

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


'hangsleuf) voldoende. 
Bij de op i8 juni 2001 ver
schenen blokjes met tien 
Crouwelzegels zitten er 
zegels aan beide zijden; 
de die cut is daar aan beide 
kanten aangebracht zon
der dat de stans naar de 
andere zijde doorsteekt. 
Zulke dubbelzijdige stan
sen hebben we tot dusver 
slechts gezien bij de bij 
Joh. Enschedé in offset 
gedrukte blokjes 'lox 
Creatief met zegels'. 

Persen en papier 
Alle postzegels die op 18 
juni en 2 juli zijn versche
nen zijn gedrukt op de 
Chestnut rasterdiepdruk-
persen; de postwaarde-
stukken werden op een 
van de Roland oflFsetper-
sen vervaardigd. De 'Ro
land 300' kan tweezijdig 
drukken, met een totaal 
van zes kleuren. De 'Ro
land Favorit' drukt enkel-
zijdig tot maximaal vier 
kleuren. 
In tegenstelling tot wat 
bij Joh. Enschedé gebrui
kelijk is (daar graveert 
men rasterdiepdrukcilin-
ders zelf met behulp van 
een Helio Klischograph) 
besteden andere drukke
rijen het graveren vaak 
uit. Zo werkt de Zegel
drukkerij in Mechelen 
met 'De Schutter' in Ant
werpen. Walsall laat de 
cilinders maken bij het 
daarin gespecialiseerde 
bedrijf Keatings, dat ge
bruik maakt van Ohio Elec
tronic En^rauers-machines. 
De meeste zegels zijn te
genwoordig zelfldevend 
en van die omstandig
heid heeft Walsall ge
bruik gemaakt om gelei
delijk aan af te stappen 
van de traditionele leve
ranciers van postzegelpa
pier, zoals DeLaRue/Horn-
son and Sons en Tullis Rus
sell Coatings. Het fosfores-
cent gecoat papier komt 
nog wel bij Tullis Russell 
vandaan maar het overige 
papier betrekt men uit 
twee andere bronnen: 
Auery Fasson en Paper Cor
poration ojUS. De fosfor-
balken worden door Wal
sall zelf op de zegels ge
drukt. 
Op mijn eerste dag bij 
Walsall, I juni 2001, werd 
net wereldkundig ge
maakt dat Walsall het be
drijf Helio Couruoisier had 
overgenomen. Deze 
Zwitserse drukkerij sloot 
op 30 april haar poorten. 
Behalve de naam van het 
bedrijf heeft Walsall ook 
twee rasterdiepdrukper-
sen overgenomen: een 
zeskleuren- en een vijf-

kleurenpers. Dankzij 
deze uitbreiding kan 
Walsall nu ook 'kleine' 
oplagen in rasterdiep
druk goed aan en behoeft 
het bedrijf niet terug te 
vallen op offsetdruk. De 
twee Zwitserse drukper
sen waren tijdens mijn 
bezoek 'onderweg' en de 
ruimte ervoor moest nog 
worden vrijgemaakt. Op 

Zal PTT Post na drie jaar 
weer alles overhevelen 
naar Groningen (of naar 
een andere drukkerij) als 
Enschedé of een andere 
drukker het nieuwe con
tract krijgt? We mogen 
aannemen dat de gang 
van zaken bij Helio Cour
uoisier voor Joh. Enschedé 
een teken aan de wand is: 
in Zwitserland was de 

Ze staan aï netjes kiaor in grijze PVC-hakken de insteekkaarten die uroetjer bij de 
Collect Club in Groningen te uinden ujaren, notj iets dat Walsall heeft ouerijenomen' 

de beoogde locatie ston
den op dat moment nog 
machines die hangboek-
jes moesten maken van 
de in offset gedrukte Ne
derlandse postwaarde-
stukken. 

'Groningen' in Walsall 
Wel al ingericht, maar 
nog niet in bedrijf was 
een zaal met machines 
die Walsall uit Gronin
gen, van de Collect Club, 
heeft overgenomen. 
Daarmee zijn dus niet al
leen alle handelingen 
voor de druktechnische 
vervaardiging van de hang 
and sell-producten op één 
plek geconcentreerd, 
maar die voor het samen
stellen van 'filatelistische 
producten', zoals het ma
ken van mapjes, jaarcol
lecties, eerstedagenve-
loppen, enzovoort). Me
dewerkers van Walsall 
waren al wel ijverig bezig 
met het handmatig ma
ken van de eerstedagen-
veloppen voor de emis
sies van 2 juli 2001. Het 
materiaal dat nodig is 
voor het samenstellen 
van de jaarcollecties 
stond al klaar in dozen. 
Het verkoopapparaat van 
de Collect Club mag dan in 
Groningen blijven (zij het 
op een andere locatie), de 
producten die worden 
verkocht komen voortaan 
uit Engeland! 
Deze overheveling van 
Groningen naar Walsall 
werpt een interessante 
vraag op: is het inder
daad de bedoeling dat het 
contract met Walsall 
slechts voor een periode 
van drie jaar is bedoeld? 

omzet in twee jaar tijd zó 
sterk teruggelopen dat 
een faillissement onaf
wendbaar bleek. 

CROUWELBOEKJES 

Op 18 juni verschenen 
blokjes van tien en mailers 
van vijftig zelfl<levende 
Crouwelzegels. 

Blokjes Dan tien 
De blokjes met tien Crou-

, welzegels (ze hebben on-
i geveer het formaat van 

een credit card) zijn twee
zijdig bedrukt: er staan 

' vier zegels aan de ene 
kant en zes aan de andere 
zijde. 
De zegels zijn met de ba
sis naar rechts in het 
drul<vel geplaatst; de 
drukrichting is B(oven). 
Als we de zegels in lig
gende (leesbare) stand 

' bekijken dan is de druk
richting voor alle zegels 
R(echts). 
Draaien we het drukvel 
om zijn verticale as dan 
zien we de achterzijde 
van het vel met per blokje 
zes zegels in dezelfde 
stand. Op elk blokje 
staan de cilindernum-
mers WiWiWi rechts van 
de eerste rij zegels aan de 
voorzijde. 
Bij alle kleuren maakt het 
raster een hoek van ruim 
50 graden. Als we de ras-
terpunten langs de zij-
randen tellen dan levert 
dat de volgende gegevens 
op: voor de hoofdkleur 
(zegelkleur) 12 punten 
per mm horizontaal en 10 
punten per mm verticaal. 
Voor de twee overige 
kleuren is dat 8 punten 
horizontaal en 7 punten 
verticaal. De fosforbalk 
zit links en is normaal 
gerasterd: rastermaat 70 
en een rasterhoek van 45 
graden. 
De gebruikte cilinders 

beslaan vijfmaal vijf blok
ken. Op de voorzijde van 
het drukvel zijn behalve 
de vier zegels ook nog de 
in twee kleuren gedrukte 
overige elementen aange
bracht: artikelnummer, 
de barcode, de tekst 10 
maal... en de verkoopprijs 
(in guldens en euro's). 
Op de rechtervelrand zit 
een lange, verticale balk 
in de hoofdkleur; boven
aan is een paskruis aan
gebracht. Op de linker-
velrand zit linksboven 
een paskruis; daaronder 
zien we drie rechthoekjes 
in de hoofdkleur, ge
volgd door registerbal-
ken in de twee extra kleu
ren (bij de zegels van 5 en 
10 cent zijn dat rood en 
donkerblauw en bij die 
van 25 cent rood en don
kerpaars). Ver daaronder 
is nog een los vierkantje 
in de hoofdkleur te zien. 
De velrandbedrukking 
aan de achterzijde is uit
sluitend in de hoofd
kleur aangebracht. De 
lange verticale balk zit nu 
links en de rechthoeken, 
de balk en het vierkantje 
staan aan de rechterkant. 
In het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag was op het moment 
dat dit nummer van 'Fila
telie' afsloot slechts van 
de zegel van 25 cent een 
geaccordeerd vel aanwe
zig; de akkoorddatum is 
10 april 2001. Er was 
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Detail uan een rol met daarop de nog ongesneden'credit cards'van een groot aantal Crouwelzegels van 25 cent 

Crouwelzegels van 5, 

Blokken 
Omschrijving 
lox Crouwel 5 cent 
lox Crouwel 10 cent 
lox Crouwel 25 cent 

Mailers ('niet Kangbaar' 
Omschrijving 
50X Crouwel 5 cent 
50X Crouwel 10 cent 

10 en 25 cent 

artikelnr 
214061 
214062 
214063 

artikelnr 
214001 
214002 

barcode 
+5441 
+5458 
+5465 

barcode 
+5427 
+5434 

druk etc. 
IX rdd Walsall, balk 
IX rdd Walsall, balk 
IX rdd Walsall, balk 

druk etc. 
IX rdd Walsall, balk 
IX rdd Walsall, balk 



De 'credit cards' luorden op een aparte machine in een ceiio/aanuerpakkmtj ajgehundeld 

Zo zien de pakjes met de Crouujel-kaartjes er uit 

geen materiaal aanwezig 
dat al van een 'slitperfo-
ratie' was voorzien. 

Mailers van Dijjtig 
Van twee waarden van de 
drie nieuwe Crouwelze-
gels, 5 en lo cent, zijn 
ook mailers van vijftig uit
gebracht. Op de drukvel-
len is elke mailer samen
gesteld uit drie blokken 
van zesmaal drie zegels 
(drie horizontale rijen 
van zes), waarbij in de 
bovenste rij van het bo
venste blok vier zegels 
ontbreken. Zo komen we 
dus aan vijftig zegels: 
driemaal achttien minus 

vier is 50. Rechts onder 
het bovenste blok staan 
de cilindernummers 
WiWïWi; de drie blokken 
zijn gescheiden door een 
horizontale vouw-
/scheurrand. De perfora
tie is één op één aange
bracht, dat wil zeggen 
dat de lengte van de 
'snee' even groot is als 
die van de 'brug'; in dit 
geval meten zowel 'snee' 
als 'brug' 1.6 millimeter. 
Zo komen we aan de 'hart 
tot hart'-afstand: van het 
hart van de ene 'snee' (of 
'brug') naar de andere is 
de afstand 3.2 millime-

\ ter. 

Een pallet 'Crouiuel-kaartjes', klaar uoor verzending naar Nederland 

De zegels staan in de 
mailer in leesbare stand; 
de drukrichting is 
O(nder). De diagonalen 
van het raster maken bij 
alle kleuren een hoek van 
ruim 30 graden. 
Ook hier kunnen we weer 
het aantal rasterpunten 
langs de zijranden tellen: 
voor de hoofdkleur is dat 
horizontaal 8 punten per 
millimeter en verticaal 10 
punten per millimeter. 
Voor de twee overige 
kleuren: 7 horizontaal en 
8 verticaal per millime
ter. De fosforbalk zit 
links en is normaal ge
rasterd met raster 70 en 
een rasterhoek van 45 
graden. 
Op een drukcilinder zit
ten tweemaal twee 
mailers. De voorzijde van 
het drukvel is aan de lin
kerkant voorzien van een 
lange verticale balk in de 
hoofdkleur; bovenaan 
staat een paskruis. 
Aan de rechterkant zien 
we bovenaan een pas
kruis, daaronder drie 
rechthoeken in de hoofd
kleur, gevolgd door re-
gisterbalken in de twee 
extra kleuren (rood en 
donkerblauw) en in de 
hoofdkleur (alles naast 
maller 2). Ver daaronder 
(naast blok 2 van mailer 4) 
is een vierkant in de 
hoofdkleur aangebracht. 
Van de voorzijde van bei
de mailers - 5 cent en 10 
cent - was in het Museum 
voor Communicatie een 
geaccordeerd vel aanwe
zig (datum: 9 april 2001). 
Ook hier was het materi
aal nog met voorzien van 
de 'slitperforatie' die bij 
het uiteindelijke materi
aal wel aanwezig is. 
Van de achterzijde van 
het drukvel had het mu
seum nog geen materiaal 
ter beschikking. 

DE POSTZEGELS VAN 
2 JULI 2001 

De zegels die worden ver
meld in de tabel die u op 
de rechterpagina aantreft 
(emissiedatum 2 juli 
2001) waren op het mo
ment van mijn bezoek bij 
Walsall nog niet allemaal 
gedrukt, laat staan dat 
het drukmateriaal al be
schikbaar was in het Mu
seum van Communicatie. 
Sommige zegels werden 
nog tijdens mijn verblijf 
in Engeland gedrukt, zo
dat er toch enkele details 
konden worden geno
teerd. Andere emissies 
lagen zichtbaar opgesla
gen of bevonden zich nog 
in een bepaalde staat van 
afwerking waarbij toch 
nog wat kon worden 
vastgesteld. 

Rouwzegel 
Van de zes in de tabel ge
noemde mailers was op 4 
juni 2001 alleen de Rouw
zegel in productie geno
men. Op die dag werden 

de Funerals (zoals de En
gelsen deze emissie noe
men) in rasterdiepdruk 
op de Chestnut negen-
kleurenpers gedrukt. De 
gebruikte cilinder beslaat 
twee naast elkaar ge
plaatste mailers. Elke 
maller bestaat uit vijf 
blokken van vijfmaal 
twee zegels. Geheel links 
onderaan de maller staan 
de cilindernummers 
WiWiVVi; ze zijn gedrukt 
in de kleuren rood, don
kerblauw/paars en grijs-
groen. 
Op de voorzijde van het 
drulcvel staat aan de lin
kerkant een lange verti
cale balk, gedrukt in don
kerblauw/paars; boven
aan is een paskruis aan
gebracht. Aan de rechter
kant zien we bovenaan 
een paskruis, daaronder 
drie rechthoeken in don
kerblauw/paars, gevolgd 
door registerbalken in de 
twee extra kleuren (rood 
en donkerblauw/paars) 
en in grijsgroen; dit alles 
staat naast blok i van 

Tujee 'actiefoto s' die tijdens het drukken van de rouuize^eis ujerden tjemaakt 



Emissies van 2 juli, 16 juli en 3 september 

Mailers 

Omschrijving 
50X Baby 85c/€o.3g 
50X Huwelijk 85c/€o.39 
50X Rouwzegels 85c;€o.39 
50 voor uw Post 85c/€o.39 
50 voor Nederland 85c/€o.39 
50 voor buiten Europa i65C/€0.75 

Boekjes 

Omschrijving 
5x Beatrix 85c/€0.39 
5X Beatrix looc 
5x Beatrix i ioc 
5X Beatrix 145c 
5x Beatrix 250c 
5X Beatrix 500C 
5xBaby 85c/€o.39 
5X Huwelijk 85c/€o.39 
10 voor uw Post 85C/€0.39 
5x voor Nederland 85c;€0.39 
5x voor Europa 120CM0.54 
5x voor buiten Europa i65c/€o.75 
lox Felicitaties 85c/€0.39 

Blokken 

Omschrijving 
20X Verhuizing 85c/€0.39 

Doosjes met rolzegels 

Omschrijving 
loox Zakelijke Post 85c/€o.39 

artikelnr 
216625 
216626 
216627 
216628 
216629 
216630 

artikelnr 
213161 
213162 
213163 
213164 
213165 
213166 
216538 
216539 
216540 
216541 
216542 
216543 
216544 

artikelnr 
216761 

artikelnr 
214301 

barcode 

+5663 

barcode 
+5472 

+5595 
+ 5601 

barcode 

barcode 

druk etc. 
4X rdd Walsall, balk 
4X rdd Walsall, balk 
IX rdd Walsall, balk 
3X rdd Walsall, balk 
4X rdd Walsall, fosfor 
4x rdd Walsall, fosfor 

druk etc. 
2x rdd Walsall, fosfor 
2x rdd Walsall, fosfor 
2x rdd Walsall, fosfor 
2X rdd Walsall, fosfor 
2X rdd Walsall, fosfor 
2X rdd Walsall, fosfor 
4x rdd Walsall, balk 
4X rdd Walsall, balk 
3X rdd Walsall, balk 
4X rdd Walsall, fosfor 
4x rdd Walsall, fosfor 
4X rdd Walsall, fosfor 
4x rdd Walsall, balk 

druk etc. 
2x rdd Walsall, balk 

druk etc. 
3X rdd, Enschedé, fosfor 

Uit deze baan met rouujzê els ujorden bij Walsall uiteindelijk de losse 'mailers' uon uijjh^ stuks gesneden 

maller 2. Ver daaronder, 
naast blok 5 van mailer 2, 
is een vierkant in donker
blauw/paars aange
bracht. Een modelvel was 
goedgekeurd op 23 mei 
2001. De drukrichting is 
B(oven). 

Beatrixzegels 
Bij het voorbereiden van 
de productie van de nieu
we Beatrixzegels hebben 
PTT Post en Walsall bij
zonder intensief samen
gewerkt met ontwerper 
Peter Struycken. Niet al
leen het kleurenpalet, 
maar ook de 'fijnheid' 
van het graveerraster gaf 
in de aanloopfase proble
men. Bij het oorspronke
lijke ontwerp van Struyc
ken werd gewerkt met 

een portret van koningin 
Beatrix dat was opge
bouwd uit stippen of 
punten die door de com
puter willekeurig over de 
afbeelding werden ver
spreid; het raster is dus 
'onregelmatig' (tegen
woordig gebruikt men 
hiervoor de kreet stochas
tisch raster). Bij het druk
ken van de oorspronkelij
ke Beatrixzegels in het 
begin van de jaren '80 
hield Joh. Enschedé hier
mee rekening. Toen werd 
overgestapt op gegra
veerde cilinders werd een 
regelmatig rasterpatroon 
over het beeld gelegd; de 
twee rasters (het stochas
tische en het regelmati
ge) beïnvloedden elkaar 
vervolgens, waardoor 

sommige punten er (als 
je ze onder een loep be
keek) uitzagen als een 
'bloem met middelpun
ten', als een 'ster' of als 
een 'klavertje-drie'. 
Verzamelaars van Neder
landse zegels weten 
meestal wel dat de oor
spronkelijke Beatrixze
gels na verloop van tijd 
werden vervangen door 
een nieuwe, 'omgekeer
de' versie, de zogenoem
de 'inversiezegels'. De 
term 'inversie' slaat ei
genlijk alleen op het 
tekstgedeelte (ontworpen 
door Gerard Unger) dat 
werd 'omgekeerd': wat 
'gedrukt' was werd 'wit' 
(uitgespaard) en wat 'wit' 
was werd 'gedrukt' - sim
pel gezegd: er werd een 

Een kijkje bij de productie uan de nieuu;e Beatrixzegel met dubbele ujaardeaandui-
din5(€o 3gifo 85),bestemd voorde boekjes uanmjf. 

Een (ji^antische rol met no^ onijesneden Beatrixboekjes uan uijf zegels staat bij de 
drukker tjeduldi^ op uerdere uerujerkin^ 

'negatief gemaakt. 
Bij Walsall was men niet 
op de rasterproblematiek 
bedacht. Bovendien be
steedt Walsall het maken 
van cilinders zoals ge
zegd uit aan Keatings, 
waar men aanvankelijk 
een regelmatig rasterpa
troon over het beeld 
plaatste. 
Na veel geëxperimenteer 
werd aan de ontwerper 
een selectie van zo'n 25 

verschillende berasterin-
gen voorgelegd van zo
wel het portret als de be
lettering. 
Peter Struycken maakte 
hieruit een keuze. De uit
eindelijke stippen of 
punten van het portret 
zijn nu vrijwel niet meer 
van elkaar te onderschei
den. Ze zijn zo goed als 
rond, hoewel ze nog 
steeds zijn opgebouwd 
uit fijne rasterpunten. 



De slitpcrforatie van de Walsallze^els ujordt met behulp nan een aparte machine (en een aparte stonscilmder) aangebracht 

85 cent/€ 0.3g 
Op I juni 2001 kon dan 
eindelijk een begin wor- j 
den gemaakt met de ver
vaardiging van de eerste 
'Engelse' Beatrixzegel; 
die van 85 cent/€ 0.39. Er 
werd gebruik gemaalct 
van de Chestnut acht-
kleurenpers. De boekjes 
('5 maal 0,85') zijn ge
drukt met cilinders die er 
zesmaal drie boekjes om
vatten. Aan de voorzijde 
van het drukvel staat bo
venaan een paskruis. Aan 
de rechterkant zien we 
eveneens een paskruis 
dat bovenaan is geplaatst 
en daaronder drie recht- j 
hoeken in donkerblauw/ I 
paars, gevolgd door re-
gisterbalken in de twee , 
zegelkleuren en de kleu- j 
ren rood en donker- j 
blauw/paars (alles naast i 

rij i). Ver daaronder 
(naast rij 3) is een vier
kant in donkerblauw/ 1 
paars aangebracht. Het i 
modelvel werd op dezelf- | 
de dag, I juni 2001, goed- , 
gekeurd. 
Elk boekje bestaat uit vijf 
zegels in drie rijen van 
twee zegels, waarbij de 
plek rechtsonder is vrij
gelaten voor een andere 
bedrukking. Die bedruk
king bestaat onder meer | 
uit de cilindernummers 
(WiWiWiWi) in de kleu
ren donkerblauw/paars, 
rood en de twee zegel-
kleuren. De drukrichting 
is O(nder). 

Baby-, huwelijks- en 
felicitatiezegels 
Van de boekjes '5X Baby' 
en '5X Huwelijk' was ten ' 
tijde van mijn bezoek nog l 

! 

geen spoor te bekennen, 
en evenmin van het boek
je 'lox Felicitaties'. 

10 voor uw post 
De '10 voor uw post'-
boekjes zijn opgebouwd 
uit vier rijen van drie ze
gels die met de basis naar 
rechts staan. De derde 
positie van de eerste en 
de tweede rij wordt niet 
ingenomen door zegels. 
Onderaan de tien zegels 
is links ruimte vrijgehou
den voor de cilindernum
mers iWiWiWïWi), ge
drukt in de kleuren: cy-
aanblauw, geel, magenta 
en zwart en rechts de 
aanduiding PB 6y. 
Als we de zegels in lig
gende (leesbare) stand 
bekijken dan is de druk
richting voor alle zegels 
L(inks). De diagonalen 

van het raster zijn als 
volgt; 60 graden bij cy-
aanblauw, 30 bij magenta 
en 45 bij zwart. Als we j 
het aantal rasterpunten ' 
langs de zijranden tellen 
levert dat het volgende 
op: 12 punten per mm 
horizontaal en 10 punten 
per mm verticaal voor cy-
aanblauw; 7 horizontaal 

i en 10 verticaal voor ma
genta; 12 horizontaal en | 
12 verticaal voor zwart. 
Het raster van de gele is 
niet prominent genoeg 
om het te kunnen vast- \ 
stellen; hetzelfde geldt I 
voor de fosforbalk. 
De voor deze boekjes ge
bruikte cilinder omvat i 
twee rijen van vier boek- , 
jes. ' 
De voorzijde van het 
drukvel vertoont aan de 
linkerkant een lange, ver- ; 
ticale balk in cyaanblauw 
en bovenaan een pas
kruis. Aan de rechterkant 
zien we bovenaan een 
paskruis met daaronder 
drie rechthoeken in cy
aanblauw, gevolgd door , 
registerbalken in geel, 
magenta, cyaanblauw en 
zwart (alles naast rij i). 
Ver daaronder (naast rij 
2) staat een vierkant in 

' cyaanblauw. Geheel on
deraan is weer een pas
kruis aangebracht. 1 
De achterzijde van het vel 
is van een randbedruk-
king voorzien die geheel 
het spiegelbeeld is van de 
voorzijde. Voor het mate- , 
riaal dat aanwezig is in ! 
het Museum van Com- ' 
municatie geldt weer dat 
het niet is voorzien van 1 

de 'slitperforatie'. Toen 
ik op I juni een rondgang 
maakte door de drukkerij 
werden de boekjes '10 
voor uw post' juist ge
drukt op de Chestnut ne-
genkleurenpers. 

5 voor Nederland 
De '5 voor Nederland' 
boekjes zijn opgebouwd 
uit drie rijen van twee ze
gels die met de basis naar 
rechts staan. De derde 
plek van de eerste rij is 
vrijgehouden. Onderaan 
de vijf zegels is links 
ruimte vrijgehouden voor 
de cilindernummers 
(WiWiWiWi), gedrukt in 
cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart; rechts 
treffen we de aanduiding 
PB 68 aan. 
Als we de zegels in lig
gende (leesbare) stand 
bekijken is de drukrich
ting van alle zegels 
L(inks). De diagonalen 
van het raster maken een 
hoek van 60 graden bij 
cyaanblauw, 30 bij ma
genta en 45 bij zwart. Het 
tellen van de rasterpun
ten levert het volgende 
resultaat op: 12 punten 
per mm horizontaal en 10 
punten per mm verticaal 
voor cyaanblauw; 7 hori
zontaal en 10 verticaal 
voor magenta; 12 hori
zontaal en 12 verticaal 
voor zwart. Het raster van 
de gele drukgang viel niet 
vastte stellen. 
De cilinder die voor deze 
boekjes werd gebruikt 
omvat twee rijen van zes 
boekjes. 
Op de voorzijde van het 
drukvel zien we aan de 
linkerkant een lange, in 
cyaanblauw gedrukte ver
ticale balk; bovenaan 
staat een paskruis. Aan 
de rechterkant vinden we 
bovenaan een paskruis, 
daaronder drie rechthoe
ken in cyaanblauw, ge
volgd door registerbal
ken in geel, magenta, cy
aanblauw en zwart (alles 
naast rij i). Ver daaron
der (naast rij 2) treffen 
we een vierkant in cyaan
blauw aan en helemaal 
onderaan weer een pas
kruis. Het modelvel is ge
accordeerd (Approved) op 
15 mei 2001. 
De velrandbedrukking op 
de achterzijde van het vel 
is exact het spiegelbeeld 
van de voorzijde. Ook van 
deze emissie beschikt het 
Museum voor Communi
catie over materiaal dat 
niet is voorzien van de 
'slitperforatie'. 

5 voor Europa 
De boekjes '5 voor Euro-De boekjes 'Vijfuoor Europa' liepen tijdens het bezoek uan de samensteller uan de rubriek 'Verzamelgebied Nederland'juist van de pers 



pa' bevatten vijf zegels 
die liggend boven elkaar 
zijn geplaatst. Onderaan 
de vijf zegels is links 
ruimte vrijgehouden voor 
de cilindernummers 
(WiWiWiWi), die werden 
gedrukt in de kleuren cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart; rechts is de 
aanduiding PB 6g ge
plaatst. De drukcilinder 
omvat twee rijen van zes 
boekjes. 
Voor de boekjes '5 voor 
buiten Europa' gelden 
dezelfde specificaties als 
voor de hiervoor ge
noemde boekjes '5 voor 
Europa'. 
Het nummer van het 
boekje is PB 70. 
Het Museum voor Com
municatie beschikte bij 
het afsluiten van dit num
mer van 'Filatelie' nog 
niet over materiaal van 
deze beide boekjes. 

Postwaardestukken 

Omschrijving 
5X Adreswijziging 85c/€o.39 
4X Adreswijziging 85c/€o.39 
5x Briefl<aart 85c/€o.39 
Priority Zaanse Schans i20c/€o 54 

Artikelnr 

215101 

Barcode 

+5540 

Druk etc. 
offset Walsall, balk 
offset Walsall, balk 
offset Walsall, balk 
offset Walsall, balk 

drukgang oker is dat 8 
horizontaal en 7 verti
caal. De gebruikte cilin
der omvat drie rijen van 
twee blokjes. 
We zien aan de linker
kant van de voorzijde van 
het drukvel een lange, in 
zwart gedrukte verticale 
balk; bovenaan staat een 
paskruis. Aan de rechter
kant is bovenaan een pas
kruis geplaatst, daaron
der drie rechthoeken in 
zwart, gevolgd door re
gisterbalken in oker, 
rood, donkerblauw/paars 
en zwart (alles naast rij 
i). Ver daaronder (naast 
rij 3) zien we een in zwart 
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Bonen een compleet drukvel met de nieuwe Nederlandse uerJiuisze^el, na het 
scKoonsnijden van zo'n vel ontstaan er zes velletjes van elk tivinty verhuiszeijels 
Rechts de harmonicaboekjes met adresuJijzi^m^skaarten ^aan door de machine 

20 voor de verhuizing 
Er zijn bij Walsall ook 
blokjes '20 voor de ver
huizing' gedrukt. Ze zijn 
opgebouwd uit vijf rijen 
van vier liggende zegels. 
Aan de linkerkant van het 
blokje staan met de basis 
naar links het artikel
nummer en de barcode 
vermeld, alsmede de ci
lindernummers 
(WiWiWiWi) die gedrukt 
zijn in de kleuren don
kerblauw/paars, rood, 
oker en zwart. 
De drukrichting is 
O(nder). De diagonalen 
van het raster maken een 
hoek van 40 graden bij 
donkerblauw/paars, rood 
en zwart; bij de okeren 
drukgang is dat 50. De 
telling van het aantal ras
terpunten levert het vol
gende resultaat op: 7 
punten per mm horizon
taal en 8 punten per mm 
verticaal voor de kleuren 
donkerblauw/paars, 
zwart en rood; bij de 

gedrukt vierkant. Geheel 
onderaan treffen we weer 
een paskruis aan. Het 
modelvel werd op 23 mei 
2001 geaccordeerd (Ap
proued). 
Als we de achterzijde van 
het vel bekijken (de be
drukking bestaat hier uit 
een checklist van twee 
kolommen met instanties 
die van een verhuizing op 
de hoogte kunnen wor
den gesteld) zien we dat 
de randbedrukking het 
exacte spiegelbeeld is van 
de voorzijde, zij het zon
der de kleuren oker en 
donkerblauw/paars. Het 
materiaal in het Museum 
voor Communicatie is 
niet voorzien van de uit
eindelijke 'slitperforatie'. 

POSTWAARDE
STUKKEN 

De setjes van vijf brief
kaarten, respectievelijk 

ten zijn gedrukt in offset. 
Ze werden vervaardigd in 
drukvellen die drie stro
ken van vijf naast elkaar 
geplaatste kaarten bevat
ten. Deze stroken worden 
als een harmonica gevou
wen en met plakpunten 
dichtgeplakt zodat hang
boekjes ontstaan. Deze 
verwerking tot hang
boekjes (die uiteraard na 
het drukken plaatsvindt) 
komt voor rekening van 
een aparte, door Walsall 
ontworpen machine. De 
gebruiker kan de kaarten 
van elkaar scheiden door 
ze langs een fijne perfo
ratielijn te scheuren. 

rand, een Brunnerbalk 
aangebracht. Deze balk 
staat aan de achterzijde 
op de linkerrand. 
Tussen de kaarten staan 
op alle zijden dubbele 
snijlijnen; op de hoeken 
gaat het om twee haaks 
op elkaar staande snijlij
nen. 
Op boven en onderrand 
is halverwege elke kaart 
een teken aangebracht 
dat lijkt op een fragment 
van een paskruis. 
Het modelvel werd geac
cordeerd (Approued) op 23 
mei 2001. De offsetplaten 
zijn gerasterd met raster
maat 100; de rasters van 

den. De kleuren rood en 
donkerblauw zijn niet 
van een raster voorzien. 

Adreswijzigingen 
De setjes '4X Adreswijzi
gingskaarten' (kaarten 
op A6formaat) zijn ge
drukt in offset in vellen 
van vier bij vier kaarten, 
met een Brunnerbalk op 
de bovenvelrand. Ze zijn 
bij Walsall al in A4vellen 
(2x2 kaarten) gesneden. 

Prioritybladen 
De prioritybladen zijn ge
drukt in offset in vellen 
van tweemaal twee bla
den. Het drukvel is aan 
de linkerkant voorzien 
van een Brunnerbalk; 
bovenaan, halverwege en 
onderaan staan snijlij
nen. Paskruizen treffen 
we halverwege op de lin
kerrand, respectievelijk 
bovenrand aan. Het mo

Klaar om te ivorden schoon^esneden drukvellen met prioritybladen 

Briefkaarten 
Op het drul<vel van de 
brieflcaarten is aan de 

de kleuren staan onder 
verschillende hoeken: 
magenta 45, geel o, zwart 

delvel is geaccordeerd 
(Approusd) op 14 mei 
2001. De offsetplaten zijn 
gerasterd met gebruik
making van raster 100; de 
kleurenrasters staan on
der verschillende hoe
ken: magenta 45, geel o, 
zwart 15 en cyaanblauw 
75 graden. 
De bladen werden later, 
in Nederland, geassem
bleerd tot hangboekjes 
die elk vijfbladen bevat
ten. De hangboekjes zelf 
werden in de eerste week 
van juni 2001 bij Plan
tijn|Casparie in Almere 
gedrukt en daar gestanst. 
Er was wat tijd gemoeid 
met het verwijderen van 
de inhoud van de slobga
ten (hangoogjes), want 
deze arbeid was uitbe
steed aan een penitentiai
re inrichting. 
Op 15 juni werden de 
'schapkaarten' naar 
WILO Vianen vervoerd, 
waar de verdere verwer

vijf adreswijzigingskaar I voorzijde, op de rechter i 15 en cyaanblauw 75 gra I king plaatsvond. 
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18 JUNI 2001: 
CROUWELZEGELS 

De verschijning van drie 
nieuwe Crouwelzegels op 
i8 juni jl. kwam te laat bij 
'Filatelie' binnen om het 
trio nog in ons blad van 
juni te kunnen melden. 
Het gaat om de waarden 
5,10 en 25 cent in de ver
trouwde tekening, maar 

afkomstig van een nieu
we drukker (Walsall) en 
gedrukt op zelfklevend 
papier. 
De goedkoopste 'Crou-
weltjes', die van 5 en 10 
cent, zijn in 'kaartjes' van 
10 en als mailer van 50 
verkrijgbaar. 
De zegel van 25 cent is 
uitsluitend als kaartje van 
10 uitgegeven. 

Het doel van de uitgifte 
zal duidelijk zijn: met de 
aanpassing van de post-
tarieven per i juli jl. zijn 
'bijplakwaarden' nodig. 
Bovendien kunnen de 
huidige tarieven niet alle
maal uit het nieuwe as
sortiment (zegels met 
dubbele waardeaandui
ding) worden samenge
steld. 

nederland nederland 

2 EN 16 JULI 2001: 
HUWELIJKSZEGEL 

Een zegel met een gouden 
randje - kan het romanti
scher? PTT Post vervangt 
met deze nieuwe huwe-
lijkszegel (frankeerwaar-
de €0.39/f 0.85) de oude 
trouwzegel met het 
bruidspaar. De nieuwe ze

gel is uitgebracht in boek
jes van vijf (16/7) en vellen 

van vijftig (2 juli) zegels. 
De door Gerard Hadders 
ontworpen huwelijksze-
gel kan volgens PTT Post 
ook heel goed bij andere 
romantische gebeurte
nissen worden ingezet. 
De boodschap is dus dui
delijk: probeer bij het 
plakken uw fantasie te 
gebruiken! 

2JULi2001: 
100X ZAKELIJK 

- Er is nog steeds emplooi 
=. voor zegels die in een 
2̂  fors aantal 'aan de rol' 
^ worden geleverd. Omdat 
^ ze vooral door bedrijven 
^ en instellingen worden 
^ gebruikt noemt PTT Post 
2 ze 'zakelijke zegels'. 
= Per 2 juli zijn er nu ook 

zakelijke zegels met een 
M O dubbele waardeaandui-
*wO ding(€o.39/fo85).Ze 

zitten op een rol van hon
derd die voor een gemak
kelijk gebruik in een dis
penser (kartonnen doos

je) zijn gestopt. JVlieke 
Gerritzen kreeg de eer
volle opdracht om deze 
zakenpostzegel te ont
werpen. In afwijking van 
wat voor de andere op 
deze pagina's gemelde 
emissies geldt werden de 
zakelijke zegels niet bij 
Walsall gedrukt, maar bij 
Joh. Enschedé Haarlem. 

I H ! n L A N O Z O O I fl.O,BG 
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Het is een flinke hoeveel
heid zegels die dezer da
gen op de verzamelaar 
van Nederlandse zegels 
afkomt. Om het niet al te 
onoverzichtelijk te ma
ken presenteren we de 
nieuwe zegels hier zo be
knopt mogelijk. Als u 
meer wilt weten over de 
technische productie van 
deze zegels (die met uit
zondering van de zakelij
ke zegel die u hiernaast 
ziet afgebeeld) alle bij de 
Engelse drukker Walsall 
werden vervaardigd ver
wijzen we u graag naar 
de rubriek 'Verzamelge-
bied Nederland' elders in 
dit nummer. Redactie 

2 JULI 2001: 
EUROZEGELS 

Over de eurozegels ('Ne
derlandse landschap
pen', ontwerp Lex Reits-
ma) kunnen we kort zijn: 
die werden in het vorige 
nummer van 'Filatelie' al 
aangekondigd. Daarom 
volstaan we hier met het 
noemen van de waarden 

(€o.39/f 0.85, €0.54/ 
f 1.20 en €o.75/f 1.65) en 
de mededeling dat ze in 
boekjes van vijf worden 
verkocht. De twee hoog
ste waarden zijn boven
dien in vellen van 50 ver
krijgbaar. De oplagen van 
de hoogste waarde ('bui
ten Europa') zijn beschei
den (80.000 boekjes van 
5, 50.000 vellen van 50). 

2 EN 16 JULI 2001: 
BABYZEGEL 

Een babyzegel hadden we 
in Nederland al en we 
houden 'm ook. Er is 
kennelijk wel behoefte 
aan een zegeltje dat het 

goed doet op enveloppen 
die geboorteaankondi
gingen bevatten. 
Het oude zegelontwerp 
van Ron van Roon is ge
handhaafd; het verschil 
zit 'm dus in de waarde
aanduiding: die is bij de 
nieuwe zegel €0.39/85 et. 
De nieuwe babyzegel is 
verkrijgbaar in boekjes 
van vijf (16 juli) en in vel
len van 50 (2 juli); in bei
de gevallen gaat het om 
zelfklevende zegels. Het 
boekje kost f4.25 per 
stuk, het vel f42.50. 

2 JULI 2001: 
ROUWZEGEL 

Ook het 'product' rouw
zegel behoort tot het ba
sisassortiment van de 
Nederlandse postkanto
ren. Een versie met dub
bele waardeaanduiding 
(€0.39/f 0.85) kon daar
om niet uitblijven. JVIet 
ingang van 2 juli jl. wor
den van de nieuwe rouw
zegel vellen van vijftig 
stuks verkocht. Het ont
werp van Rutger Fuchs 

bleef ongewijzigd; alleen 
de 'eurowaarde' werd 
toegevoegd. 
Er zijn 120.000 vellen van 
vijftig gedrukt. 

2 EN 16 JULI 2001: 

Een boekje met tien 
(2 juh) en een vel met vijftig 
zegels (16 juli) bestemd 
'voor uw post' Icwamen 
deze maand uit. De waar
de is €o.39/f 0.85. Het ze
gelbeeld van deze emis
sie is gelijk aan dat van de 
ingedrukte zegel op de 
briefkaart van Fred 
Inklaar: een typisch Ne
derlands landschap met 

twee dito wolken. Ook bij 
deze emissie (net als alle 
andere zegels overigens) 
gaat het weer om zelfkle
vende zegels. 



2 JULI 2 0 0 1 / 3 SEPTEMBER 2001 : 
BEATRiXZEGElS iN ZES WAARDEN 

Een 'Beatrixje' met dub
bele waardeaanduiding 
(€o.3g/f 0.85) en een van 
1.45G kwamen op 2 juh 
aan de loketten. De ande
re waarden (i, i.io, 2.50 

en 5 gulden) volgen op 3 
september. 
Alle 'Beatrixjes' worden 
in een soort credit cards) 
van 5 verkocht. Ontwerp: 
Peter Struycken. 

2JULi2001: 
BRiEfKAART 

Vijf miljoen briefkaarten 
met dubbele waardeaan
duiding (€0.39/85 cent) 
heeft PTT Postin Enge
land laten drukken. Ze 
worden op de postkanto
ren verkocht in 'harmo

nicasetjes' van vijf stuks 
(prijs f4.25). De kaarten 
kunnen met behulp van 
een perforatie van elkaar 
worden gescheiden. 
De ingedrukte zegel is 
ontworpen door Fred 
Inklaar en toont een ty
pisch (gestileerd) Neder
lands landschap. 

»IIPKAA«T C^(!Tïeo5 ME 

■(Mn«*' «.B*(i ™ 

513 
• 

3 SEPTEMBER 2001 : 
lOXGEFELiCiTEERD 

Felicitatiezegels vergden 
tot dusver niet alleen van 
de gebruiker, maar ook 
van de ontvanger enige 
zelfwerkzaamheid. De 
verzender moest immers 
goed opletten dat hij een 
passende boodschap ver
zond (de tekst werd afge
dekt door een 'krashar
tje') en de ontvanger 
moest moeite doen (lees: 
krassen) om diezelfde 
boodschap te kunnen 
ontsluieren. 
Bij de nieuwe felicitatie
zegels gaat het er kenne
lijk vooral om de eigen 
verbeelding te gebruiken, 
want de emissiezelf is 
verre van raadselachtig: 
de vormgeving is erg za
kelijk gehouden. 
Vijf felicitatieteksten ko
men m het boekje van 
tien elk tweemaal voor: 
eenmaal in liggend for

maat en eenmaal in 
staand formaat. De waar
de van de zegels is €0.39/ 

f o.85. Het ontwerp is van 
het ontwerperstrio Expe
rimental Jetset. 

2 JULI 2 0 0 1 : 
PRiORiTYBLAD 

Soms gaat er ook wel 
eens een tarief omlaag; 
dat is het geval bij het 
nieuwe priorityblad, dat 
van 130 naar 120 cent 
ging (€0.54). 
PTT Post gaat er  niet 
geheel ten onrechte  van 
uit dat met deze voor het 

buitenland bestemde 
postbladen promotie 
voor Nederland kan wor
den bedreven. Ontwerper 
Ruud van Empel uit Am
sterdam verwerkte dan 
ook typisch vaderlandse 
afbeeldmgen, afkomstig 
uit de rijke cultuurhisto
rie van ons land, op het 
blad: huisjes aan de 
Zaanse Schans, een paar 

beschilderde klompjes en 
een Oudhollands tegelta
bleau met tulpen. 
Het postwaardestuk werd 
in een oplage van 425 
duizend exemplaren ge
drukt bij Walsall in Enge
land. We vermelden de 
imposant klinkende pa
piersoort: Dixon & Roe, 
Nordset White Woodfree 
Smooth, 70 grams. 

2 JULI 2001: 
VERHUISZEGEL 

Verhuiszegels in velletjes 
werden door PTT Post al 
eerder uitgegeven: ze wa
ren er in blokjes van 
twintig met zegels die 
een frankeerwaarde had
den van (eerst) 70 cent en 
(later) 80 cent. De tarief
wijziging van I juli 
brengt met zich mee dat 
ook de verhuiszegel 

moest worden aangepast. 
Het werd een geheel 
nieuwe zegel van €0.39/ 
f 0.85, die ontworpen 
werd door Max Kisman. 

2 JULI 2001 : 
VERHUiSKAART 

Behalve een nieuwe ver
huiszegel kwam er op 2 
juli ook een nieuwe ver
huiskaart uit. Of liever: 
twee kaarten die licht van 
elkaar verschillen. Voor 
wie er het fijne van wil 
weten: zie de rubriek 
'Verzamelgebied Neder
land', die u elders in dit 
nummer aantreft. 



BELGICA 2001 : ZEVEN DAGEN 
FEEST, 100.000 BEZOEKERS 

Expositiegangers kregen de kans niet zich te ven^eien 

Veel te klagen hadden de orga- derdduizend bezoekers naar de stelling, maar ook een spette- elke tentoonstellmgsdag iets 
nisatoren van ße/g/co 2001 m Heizel was gehaald En ook als rend feest voor jong en oud, de bijzonders te maken In de eer 
met, toen op vrijdagmiddag 15 de macht van de grote getallen bezoekers kregen gewoon de ste plaats waren daar de zeven 
juni de deuren van de interna even terzijde werd gelaten was tijd met om zich te vervelen verschillende ße/g/co-emissies, 
tionale postzegeltentoonstel er reden voor grote voldoening. Gezegd moet worden dat het éen voor elke dag dat de exposi-
ling voorde laatste maal dicht want Be/g/ca 2001 was met al organisatiecomiteer alles aan tie duurde Dankzij die emis-
gingen Het gestelde doel hon leen een neel mooie tentoon- had gedaan om van werkelijk sies, die tijdens ße/g/co 2001'm 



de voorverkoop' kwamen (de 
officiële verschijningsdatum 
was 18 juni 2001), trok de ten
toonstelling veel publiek: men
sen die de nieuwe emissies me
teen in hun bezit wilden hebben 
of ze direct van een speciaal 
tentoonstellingsstempel wilden 
laten voorzien. 
De verschijning van elk van die 
emissies was weer aanleiding 
om op het grote podium in hal 
4 een presentatie te houden, 
waarbij niet alleen 'notabelen' 
mochten opdraven, maar ook 
andere deskundigen, zoals de 
betrokken ontwerpers. 
De zeven postzegelemissies le
verden ook even zovele dagthe
ma's op, die werden onder
steund met evenementen 'door 
de dag heen'. Zo was er op de 

dag dat de tweelingemissie met 
China verscheen veel spektakel 
in de drie paleizen van de Hei
zel, waarbij de luidruchtige en 
dynamische rondgang van een 
Chinese draak niet onopge
merkt bleef. Ook de simultaan
sessie van topschaker Karpov 
(die met zijn collectie op de ten
toonstelling aanwezig was) was 
een echte trekker. 
Echt een ongekend succes was 
de 'gepersonaliseerde' zegel die 
in hal 4 verkrijgbaar was. De 
mensen stonden van vroeg tot 
laat geduldig (en soms ook wel 
eens wat minder geduldig) in 
de rij. Druppelsgewijs werden 
ze tot de speciale stand waar de 
zegels gemaakt werden toegela
ten, waarbij ze eerst hun per
soonlijke gegevens 'mochten' 

opgeven (zodat De Post nu 
over een schitterende database 
met gecontroleerde adressen 
beschikt) om daarna voor een 
van de digitale camera's plaats 
te nemen. De zegels waren bin
nen een uur klaar; dankzij een 
ingenieus systeem met barco
des behoefde het standperso
neel niet lang te zoeken naar de 
juiste vellen. 
Belgica 2001 gaf elke dag een 
tentoonstellmgskrant uit, waar
in het nieuws van die dag en de 
gebeurtenissen van de dag er
voor werden beschreven. Dat 
Belgica 2001 qua bezoekeraantal 
een succes werd ffilatelistisch 
en organisatoriscn klopte het 
ook uitstekend) moet voor een 
deel worden toegeschreven aan 
de vele reclame die voor de ex

positie werd gemaakt. In de 
maanden die aan Belgica 2001 
voorafgingen werd de pers let
terlijk bestookt met nieuwsbrie
ven en bulletins, met als resul
taat dat zowel de filatelistische 
pers als de dagbladen en tijd
schriften uitgebreid over de ten
toonstellingterichtten. Ook 
waren in Brussel grote en kleine 
billboards te zien waarop de ex
positie stond aangekondigd. 
Als er toch een minpuntje moet 
worden aangeroerd dan kan de 
in het begin wat haperende be
veiliging worden genoemd, een 
probleem dat echter razendsnel 
werd gecorrigeerd. Voor Filate
lie zelf aanwezig met een pro
motiestand in hal 4  was de 
schade beperkt: er verdwenen 
slechts twee rollen biscuits... 

Boven: dringen geblazen bij de computets m hal y, tijdens de geißele Belgica 2007 
waren er volop kinderen in de drie paleizen Linl<sonaer: in de Marokkaanse stand 
lichtte de heer A. Bennoghmouch de bezoekers voor over de toeristische mogelijk
heden die het Afrikaanse land te bieden heeft. Rechtsonder. Belgische scholen kre
gen van De Post stapels oude postzegels toegezonden met het verzoek de leerlin
gen er 'iets moois' van te laten maken ■ hier zien we een van de vele kunstwerken. 
TJ""' 
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M Boven: we zullen niet zeggen dat de in de nabijheid van het podium hun werk ver
richtende handelaren het allemaal even geslaagd vonden, maar de door krachtig 
getrommel begeleide drakendans van La Mante beige trok wèl de aandacht. En 
daar was het de organisatie toch allemaal om begonnen... 

Rechts: het grote podium in paleis 4 
was een echte 'publieksmagneet': elke 
dag waren er presentaties en voorstel
lingen te zien. We zien hier een actief
foto van de zesdejaarsleerlingen 'Mode 
en Creativiteit' van het Technisch Insti
tuut Heilige Harten van Ninove; de 
studenten tonen hun eindexamenwerk
stukken aan het postzegelpubliek. 
Onder: de gepensioneerde onderwijzer 
Jose Lecuyer maakt bij elke nieuwe Bel
gische zegel een prachtige aquarel. Op 
Belgica 2001 liet hij zien tot welke 
(prachtige) resultaten dat inmiddels 
heeft geleid. 



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

NEDERLAND 

Briefkaart met dubbele 
luaarde 
Op het moment dat deze 
rubriek geschreven werd 
(eind mei 2001) had ik 
hem nog niet onder ogen 
gehad, maar op 2 juli is 
in het kader van de intro
ductie van de euro een 
nieuwe briefkaart ver
schenen. Net als de post
zegels die op die datum 
verschenen draagt de 
kaart een dubbele waar
de-aanduiding: €0.39 en 
85 cent. Er is per i juli na
melijk ook sprake van 
een tariefverhoging van 5 
cent. 
De beschrijving hieron
der is ontleend aan het 
persbericht van PTT Post. 
Let wel: er is sprake van 
een set van vijf briefkaar
ten, maar het gaat om 
één type briefkaart, die 
per vijf stuks verkocht 
worden (Zie ook pagina 
539 van dit nummer.) in 
'harmonicavorm'. 
'Ter introductie van de 
euro geeft PTT Post op 2 
juü 2001 een setje van vijf 
briefkaarten uit met de 
zegelafbeelding 'Tien 
voor uw post'. Op de 
postzegel wordt een dub
bele waarde gemeld 
€0.39 - f 0.85. De postze
gel werpt een blik op het 
Nederlandse landschap: 
de lage horizon, de hoge 
luchten. Onder de hori
zon is Nederland ver
deeld in strakke kavels, 
boven de horizon is de 
Hollandse lucht, 'veran
derlijk als het weer'. Het 
raster waaruit de wolk is 
opgebouwd, is een ver
wijzing naar de echt-
heidskenmerken van 
waardepapieren. De ab
stractie van de wolk is op 
meerdere manieren te be
kijken: als wolk, zon, re
gen, sneeuw en als hagel. 
Op de wolk is de waarde
aanduiding van de brief
kaart geprojecteerd. Om
dat er nu een dubbele 

waarde op de zegel moet 
staan, zijn er twee wol
ken, een grote en een 
kleine afgebeeld. Na de 
overgang van de munt
eenheid naar de euro per 
I januari 2002 zal de klei
ne wolk het euroteken 
bevatten. 
De ontwerper van de 
postzegel 'Tien voor uw 
Post' is Fred Inklaar 
(1967) uit Amsterdam. 
Hij studeerde in 1996 cum 
laude af aan de Academie 
van Beeldende Kunsten 
Rotterdam. In 1999 stu
deerde hij af aan de twee
de fase opleiding van het 
Sandberg Instituut te 
Amsterdam. Fred Inklaar 
werkt als zelfstandig ont
werper aan zeer diverse 
media: boeken, websites 
en bewegwijzeringen. Zo 
is hij verantwoordelijk 
voor het boek Cd-rom 
'European 5', de websites 
van ArchiNede en 
MVRDV en werkte hij aan 
de bewegwijzering in het 
VPRO gebouw in Hilver
sum. Sinds kort werkt hij 
samen metGabrielle 
Marks en Rogero Lira on
der de naam 'Airplant'. 

ging ik ervan uit dat er 
sprake was van een nieuw 
tarief voor briefkaarten. 
De heer Hermse uit Sit-
tard heeft me erop gewe
zen dat dit niet helemaal 
juist is. De kaart van 6.50 
schilüng was bedoeld 
voor non-priority-verzen-
ding binnen Europa. Die 
verzendwijze werd afge
schaft per I januari 2001, 
zodat briefkaarten alleen 
nog maar volgens het pri-
ority-tarief van 7 schilling 
verstuurd kunnen wor
den. De heer Hermse, 
van wie in datzelfde 
maartnummer een artikel 
verscheen over deze ma
terie, blijft ervan over
tuigd dat het priority-sys-
teem niet werkt. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Duitsland 
Voor liefhebbers van trei
nen en spoorbruggen is 
het zegelbeeld van de 
briefkaart Philatelia mit 
T'card interessant. Daar
voor is namelijk de post
zegel gebruikt die op 5 
april uitkwam in de serie 
'Bruggen': de gecombi-

100« 
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Priority werkt niet 
Toen ik in maart de Oos
tenrijkse briefkaart 
'Vleermuis' met bijdruk 
(6.50+0.50 s.) beschreef. 
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Technische gegevens briefkaart 2 juli 2001 

Zegelformaat 
Drukkleuren 
Papier 
Soort product 
Artikelnummer 
Druktechniek 
Oplage (setjes) 
Drukkerij 

36x25mm 
geel, cyaan en zwart 
normaal met fosforbalk 
set van 5 briefkaarten 
215101 
diepdruk 
1.105.000 X vijf briefkaarten 
Walsall Security Printers 
Ltd., Engeland 

neerde spoorbrug/zweef-
brug in Rendsburg. 

De frankeerwaarde van 
postzegel en briefkaart is 
gelijk: 100 pfennig ofwel 
€0.51. De tentoonsteUing 
die de aanleiding was 
voor de uitgifte van deze 
briefkaart werd dit jaar 
op 27, 28 en 29 april in 
Keulen gehouden; van
daar dat links op de kaart 
een opname te zien is van 
de Keulse Dom bij nacht. 

Frankrijk 
La Poste is de laatste jaren 
bijzonder inventiefin het 
verzinnen van nieuwe 
soorten postwaardestuk-

ken en weet aan die stuk-
kenvaak ook een grappi
ge naam te geven. Naast 
de bekende prêt-a-poster-
enveloppen met corre-
spondentiekaart kent 
men sinds kort ook de 
prét-a-souhaiter-envelop 
('klaar om te wensen'). In 
de emissie Aste'rix die op i 
maart 2001 verscheen, 
komt men beide typen 
postwaardestuk tegen. 
Allereerst een voorge
frankeerde envelop met 
bijpassende vouwkaart 
en stickervel om de kaart 
naar eigen inzicht te ver-

nog twee voorgefran
keerde enveloppen, die 
allebei slechts per vijf 
stuks verkocht worden: 
de ene met het zegelbeeld 
'Margritte' en de andere 
met het zegelbeeld 'Aro-
base'. 

Groot-Brittannië 
Royal Mail heeft enige tijd 
geleden de naam van het 
luchtpostblad veranderd 
van aero r̂amme in airictter. 
Ook op het tweetalige 
standaardluchtpostblad 
voor Wales is deze veran
dering inmiddels doorge-

fraaien (dit is een prêt-a-
souhaiter). Daarnaast een 
set van vijf verschillende 
prct-a-poster-enveloppen. 
Voor liefhebbers van de 
Gallische stripheld zijn 
dit aardige uitgiften, 
want naast het al eerder 
gebruikte zegelbeeld 
zonder waardeaangifte 
verwerft men met deze 
kaarten en enveloppen 
weer heel wat nieuwe 
striptekeningen. Voor fi
latelisten zou het wel wat 
minder kunnen. 

Het zegelbeeld met een 
portret van ontdekkings
reiziger Eric Tabarly (uit 
de serie 'Beroemde Per
sonen' van vorig jaar) is 
nu ook gebruikt op een 
prét-a-poster-envelop. 
Deze verscheen op i 
maart 2001 en is uitslui
tend te verkrijgen bij de 
filatelistische diens en op 
de postkantoren in het 
departement Les Sables 
d'Olonne. 

Tenslotte verschenen er 
op dezelfde datum ook 

voerd: de aanduiding Aer-
ogram/Aero r̂amme is ver
vangen door Llythr 
Aujyr/Airletter. De nieuwe 
exemplaren verschijnen 
aan de loketten in Wales 
zodra de oude uitver
kocht zijn. 

Moldavië 
De republiek Moldavië 
geeft sinds de zelfstan
digheid in 1991 eigen 
postwaarden uit. Daaron
der zijn ook briefkaarten, 
waarvan we er drie be
schrijven. 
• Honderdtwintigste ver
jaardag van de invoering 
van de eerste postzegel 
voor de lokale post in de 
regio Soroca (voor de 
kenners: een zogenaam
de Zemstuo-zegel). In het 
zegelbeeld (20 b.) is een 
afbeelding te zien van die 
postzegel, terwijl de lin
kerzijde van de kaart een 
postkoets en een route
kaart toont. Uitgifteda
tum 5 april 1999. 

• Honderdtwintigste ver
jaardag van de invoering 
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van de eerste Zemstuo-ze-
gel in de regio Jassy. De 
uitvoering is vergelijk
baar met die van de vori
ge kaart. Voor deze kaart 
is dezelfde postkoetsaf
beelding gebruikt, maar 
nu gespiegeld. Uitgifte
datum 17 juli 1999. 
• Prentbriefkaart ter gele
genheid van het 500-jarig 
bestaan van de stad Soro-
ki. Op de beeldzijde staat 

het wapen van de stad en 
foto's van bekende ge
bouwen; het zegelbeeld 
toont oude vestingwer-
ken. Uitgiftedatum 12 juli 
1999. 
De oplage van elke kaart 
bedroeg 20.000 stuks, de 
verkoopprijs was respec
tievelijk 75, 85 en 65 
bani, terwijl de frankeer-
waarde telkens 20 bani 
bedraagt. 
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spectievelijk sneeuw
klokje, hibiscus en een 
niet nader geïdentificeer
de paarse bloem. De op
maak van deze envelop
pen is identiek aan de 
hiervoor genoemde; ze 
werden uitgebracht ter 
gelegenheid van de Inter
nationale Vrouwendag 
die jaarlijks op 8 maart 
gevierd wordt. 

Eveneens voor die gele
genheid werden op 7 fe
bruari 2001 vijftien voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten uitgegeven. Elke 
kaart heeft een ander ze
gelbeeld met bloemmo
tieven en een letter als 
waardeaanduiding 'D' 
(briefkaarttarief binnen-

geeft wordt waarschijn
lijk geen enkel postaal 
doel gediend, maar voor 
de (thematische) verza
melaar zitten er vaak aar
dige stukken tussen. Als 
voorbeeld de briefkaarten 
met de volgnummers 
049/2001 tot en met 
055/2001, die de geschie
denis van de informatie-
en communicatietechno
logie (ICT) in beeld bren
gen. De kaarten hebben 
een waardeaanduiding 
van 1000 1. en zijn uitge
bracht in een oplage van 
5.000 stuks elk. 

De afgebeelde onderwer
pen zijn: 
• een schootcomputer 
• het internet, dat al 
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Oekraïne 
Op 26 januari 2001 ver
scheen een envelop 
(klein formaat) met 
waardeaanduiding 'D' 
(brieftarief binnenland) 
in cyrillisch schrift. In 
het zegelbeeld is een 
bont boeket afgebeeld; in 
de linkerbenedenhoek 
eveneens, maar dan met 
de tekst 'De beste wen
sen'. De envelop is voor
zien van zes regels voor 
het adres van de ontvan
ger en vijf regels voor dat 
van de afzender. 

Op 3 februari 2001 ver
schenen drie enveloppen 
in klein formaat met 
waardeaanduiding 'D' in 
cyrillisch schrift. De en
veloppen zijn voorzien 
van bloemmotieven: re-

land) in cyrillisch of wes
ters schrift. Sommige van 
deze kaarten zijn voor
zien van wensen, zoals 
'Hartelijk gefeliciteerd', 
'Op de 8ste maart', 'Op 
de voorjaarsfeestdag'. De 
kaarten zijn voorzien van 
zes adresregels en schei
dingslijn van twee tekst
regels met onder andere 
het ordernummer. 

Eerder dit jaar bracht 
Oekraïne onder meer nog 
een prentbriefkaart uit 
voor Valentijnsdag en een 
serie van drie prentbrief-
kaarten ter ere van het 
nationale leger. 

Roemenië 
Met de enorme aantallen 
postwaardestukken die 
Roemenië jaarlijks uit-

sinds 1969 bestaat. 
• het Roemeense compu
terbedrijf Logimax. 
• de psycholoog dr. Ste
fan Ódobleja (1902-
1978). 
• de Roemeense IT-firma 
TRIDAN. 
• Norbert Wiener (1894-
1964), de grondlegger 
van de cybernetica. 
• Blaise Pascal (1623-
1662), die al in de 17e 
eeuw een rekenmachine 
ontwikkelde. 

Verenigde Naties 
(New York) 
Op 25 mei 2001 versche
nen vier nieuw postwaar
destukken naar aanlei
ding van de Amerikaanse 
tariefwijzigingen van be
gin dit jaar: 
• Een envelop in stan-



daardformaat met in het 
zegelbeeld (34 c.) een op
name van het gebouw van 
de Verenigde Naties in 

New York. De voorzijde 
van de envelop toont het
zelfde VNgebouw met een 
aantal gebouwen erom

heen in een blauwgroen 
kleurverloop waarin links
boven het VNembleem is 
uitgespaard. Prijs $ 0.45. 
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• Een nagenoeg identieke 
envelop in groter for
maat, zelfde zegelbeeld, 
zelfde prijs. 
• Een prentbriefkaart in 
buitenlandtarief (70 c.) 
met in het zegelbeeld een 
luchtopname van het VN
gebouw en op de beeld
zijde dezelfde afbeelding, 
prijs $0.70. 
• Een luchtpostblad met 
bloeiende struiken in het 
zegelbeeld (70 c.) en een 
blauwe voorzijde met een 

aantal gele rozen. Prijs 
$0.70. 

Van de Amerikaanse 
briefkaart '300 jaar Yale 
University' worden door 
de Postadministratie van 
de VN exemplaren aan
geboden met een 
Amerikaans eerstedag
stempel en daarnaast een 
VNpostzegel van 
2 dollar die ontwaard is 
met een VNgelegen
heidsstempel. 

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 
3833 AG Leusden 

m 
fio 

f20 

f30 

Schrijf de tekst van uu) annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

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 

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'. 



1919 iRie td i jk 2001 
Voor onze grote internationale 

naj aars veiling van 12,13 en 14 november 
ontvingen wij reeds: 

• De meest uitgebreide en meermalen bekroonde tentoonstellings

collectie Jubileum 1923 (tandingen, etsingnrs, etc.) van wijlen 
dhr. F. v.d. Bosch uit Veenendaal. 

• Collectie Nederland en O.R. van wijlen dhr. Baron D. v. Mackay 
uit Oegstgeest. 

• Uitgebreide verzameling Turkije en Gebieden. 
Ook ü kunt profiteren van deze bijzondere gelegenheid om uw postzegels tegen de huidige topprijzen te 

gelde te maken. Wij veilen in november voor de laatste maal in guldens en rekenen afin euro's. 
Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. 

Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 

Overtuig u van de 
voordelen: 

* Een groot en internationaal koperspubliek; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Een renteloos voorschot behoort tot de mogelijkheden; 
* Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
* Uitstekende presentatie in luxe uitgevoerde catalogus; 
* 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 
Email 
Giro 

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

82 jaar in dienst van de Filatelie 

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


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

546 

NEDERLAND 

Zcuen nieuwe boekjes 
Terwijl een deel van het 
land al volop vakantie 
vierde, kwam PTT Post 
op 2 juli met maar liefst 
zeven nieuwe postzegel
boekjes. Dit heeft alles te 
maken met de nieuwe ta
rieven en met de intro
ductie van de euro. In Fi
latelie van juni jl. was al 
het een en ander te lezen 
over de boekjes met pol
der-, strand- en stads
landschapzegels en ook 
in dit nummer wordt 
aandacht besteed aan de 
zegelvloed. Ik volsta 
daarom met een opsom
ming van de nieuwe 
boekjes: 
I. 5x85c/€0.39 

Nederland polderland 
2.5xi.2o/€o.54) 

Nederland Strandland 
3.5Xi.65/€o.75) 

Nederland stadsland 
4. 5x85c/€o.3g 

Vijfvoordebaby 
5.5x85C/€o.3g 

Vijf voor het huwelijk 
6.iox85c/€o.39 

Tien voor uw post 
7.iox85C/€o.39 

Tien keer gefeliciteerd 

De zelfklevende vouwbla-
~ den met vijftig rouwze-
° gels en vijftig voor de 
_ baby laten we hier buiten 
^ beschouwing. 

^ NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Binnenland van Australië 
In afgelegen gebieden in 
het Australische binnen
land , waar de bevol
kingsdichtheid soms 
minder dan één persoon 

per vierkante kilometer 
bedraagt, is het geen uit
zondering dat de naaste 
buren zo'n honderd kilo
meter verderop wonen. 
Een op 5 juni verschenen 
serie postzegels belicht 
de voorzieningen die het 
fysieke isolement probe
ren te verlichten. De uit
gifte valt - niet geheel 
toevallig - samen met het 
vijftigjarig bestaan van de 
School o/the Air. 
De vijf zegels schenken 
aandacht aan telecom
municatie, transport, de 
zojuist genoemde school 
(gebruikmakend van ra
dio, televisie en internet), 
postdiensten en de ook 
hier overbekende Royal 

matie van drie zandste
nen rotsen in het Blue 
Mountains Park, ongeveer 
honderd kilometer ten 
westen van Sydney. Het 
park werd vorig jaar op 
de prestigieuze lijst van 
het Wereld Erfgoed ge
plaatst. 

De dne gezusters m Austroiie 

Een strip met de uyfmoticuen m een Australisch postzcaelboekje 

Flying Doctor Service. 
Bij de uitgifte behoort 
ook een tien postzegels 
tellend boekje. 

Australische vergezichten 
Op 12 juli verscheen in 
Australië een serie post
zegels bestemd voor post 
naar het buitenland. Zo'n 
serie is natuurlijk uiter
mate geschikt voor toe
ristische promotie van 
het eigen land - zie de 
uitgifte van Canada hier
onder. 
Van de vier waarden is de 
zegel van 50 cent ook in 
een boekje van tien stuks 
verkrijgbaar. Op deze ze
gel staan de 'drie gezus
ters' afgebeeld: een for-

Canada 
Canada van kust tot kust 
Ook voor Nederlanders 
vormt Canada een in 
populariteit groeiende 
vakantiebestemming. 
Verscheidenheid en 
schoonheid gaan er hand 
in hand. Op 11 mei kwam 
Canada Post met een serie 
van tien postzegels met 
afbeeldingen van grote 
bezienswaardigheden. Ze 
zijn verkrijgbaar in twee 
boekjes: één met vijf ze
gels van 60 c. (voor post 
naar de Verenigde Staten) 
en één met vijfmaal 
$ 1.05 (luchtpost). Een 
aardig stukje promotie in 
het buitenland dus. 
Om eens wat highlights te 

noemen: een stukje rails 
van de befaamde White 
Pass and Yukon Route, de 
176 kilometer lange 
spoorverbinding tussen 
Alaska en Yukon, met een 
indrukwekkende achter
grond (goed voor 
250.000 toeristen per 
jaar); de Butchart botani
sche tuinen in Brits Co
lumbia (jaarlijks een mil
joen bezoekers); het 
Auyuittuq National Park in 
Nunavut, iets ten noor
den van de poolcirkel, en 
- het mag niet onvermeld 
blijven - het tulpenfesti
val in Ottawa, Ontario. 
Als dank voor het onder
dak dat haar tijdens de 
oorlog verleend werd 

Het Canadese 
boekje met onder 
meer de zegel uan 
het tulpenjestival 
(inzet). 

schonk prinses Juliana in 
1945 honderdduizend 
bloembollen aan de 
hoofdstad. Het festival is 
inmiddels uitgegroeid tot 
een manifestatie van for
maat; internetgebrui
kers: u;u)u;.tulipjestival.ca. 

Duitsland 
Boekje met zegels uit 
permanente serie 
Op 25 mei verscheen in 
Duitsland een nieuw 
boekje met als inhoud 
twaalf postzegels. De ze
gels komen uit de huidi
ge serie 'bezienswaardig
heden', zijn zelfklevend 
en hebben een dubbele 
waarde-aanduiding: 
tweemaal 10 pf./ €0.05 
(raadhuis Wernigerode), 
tweemaal 100 p f / €0.51 
(slot Schwerin) en acht-
maal i io p f / €0.56 (ste
nen brug Regensburg). 

Groot-Brittannië 
Jan Klaassen en Katrijn 



De Britse post is dit jaar 
nogal bescheiden in het 
uitgeven van boelcjes. Ge
lukkig maar, want dat is 
vaak anders geweest. Het 
eerstvolgende dat op sta
pel staat is een boekje van 
£1.62 met vier perma
nente ist Ciass-zegels en 
twee Jan Klaassen & Ka-
trijnzegels (ook ist Class). 
De verschijningsdatum is 
4 september. 

Onzichtbaar en onhoorbaar 
Het grootformaatboekje 
Unseen and Unheard, met 
onder meer de eerder ver
schenen onderzeeboot
zegels, komt op 22 okto
ber aan de loketten. 
Een boekje biedt een dol
le verscheidenheid in de 
vier zegelvelletjes: 
1. tweemaal ist Class en 
twee zegels van 65 p. 'on
derzeeërs'; 
2. tweemaal 2nd Class en 
twee zegels van 45 p. 'on
derzeeërs'; 
3. minivelletje met vlag
gen- en vaandelzegels 
(ook op 22 oktober ver
schenen); 
4. vier Schotse ist Ciass-
zegels en vier Schotse E-
zegels (voor Europa). 

Luxemburg 
Oude postvoertuigen 
Op 22 mei verscheen in 
Luxemburg een boekje 
met zelfklevende postze
gels waarop oude postau
to's staan afgebeeld. Elk 
boekje heeft zes zegels 
van 3 f (Citroen 2CV uit 
de jaren zestig om brie
venbussen te ledigen) en 
zes van 18 f. (Volkswagen 
Kever, standaard-dienst
auto in de jaren zeven
tig)-
De Luxemburgse post is 
bij de aankoop van boek
jes, net als in het verle
den, weer gul voor de 
klant: het boekje levert 
zegels met een frankeer-
waarde van 126 f, terwijl 
men er maar 121 f. voor 
hoeft te betalen. 

Montenegro 
Vreemde boekjes 
Montenegro (in het Ser-
vo-Kroatisch: Crna Gora 
ofwel zwart gebergte) is 
geen zelfstandig land, 
maar een deelrepubliek 
van Joegoslavië, gelegen 
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Een van de twee postzegelboekjes. Het gaat om een merkwaardige uitgif
te; van elk boekje zouden vijfduizend exemplaren vervaardigd zijn. 

aan de Adriatische Zee. 
Toch is het land op nogal 
wat gebieden zelfstandig: 
het hanteert een eigen 
munteenheid (Duitse 
mark) en beschikt over 
een eigen politiemacht 
en douanepersoneel. Er 
is dan ook een sterk stre
ven naar totale onafhan
kelijkheid. 
Eigen postzegels zijn er 
niet en het gebied is 
evenmin lid van de We
reldpostunie UPU. Toch 
verschijnen er van tijd tot 
tijd een soort zegels, die 
alleen voor 'binnenlands' 
gebruik zijn bestemd. 
Ook Servië, het andere 
deel, geeft ze uit. 
Op 16 april verscheen er 
in Montenegro een velle
tje van negen zegels: 
achtmaal een sportzegel 
van o.io DM met daartus
sen een Europa-label. 
Ook zegels van Joegosla
vië plegen vaak in een 
dergelijke vorm uitgege
ven te worden. 
En nu zijn er in Monte
negro ook twee boekjes 
verschenen; de inhoud is 
afkomstig uit de zojuist 
genoemde velletjes. Het 
ene boekje bevat het Eu-
ropalabel, waarop een 
mooi plekje in het natio
nale park van de Tara-ri-
vier staat afgebeeld, plus 
twee sportzegels van 
o.io DM met handballers 
in actie. Het andere boek
je bevat een strip van drie 
handbalzegels. De kaft-
tekst vertelt dat er in het 
Montenegrijns Olym
pisch Comité tweeënder
tig sportbonden verenigd 
zijn en dat er 850 sport
organisaties met meer 
dan 35.000 atleten zijn. 

Rusland 
Europa 
Ook Rusland doet dit jaar 
weer mee met de Europa
zegels. Opg meiver-

,™..., varnei. ^ 

Voorzijde von het Luxemburgse boelge met een afbeelding von de Volk-
u;agen Kever, bekend om z'n luchtgekoelde motor. 

scheen een boekje met 
één postzegel van 8 r. Het 
betreft de Europazegel 
met een plaatje van het 
Baikalmeer. E)it in Siberië 
gelegen zoetwatermeer 
heeft een karakteristieke 
fauna, waarvan ook de 
Baikalzeehond - even
eens op de zegel afge
beeld - deel uitmaakt. 
Zoals gewoonlijk is de 
oplage weer bijzonder 
klein: slechts 3.000 
boekjes. 

Singapore 
Boekje met/elicitatiezefleis 
Op 25 april kwam Singa
pore weer met een wens-
zegelboekje. Het bevat 
tien postzegels zonder 
waarde-aanduiding (bin
nenlandse brief, momen
teel 22 c.) plus stickers 
voor verschillende gele
genheden: verjaardag, 
herdenking, huwelijk, 
nieuwe woning en de ge
boorte van een kind. 

Verenigde Naties 
Werelderĵ oed Japan 
Voor het vijfde achtereen
volgende jaar geven de 
drie postadministraties 
van de Verenigde Naties 
een serie postzegels uit 
waarmee de aandacht 
wordt gevestigd op een 
mooi stukje van onze we
reld. Dit jaar bevatten ze 
afbeeldingen van histori
sche gebouwen in Japan. 
Zoals steeds horen er ook 
nu weer drie grootfor
maat postzegelboekjes 
bij: in Zwitserse frank, 
Oostenrijkse schilling en 
Amerikaanse dollar. 

IJsland 
Europaboekjes 
Ook IJsland doet mee 
met het Europa-thema 
'Water - een natuurlijke 
bron'. Twee zegels zijn 
sinds 17 mei per tien ver
krijgbaar in boekjes. Het 
verband tussen de mens 
en het water wordt ver
beeld in een waterval op 
een vrouwenhoofd 
(55 kr.) en in een met een 
branding gevuld handen-
paar (80 kr.). 

Zuid-Afrika 
Grootformaatboekje 
'Nelson Mandela' 

Frinnerkjahefti 
1 o fnmerki a bref 
til landa i Evropu 

De beide nicuu;e IJslandsc Europazegclboekjes. 

Er zou op 2 april in Zuid-
Afrika een boekje ver
schenen zijn waarmee 
het land zijn staatsman 
Nelson Mandela eert. Het 
zou gaan om tien ver
schillende postzegels. 
Tot op heden (eind mei) 
heb lic er echter niets 
meer van vernomen. 

Big Fiue 
Een begrip in Zuid-Afrika 
zijn de B\g Five: olifant, 
buffel, luipaard, neus
hoorn en leeuw. De Zuid

een tien stuks bevattend 
zelfklevend boekje (prijs 
dus R ig.oo) en in een 
souvenirboekje. Dit laat
ste boekje bevat ook nog 
eens twee gefrankeerde 
postkaarten en komt op 
een prijs van R45.00. 

Herdruk zeuende serie 
permanente zegels 
Van het zelfklevende 
boekje met de nieuwe vo
rig jaar verschenen bloe-
menzegel verscheen op 4 
mei een herdruk. De ze-

De tujee nieuwe Zuid-Ajrikaansc 'Big Five'-boekjes. 
Afrikanen houden van 
'hun' dieren en ook bij 
toeristen staan ze hoog 
genoteerd. Op 25 april 
verscheen opnieuw een 
serie postzegels met af
beeldingen van de Big 
Fiue. Ze hebben geen 
waarde-aanduiding 
maar dragen de vermel
ding Airmail Postcard Rate 
(=Ri.90). 
Ze zijn verkrijgbaar in 

gel heeft de standaard
waarde van R 1.30. 

Voorzijde van het nieuwe bloe-
menboekjc van Zuid-Ajrika. 
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NIEUWE BEOORDELINGSMAATSTAVEN 
VOOR THEMATISCHE INZENDINGEN 

FlPCongres Madrid: . . .plaats uiaar eind uori^jaar ueel recjlementen mcrdeii veranderd.. 
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Tijdens hetFIPcongres 
in Madrid in oktober 
2000 zijn veel reglemen
ten veranderd. Omdat de 
definitief vastgestelde 
'Bijzondere Regels' en de 
Richtlijnen voor de the
matische inzendingen 
nog niet door de FIP zijn 
gepubliceerd, is de jury
adviescommissie van de 
Bond daar tot nu toe nog 
niet op ingegaan. Omdat 
de nieuwe regels echter 
tijdens Amphilex 2002 wel 
zullen worden toegepast 
en de inschrijving voor 
die tentoonstelling in
middels is opengesteld, 
gaan wij nu toch  zij het 
onder voorbehoud  op 
enkele belangrijke pun
ten in. 
Nadat de definitief goed
gekeurde teksten bekend 
zijn gemaakt, zullen wij 
er op terugkomen. 

Bcoordelinflsschema 
De meest in het oog lo
pende wijziging voor de 
thematische filatelie is 
het beoordelingsschema. 
Dit luidt nu zoals in het 
gele kadertje dat hier
naast staat afgedrukt is 
weergegeven. 

Voor de vijf oude beoor
delingsrubrieken: plan 
(20), ontwikkeling (30), 
filatelistische kennis 
(20), kwaliteit en zeld
zaamheid (25) en pre
sentatie (5) zijn er nu dus 
eigenlijk acht in de plaats 
gekomen. 
In de verdeling van het 
maximale puntenaantal 
van 100 over de drie 
hoofdcategorieën  the

matisch (50), filatelis
tisch (45) en presentatie 
(5)  is dus geen verschui
ving aangebracht. 
Het valt op dat de titel, 
samen met een eventuele 
ondertitel, een onderdeel 
van de beoordeling is ge
worden. Verwacht mag 
worden dat dit er toe zal 
leiden dat de noodzake
lijke aansluiting tussen 
titel en plan bij de jure
ring meer aandacht zal 
krijgen. De oude beoor
delingsrubriek 'Ontwik
keling' is nu onderdeel 
geworden van het ruime
re nieuwe begrip 'Behan
deling'. 

Vernieuivin^ 
In de oude reglementen 
Icwamen de begrippen 
'Originaliteit' en 'Creati
viteit' voor. In de nieuwe 
teksten wordt de term 
'Vernieuwing' gelan
ceerd. Aangegeven wordt 
dat 'vernieuwing' in een 
inzending op de volgen
de manieren tot uitdruk

king kan worden ge
bracht: 

introductie van nieuwe 
thema's 
nieuwe aspecten van be
kende thema's 
nieuwe benaderingswij
zen van bekende thema's 
nieuwe toepassing van 
materiaal 

Daaraan wordt toege
voegd, dat het persoonlij
ke werk en de resultaten 
van het vermogen tot ver
nieuwing van de inzen
der, geacht wordt in de 
inzending tot uitdruk
king te komen. 
Uitdrukkelijk is vastge
legd dat de relatie tussen 
filatelistische stukken en 
het thema duidelijk moet 
zijn. Als dat verband niet 
direct uit het stuk zelf 
blijkt, moet het uitgelegd 
worden. Er wordt nu ver
meld dat materiaal waar
van het verband met het 
thema niet duidelijk is, 
verwijderd moet worden. 

Behandeling 
Titel en plan 15 
Ontwikkeling 15 
Vernieuwing 5 

Kennis, persoonlijke studie en onderzoek 
Thematisch 15 
Filatelistisch 

Kwaliteit en zeldzaamheid 
Kwaliteit 10 
Zeldzaamheid 20 

Presentatie 

Totaal 

35 

30 

15 

30 

5 

100 

Nadere uitiuerking uolflt 
De juryadviescommissie 
zal nagaan welke door
werking de nieuwe regels 
moeten hebben in de glij
dende schalen en beoor
delingsformulieren. Als 
voorbereiding hierop 
hebben twee extra the
matische juryleden 
naast de gewone jury op 
de tentoonstelling Fila
Ede 2001 in mei bekeken 
hoe de nieuwe beoorde
lingsschaal, in vergelij
king met de huidige 
maatstaven, in de prak
tijk uitpakt. 

NIEUWS VAN 
HET AVC 

Alle bij de Bond aange
sloten verenigingen heb
ben kort geleden bij de 
Bondsbriefde lijst met 
beschikbare dialezingen 
voor 2001 ontvangen. In 
die lijst staan al een aan
tal nieuwe lezingen ver
meld, maar inmiddels is 
het aantal nieuwe lezin
gen verder uitgebreid. 
Het betreft vier lezingen 
op thematisch gebied: 

T88 Ik, Picasso 
T89 Proa^, een opmerke

lijke stad 
T90 Opkomst en neer̂ an^ 

uan de transatlantische 
passa^iersuaart, in
clusief de strijd om de 
blauwe wimpel 

T91 Mijnbouu); de mijn
lamp... een onmisbare 
hulp 

Op dit moment wordt ge
werkt aan nog meer le
zingen, die ook dit jaar 
beschikbaar komen. Ge
noeg redenen om op een 
ledenavond een diaserie 
te vertonen; dat maakt 
zo'n avond aantrekkelij
ker. Voor de kosten hoeft 
u het niet te laten. De dia
series worden gratis uit
geleend; de vereniging 
betaalt alleen de porto
kosten van de verzen
ding. Bij elke dialezing is 
een duidelijke tekst toe
gevoegd, die door de pre
sentator kan worden 
voorgelezen. Een lezing 
duurt ongeveer twintig 
minuten. Dialezingen 
kunnen worden aange
vraagd bij de materiaal
commissaris van het 
AVC, zie de colofon. 
Maak gebruik van deze 
voorziening van uw 
Bond! 
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040 Benders Postal History Curasao 99,00 
oog Blom Posnnrichtingen 1850-1906 40,00 
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080 Bondsreeks nr 2 Stempelrubriek'De Philatelist', 

deel l l i927-i93g 43,50 
084 Bondsreeks nr 3 Franssen - Postgeschiedenis 

Weert 57i50 
085 Bondsreeks nr 4- Sleeuw - Nederlands-Indie 

Emissies i870-'83-'92 (verbeterde uitgave) 42,50 
086 Bondsreeks nr 5 Stemer-Spork-Nederland, 

Deportzegel 5 cent typeBvan 1870 30,00 
088 Bondsreeks nr 6 Heuvel, van den - Binnenlandse post-
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o8g Bondsreeks nr 7 Heuvel, van den-Emiss ie Juliana 

Regina 1969-1986 36,00 
105 Bondsreeks nr 8 Siem - Moderne thematische 

filatehe 16,00 
107 Bondsreeks nr 9 Heuvel, van den - Alfabetisch 

register op de circulaire aanschrijvingen (enz ) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870 -1895 28,50 

116 Bondsreeks nr 11 Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betr de Post-en Telegraafdienst i8g5-igio 31,00 

117 Bondsreeks nr 12 Siem - Moderne thematische 
filatelie deel 2 27,00 

042 Braake, Ter Korte kroniek van de geposte brief 20,00 
082 Bulterman Nederlands-Indie, langstempels 

i864-igi3 der hulpkantoren bestelhuizen, 
tevens herzien kantorenschema 27,50 

053 Bulterman Japanese Occupation (Eng ) ig42-45 36,00 
115 Bulterman Republik Indonesia, postwaarde-

stukken i945-i04g 63,50 
014 Club Rotterdam 12 Filatelistische essays 10,00 
074 Costa, Da Binnenlandse en internationale 

posttarieven van Nederland 1850 - iggo 2g,50 
103 Dai Nippon Weense druk 35>oo 
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073 Delbeke Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 71,00 
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078 Flier, A van der Basisboek Filatelie 16,00 
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123 Goldhoorn De onbestelbare brief 40,00 

114 Hager NederlandseAutopostkantoreni93g- '94 
og2 Hammink Geschiedenis van de Pokomachine 
026 Horn Postzegelboekjes Handboek 
108 Ickenroth Rijkspostm Limburg 
002 Jeugd, JFN ABC deel I 
003 Jeugd, JFN ABC deel 2 (2e druk) 
118 Jeugd, JFN ABC deel 3 
004 Jeugd, JFN Ongewenste uitgiften en 

maakwerk in de filatelie 
005 Jeugd, JFN Woordenlijst F/N-I-D/N + E/N 
097 Jonkers Nieuwe Republiek 
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043 Korteweg 300 jaar Postmerken van Nederland 
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o i i Loo, van de Vervalsingen deel i 
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069 Maandblad Cumulatieve index 1922-1950 
070 Maandblad Cumulatieve index 1922-1980 
048 Maandblad Cumulatieve index i95o-ig8o 
ogo Petersen, J G E Postale perikelen in Hilversum 

tot 1944 
126 Ramkema, H Fiscaalzegels, Japanse bezetting 

Nederlands-Indie 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië ig45-ig49 

100 Rijswijk Persbrieven 
098 Sandberg Enveloppen 
099 Sandberg PTT m bevrijd Zuid-Nederland 
020 Spoorwegmuseum Spoor en Post 
068 Stapel Spoorwegbrieflcaarten 
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Nederlands-Indie 
021 Tandingmeters 
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093 Verhoeven Catalogus Perfins Nederland en O G 
121 Vliegende Hollander Nieuwe Luchtvaartcatalogi 
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094 Weeber-Kortekaas/Bakhuizen van den Brink 

Rondom Beatrix 
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125 Wicher en Zabel Niederlande ZifFernausgabe 
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30,00 
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15,00 
36,00 
18,20 
32.50 
45,00 

13,20 
15.70 
23.50 
31,00 

67,50 
27.50 
27.50 
20,50 
42.50 
27.50 

36,00 

69,50 
26,00 
23.50 
39,00 
27 00 
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142,00 
0.75 

72.50 
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48,00 
35.50 

150,00 
24.00 
24,00 
17.50 
19,50 
22,00 
30,00 

17,00 
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46,50 

85,00 

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

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusief verzendkosten Bestellingen worden uitgevoerd 
na betaling op Postbanknummer 2015960 t.n.v. Service-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra portokostenl 
Verdere inlichtingen: L. van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard, tel. 072-5711935 
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ig Speld 4,50 
32 Duif sleutelhanger 6,00 
33 Duif speld 6,75 
34 Duif hanger/kettingi7,oo 
35 Bondsstropdas 25,00 

EMISSIE 1852 
(auteurs van Balen Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat III 40,00 
5 cent Plaat IV 40,00 
5 cent Plaat V (ringb ) 3 5,00 
5 cent Plaat VI 
10 cent Plaat I 
10 cent Plaat Ia Sup 2 
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63,50 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
60,00 

(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, o 13 m m dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten hoogte x breedte) 
ogia 310x275 mm 50,00 
ogib 300 x270 mm 50,00 
091C 250 X 270 mm 50,00 
ogid 300x213 mm 45,00 
091e 293 X 420 m m * 43,75 
* verpakking van 20 stuks 

NUMMERS FILATELIE 
De prijzen per jaargang 
ig64-nu (ex porto) f 5 -
ig50-i963 (ex porto) f 10 -
Jubileumnummers 1972 en 
1982 (ex porto) f6 - per stuk 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen voor 1950 kos
ten f3 - per stuk, losse exem
plaren van 1950 tot en met 
1963 f2 - per stuk en losse 
nummers van 1964 en later 
f I - per stuk 
Bestellingen uitsluitend tele
fonisch of schriftelijk bij L 
van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard, tel 072-
57iig35 U wordt aangera
den een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen 

INDONESIA 2002 
GAAT NIET DOOR 

Van d e voorz i t t e r van d e 
Fede ra t i on I n t e r n a t i o n a l e 
de Phi la te l ie (FIP), d e 
h e e r K n u d M o h r h e b b e n 
WIJ v e r n o m e n da t d e w e 
r e l d t e n t o o n s t e l l i n g Indo
nesia 2 0 0 2 , d ie g e h o u d e n 
z o u w o r d e n van 29 m a a r t 
to t 4 apr i l 2 0 0 2 , d o o r d e 
I n d o n e s i s c h e B o n d is af
ge la s t in v e r b a n d m e t d e 
h u i d i g e s i tua t ie in d a t 
l a n d 

BONDSBUREAU NOG 
EVEN GESLOTEN 

In v e r b a n d m e t d e v a k a n 
t i epe r iode IS h e t B o n d s 
b u r e a u in U t r e c h t n o g g e 
s lo t en t o t e n m e t m a a n 
d a g 30 jul i . 

FILATELISTISCHE VORMING 
EEN NIEUWE KIJK OP POSTZEGELS VERZAMELEN 

DE BOND HEEFT U WEER IETS TE BIEDEN 
Wilt u meer weten over het BELEIDSPLAN FILATELISTISCHE VORMING? 
Wij komen het vertellen op uw verenigingsbijeenkomst. Informatie bij de 
coördinator, Bert Langhorst, 0492-540279 of e-mail: bert@langhorst.com 

WORKSHOP 'BEGELEIDING BEGINNENDE EXPOSANTEN' 
OP DE KOMENDE LIMPHILEX XXXII IN REUVER 

Op zondag 28 oktober geven Daan Koelewijn en Frans Leijnse u informatie 
over het opzetten van een tentoonstellingsproject. U kunt zich vanaf nu 
opgeven bij het Bondsbureau, bij de leden van de Commissie Filatelistische 
Vorming en bij de BBF-docenten Jeu Gielen (Venlo) en Bert Haan (Kerkrade). 
Het cursusboekje (f7.50 + porto) wordt u dan zo snel mogelijk toegezonden. 

http://www.nbfv.nl
mailto:bert@langhorst.com


BOUDEWIJN, EEN BEKWAAM 
VORST ZONDER FRANJE 

'Le roi triste' wilde ließt nog jaren dienstbaar zijn 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Hoewel koning Boudewijn de 
laatste jaren van zijn leven be
hoorlijk sukkelde met zijn ge
zondheid, wees niets erop dat 
het einde spoedig nabij zou 
zijn. Integendeel zelfs, na een 
ingrijpende hartoperatie voelde 
de vorst zich zo goed dat hij tij
dens de nationale feestdag van 
1992 tot zijn landgenoten Kon 
zeggen: 'Nu de artsen mij op
nieuw een uitstekende gezond
heid hebben bezorgd, zal ik u, 
met groot genoegen, nog vele 
jaren kunnen dienen.' Het lot 
zou anders beslissen. Op ^ au
gustus 1993 werden de Belgen 
wakker met op hun televisie
schermen het bericht dat hun 
koning de avond ervoor was 
overleden. 

VERRASSENDE 
VERBROEDERINC 
De taferelen die zich daarna in 
België afspeelden, kwamen als 
een grote verrassing voor velen. 
In die hete zomerdagen kwa
men tienduizenden Belgen naar 

Afieelding 1 - Boudewijn I, Koning der 
Belgen, ^g30-^gg;}. 

Ajheeidmg 2 - Het Koniniiiijk Paleis te Brüssel 
was in de zomer van 7993 getuige van het 
massale en emotionele afscheid dat het Belgi
sche volk van zijn koning nam. 

In de zomer van 1993 overleed koning Boudewijn van 

België. Op 17 juli van dit jaar zou de aanvankelijk 

schuchtere, maar in de loop van de jaren in zijn rol 

gegroeide vorst zijn gouden regeringsjubileum hebben 

kunnen vieren. Voor Jeffrey Groeneveld aanleiding om 

terug te blikken op het leven van een geliefd monarch. 

Afbeelding i- In de 
veertigjaar van zijn 
koningsschap werd 

Boudewijn op diverse 
gewone frankeerze-

gels afgebeeld, nu 
eens met en dan 
weer zonder bril. 

Brussel om afscheid te nemen 
van hun vorst, die opgebaard 
was in het Koninklijk Paleis. De 
gebeurtenis logenstrafte de be
weringen dat het koningshuis in 
België niet populair was en het 
benadrukte de bindende kracht 
die de koning was in het door 
de taalstrijd verdeelde land. 
Daar, op de stoep van het pa
leis, stonden Vlamingen, Wa
len, Brusselaars en Duitstaligen 
gebroederlijk naast elkaar alsof 
er geen onenigheid had be
staan. 

DE LAATSTE BELG 
juist vlak voor zijn dood had 
Boudewijn met zijn handteke
ning de wet bekrachtigd die van 
België een federale staat zou 
maken. De eenheidsstaat was 
als het ware opgehouden te be
staan, de gewesten hadden gro
te vormen van zelfstandigheid 
gekregen. Op de nationale 
feestdag benadrukte de koning 
nog eens zijn vertrouwen in de 
toekomst en hij riep zijn land
genoten op om toch vooral 
eensgezind verder te gaan. De 
man die ruim veertig jaar als ko
ning zijn uiterste best had ge
daan om België voor uiteen val
len te behoeden, sprak recht uit 
het hart en met grote liefde 
voor zijn land, maar leek onder
tussen een van de laatste echte 
Belgen te zijn geworden. 
Er was op dat moment bijna 
niemand die aan de autoriteit 
van de koning twijfelde. In veer
tig jaar had Boudewijn een aan
zien verworven dat niemand 

SSO 



Links en boven: aflieeldingen 4 en y Op iGjuli 
igsi besteeg Boudewijn als vijfde Koning der Bel

gen de troon. Rechts: ajheelding 6  Vader en zo

nen: de drie koningen Leopold UI, Boudewijn I en 
Albert II. 

°o ooŝ  

Boven: ajheelding 7  Koningin Astrid, 
de moeder van Boudewijn, die in ^c|2$ 
verongelukte. 

Rechts: ajheelding 8  Boudewijn met 
zijn zuster JosephineCharlotte en 

broertje Albert, ajgebeeld op een briej

kaart die verkocht werd ter herinnering 
aan koningin Astrid. 

IL. AA. RR. Ie Prince ßaudouin, la Princessc Joséphiru ' ' et Ie Prince de Liége. 
HH. KK. HH. Prins ßaudouin. Prinses JoséphineChar/offe en de Prins van Luik. 

Links: ajheelding 9 ■ Het huwelijk van Boudewijn en Fahiola werd groots gevierd; de nieuwe koningin zou Boude

wijns leven drastisch veranderen. Rechts: ajheelding ^o  Het kinderloze paar zou alle kinderen in het hart sluiten. 

Ajheelding 11  Prins Albert en prinses Paola 
met hun kinderen Filip en Astrid. Laurent 
was op het moment dat deze zegel ver

scheen nog niet geboren. 

Links: ajheelding 12  In prinses Astrid zagen velen een goede op

volger van de koning. Midden: ajheelding TJ  In 1955 maakte 
Boudewijn kennis met de hartelijke bevolking van Belgisch Congo. 

Rechts: ajheelding 14  Onajhankelijkheidsplechtigheid met de 
nieuwe president Lumumba aan de zijde van de koning. 

551 



kon evenaren. En dat vooreen 
man die bij het begin van zijn 
regering schuchter en verlegen 
was en naar het pijpen van zijn 
omgeving leek te dansen. De 
omstandigheden waaronder 
Boudewijn op T6 juli 1951 de 
troon aanvaardde waren daar 
onder meer debet aan. De ko
ningskwestie' had het aftreden 
van Boudewijns vader 
Leopold III noodzakelijk ge
maakt en de jonge opvolger 
had geen enkele ervaring op het 
gebied van staatszaken. Het 
was het zoveelste drama in het 
leven van een vorstenkind dat 
nog maar weinig geluk had ge
kend. 
Als vijfjarige verloor Boudewijn 
zijn moeder, de geliefde konin
gin Astrid. Toen nij nog geen 
tien was moest hij met zijn 
broertje Albert en zuster Josep
hine-Charlotte het land ont
vluchten omdat de Duitsers 
België binnenvielen. Als veer
tienjarige werd hij met het ge
hele koninklijke gezin op trans
port gezet om vervolgens jaren 
in het buitenland te moeten blij
ven, omdat de politici in België 
het niet eens konden worden 
over de terugkeer van zijn va
der. Deze last van het verleden 
zou Boudewijn de eerste jaren 
van zijn koningschap met zich 
meedragen. Is het dan niet lo
gisch dat de koning vaak zo'n 
trieste en lusteloze indruk 
maakte, zodat hij al snel de bij

naam Ie roi triste, de droevige 
koning, kreeg? 

KINDERLOOS 
Hoewel hij moest samenwer
ken met de ministers die felle 
tegenstanders van zijn vader 
waren geweest, besefte Boude
wijn dat alleen een goede ver
standhouding met hen de mo
narchie in rustiger vaarwater 
kon brengen. De koning slaag
de erin de verhoudingen te ver
beteren, maar een zeKere af
stand zou hij blijven bewaren. 
Ondertussen beweerden boze 
tongen dat hij onder grote in
vloed van zijn vader en diens 
vrouw, prinses Lilian, stond. 
Het feit dat zij nog steeds bij 
hem in het Koninklijk Paleis 
woonden wakkerde de geruch
ten alleen maar aan. 
Pas toen koning Boudewijn in 
1960 in het huwelijk trad met 
de Spaanse doiïa Fabiola de 
Mora y Aragon stopten de aan
tijgingen. De stille koning, die 
een nogal teruggetrokken be
staan leidde, bloeide helemaal 
op met zijn koningin naast zich. 
De Belgen ontdekten snel welke 
positieve invloed zij had op de 
vorst. Opvallend was de grote 
liefde die Boudewijn en Fabiola 
voor elkaar ook in het openbaar 
tentoon spreidden met een blik 
of een gebaar. Het paar zou 
echter zijn liefste wens nooit in 
vervulling zien gaan; miskraam 
volgde op miskraam en uitein

delijk bleven Boudewijn en Fa
biola kinderloos. Het verdriet 
was groot, maar de tijd ver
zachtte het leed en in 1989 kon 
de koning ook de positieve kant 
zien. In een toespraak voor jon
geren bij de Verenigde Naties 
zei hij dat de koningin en hij wa
ren gaan 'begrijpen dat door 
zelf geen kinderen te hebben er 
meer plaats is in ons hart om 
alle, werkelijk alle kinderen lief 
te hebben.' Een bijzondere plek 
in hun hart namen de kinderen 
van Boudewijns broer Albert in. 
Met name de oudste zoon Filip 
werd beschouwd als de zoon 
die Boudewijn en Fabiola zelf 
nooit hadden gehad. De koning 
nam zijn neef onder zijn hoede 
en algemeen werd aangeno
men dat de vorst Filip had voor
bestemd om hem te zijner tijd 
op te volgen. Maar het vertrou
wen in de prins was onder de 
Belgen niet zo groot. Toen in 
1991 bekend werd gemaakt dat 
voortaan ook vrouwen de Belgi
sche troon konden bestijgen, 
werd dat dan ook geïnterpre
teerd als een wens van de ko
ning om Filips zuster Astrid 
naar voren te schuiven als toe
komstig staatshoofd. Boude
wijn zelf liet zich in het open
baar nooit over deze zaak uit. 
Feit is wel dat toen de opvol
ging echt geregeld moest wor
den, het kabinet besloot om 
niet prins Filip, maar diens va
der tot koning uit te roepen. 

SOCIAAL BEWOGEN 
Tijdens het bewind van Boude
wijn zou België grote verande
ringen ondergaan. In 1955 werd 
dekoning in Belgisch Congo 
geestdriftig onthaald als de 
Bwana Kitoko, de mooie jonge
man. Amper vijfjaar later was 
de koning weer in de kolonie 
om getuige te zijn hoe het land 
onafhankelijk werd. Een illusie 
armer besloten opeenvolgende 
regeringen dat België een nog 
belangrijkere rol in Europa 
moest gaan spelen. Brussel 
werd de officieuze hoofdstad 
van een Europa dat steeds 
meer naar elkaar toegroeide. 
Het had tot gevolg dat het aan 
het hof een komen en gaan was 
van de belangrijken der aarde, 
die bij hun bezoek aan Brussel 
de koning niet links konden (en 
ook niet wilden) laten liggen. 
Boudewijn werd hierdoor een 
van de best geïnformeerde 
mensen van zijn land en, naar
mate de tijd verstreek, een fac
tor om rekening mee te hou
den. Hij was zich daarvan terde
ge bewust. De koning die altijd 
boven de politieke partijstrijcl 
en de taaltwisten had gestaan 
begon aan het eind van zijn le
ven wel partij te kiezen, name
lijk voor de zwakkeren in de sa
menleving. In zijn toespraken 
werd steeds meer zijn sociaal 
gevoel duidelijk. Dat het niet 
slechts om loze woorden ging 
bleek wel toen tijdens zijn be-
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Afbeelding is - De Benelux diende 
als voorbeeld voor een Verenigd Eu
ropa. Haar vorsten waren er warme 
pleitbezorgers van. 

Afbeelding i6- De groten der aard 
wisten Boudewijn te vinden, zoals 
ook hij graag bij hen op bezoek 
g' ig 
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Links en rechtsboven: 
afbeeldingen iy en 18 -
Het sociaal gevoel van 
de koning kwam onder 
meer tot uiting toen hij 
bij zijn zilveren rege
ringsjubileum de Ko
ning Boudewijnstichting 
liet oprichten. 

Links en rechtsonder afbeeldingen ig en 20-Er is 
in België maar weinig 'vertoon van de kroon'; 
slechts op de Nationale Feestdag is er sprake van 
enige uitbundigheid. 



Het beeld dat bij velen van koning Boudewijn bestaat ■ dat van een schuchtere, 
enigzins wereldvreemde en sombere man  is zeker niet terecht. De Belgische vorst 
kon bijzonder charmant zijn, ook als hij zich in een voor hem wat 'ongewone' om

geving bevond Hier zien we de koning op 8juli 7979, na de tijdrit van de Tour de 
France in het duizendjarige Brussel. Onze landgenoot joop Zoetemelk (rechts) 
reed toen nog in het geel; hij schudt de hand van de latere winnaar Hinault. 

grafenis een onbekende kant 
van de vorst belicht werd. Dui
delijk werd hoe hij zich achter 
de schermen had ingezet om 
het lot van bijvoorbeeld de Filip
pijnse prostituees te verbete
ren. Het strengkatholieke ge
loof van de koning speelde bij 
deze vormen van naasten

liefde een grote rol. 
Men heeft de koning wel verwe
ten dat zijn geloof zijn hele ma
nier van regeren bepaalde. Het 
kwam heel duidelijk naar voren 
toen Boudewijn in 1990 in ver
band met gewetensnood een 
wet die abortus zou legaliseren 
niet wilde ondertekenen. De zit

tende regering bedacht een 
grondwettelijke truc en verklaar
de dat de vorst gedurende vie
rentwintig uur niet tot regeren 
in staat was. Op die manier kon 
de wet toch van kracht worden 
zonder de handtekening van de 
koning. Tekenend voor net ge
zag dat de koning inmiddels ge
noot was dat deze vreemde 
gang van zaken niet tot een 
nieuwe 'koningskwestie' leidde. 
Hoewel er natuurlijk kritiek was, 
klonk er in het land toch vooral 
bewondering voor een vorst die 
zich niet net als de politici in 
alle bochten probeerde te wrin
gen om een politieke omme
zwaai te rechtvaardigen. 

SOBER 
Lange tijd hebben de Belgen 
een zekere onverschilligheid te
genover hun koning tentoon ge
spreid. Er werd hem in begin 
zelfs verweten dat hij zich de 
noden van zijn volk niet aan
trok. Die kritiek verstomde toen 
het tegendeel bleek. Het ver
keerde beeld lag voor een groot 
deel ook aan de koning zelf die 
nu eenmaal geen joyeuze per
soonlijkheid was. Daar kwam 
nog bij dat de koning en konin
gin van het bourgondische Bel
gië zo sober leefden en zo wars 
waren van uiterlijk vertoon, dat 
je ze bijna calvinistisch zou 
noemen als je niet wist dat ze 
streng roomskatholiek waren. 
Met de komst van Fabiola ver

dwenen de laatste frivoliteiten 
aan het hof was het afgelopen 
met de hofbals en restte slechts 
majesteit zonder franje: geen 
gouden koets of modieuze kle
ding met flitsende haardracht. 
Maar juist daardoor zou de 
waardering voor het vorsten
paar, dat zich als een tweeeen
neid inzette voor België, groei
en. In de jaren 19901991 bleek 
dat overduidelijk, toen de ko
ning een aantal jubilea vierde: 
zijn zestigste verjaardag, veertig 
jaar op de troon en dertig jaar 
getrouwd. Het enthousiasme 
waarmee de bevolking hem 
overal ontving, toonde warmte 
en liefde voor iemand in wie 
men de vader van alle Belgen 
zag. Wie toen goed zou hebben 
gekeken, had zich niet hoeven 
te verbazen toen twee jaar later 
de mensen zich voor het Ko
ninklijk Paleis verdrongen. Op 
indrukwekkende wijze nam het 
Belgische volk afscheid van de 
man die hen ruim veertig jaar 
lang had geregeerd. Een mooier 
eerbetoon dat alle taalgrenzen 
oversteeg had men koning Bou
dewijn niet kunnen geven. 

Noot: 
': zie ook Filatelie van oktober 2000: 
Leopold  held oJverrader> door Jeffrey 
Groeneveld; pagina 640 e.v. 

Rechts: afbeelding 21 
Boudewijn en Fabiola 

waren ruim dertigjaar 
onafscheidelijk. De ko

ningin was een grote 
steun bij de vervulling 
van Boudewijns zware 
taak, maar daarnaast 

ontplooide ze tal van ac

tiviteiten die vooral op 
sociaal en cultureel ge

bied lagen. 

Onder (van links naar 
rechts): afbeeldingen 22, 
2^ en 24  Het 'konings

jaar' iggoic)C)i bracht 
tal van festiviteiten met 

zich mee, waarbij ook 
koningin Fabiola deelde 
in de hulde. Er was na

tuurlijk extra aandacht 
voor de jeugd. 
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8379 AFGHANISTAN ( € 113,45 ) 250 
Vnl pfrin map 
Een interessante collectie op albumbladen met) veel 
beter en schaars matenaal) 

8641 AMERIKA  PRECANCELS ( € 68,07) 150 
Gebr In insteekboek 
1150 stuks waarbi] betere 

8285 AMERIKA (U.S.A) ( € 226,89 ) 500 
Vnl gebr In map 
Een rommelig geheel op albumbladen met veel 
klassiek Geschikt voor de specialist 

8627 ANTARCTICA (€ 63,53) 140 
FDC s In map 
En speciale brieven Met veel interessante 
stempels en handtekeningen = 50 stuks = 

8716 AUSTRALIË (€ 453,78) 1000 
Pfr/gebrin 3 albums 
1979/1999 Een zeer uitgebreide, overkomplete ver 
zameling met veel extra materiaal zoals cutter

pairs Hoge nieuwtjes prijs 
8719 AUSTRALISCH ANTARTICA ( € 124,79) 275 

Pfr/gebrln map 
1957/1997 Een overkomplete verzameling waarbij 
cutterpairs 

8675 BELGIË ( € 1.474,79 ) 3250 
Ongebr/gebr In album 
1910/1967 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel betere zegels en series uit de gehele penode 
Waarbij ook veel betere blokken Een prachtobject 
met veel schaars materiaal Zeer hoge catalogusw 

8349 BERLIJN ( € 226,89 ) 500 
Pfr/ongebr/gebr In Davo album 
1848/1987 Vanaf 1954 kompleet Een nette verza

meling, geschikt om mee verder te gaan 
8446 BRAZILIË (€ 136,13) 300 

Gebr/ongebr In insteekboek 
Een rommelige verzameling tot +/1980 met veel 
klassiek 

8486 CANADA (€ 408,40) 900 
Gebr In 2 blanco albums en een insteekboek 
1859/1999 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal uit de gehele periode 

8612 CHINA (€ 499,16) 1100 
Pfr In map 
1484/1485 1555/1562 en bl 19 
Cataloguswaarde DM 2125 

8584 CURACAO/ANTILLEN ( € 1.474,79 ) 3250 
Rr /ongebr /gebr In album 
1873/1989 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel topmatenaal uit de gehele penode Waarbij 
luchtpost kompleet en een interessant deel port 
Tevens iets Aruba Een mooi geheel met een 
extreem hoge cataloguswaarde 

8667 CYPRUS (€ 453,78 ) 1000 
Ongebr/gebr In album 
1880/1995 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal uit de gehele periode Met onder 
andere een interessant deel klassiek 
Cataloguswaarde +/ ff 30 000 

8680 D.D.R. ( € 431,09 ) 950 
Ongebr/pfr In 3 luxe Davo albums 
1949/1978 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de jaren 50 Geschikt om 
mee verder te gaan Hoge cataloguswaarde 

8169 DUITSE STATEN (€317,65) 700 
Vnl gebr In map 
THURN UND TAXIS 

5719 DUITSLAND ( € 124,79 ) 275 
Vnl gebr In album 
Een mooie beginnersverzameling waann alle gebie

6 den goed vertegenwoordigd zijn Tot +/ 1957 
8599 DUITSLAND {€ 226,89 } 500 

Gebr/ongebr In album 
+/1860/1965 Een goed gevulde verzameling met 
veelzijdig matenaal van veel verschillende gebieden 
Geschikt voor de beginnende Duitslandverzamelaar 

8231 DUITSLAND BUND ( € 113,45 ) 250 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
1949/1972 Een redelijk gevulde collectie Deels 
dubbel verzameld 

8664 ENGELAND ( € 249,58 ) 550 
Gebr/ongebr In album 
1858/1995 Een goed gevulde verzameling met veel 
zegels Waarbij een interessant deel klassiek 

8656 ENGELSE GEBIEDEN ( € 340,34 ) 750 
Pfr In doosje 
Malta en Gibrtaltar Een interessante engrospartij 
van de jaren 60 en 70 met ook veel betere) series 
Geschikt voor de handel 

5939 ENGELSE KOLONIEN ( € 499,16 ) 750 
Vnl ongebr In 2 albums 
British Indian Ocean Een mooie verzameling met 
veel betere series van onder andere B I O T 
Seychelles en Brunei Waarbij veel schaars 
matenaal en veel motief 

8586 EUROPA (€499,16) 1100 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een gigantische doubletten partij in meerdere 
insteekboeken Waarbij veel Duitsland Zeer ge

schikt voor rondzenddienst en wederverkopers 
8655 EUROPA (€ 907,56 ) 2000 

Gebr/ongebr In 3 dikke oude albums 
+/1850/1960 Een interessante, nette verzameling 
met veel beter materiaal Waarbij veel landen goed 
vertegenwoordigd zijn Geschikt om mee 
verder te gaan 

8267 FAROER ( € 249,58 ) 550 
Gebr Insteekhoes 
Handelsvoorraad waarbij iets IJsland Geschikt 
voor de rondzenddienst Hoge cataloguswaarde 

8677 FINLAND (€113,45) 250 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1855/1982 Een nette redelijk gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

8669 FRANKRIJK ( € 113,45 ) 250 
Gebr In map 
Klassiek materiaal Waarbij enkele paren Geschikt 
voor de specialist 

8690 FRANS KONGO ( € 272,27 ) 600 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1960/1990 Een leuke verzameling met zeer veel 
motief Cataloguswaarde ff 11000

8359 FRANSE GEBIEDEN ( € 226,89 ) 500 
Pfr/ongebr/gebr In 2 insteekboeken 
In Afrika Een rommelige partij met veel zegels 
Cataloguswaarde ff 10 000  +++ 

8447 GRIEKENLAND (€ 113,45) 250 
Gebr/ongebr Insteekboek 
Een leuke verzameling met veel ouder matenaal 
Waarbij ook iets gebieden 

8502 GROENLAND ( € 136,13 ) 300 
Gebr In map 
Een verzameling op insteekblad met veel 
materiaal Cataloguswaarde ff 4 000,

8594 HONGARIJE ( € 408,40 ) 900 
Gebr /ongebr In 3 blanco albums 
1871/1972 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel komplete series en blokken uit de gehele 
penode 

8602 HONGARIJE (€ 63,53 ) 140 
Vhl gebr In map 
Een goed gevulde verzameling tot 1955 op 
blanco bladen 

8258 INDONESIË (€294,96) 650 
Pfr/ongebr In album 
1949/1978 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal 

8478 ISRAEL ( € 907,56 ) 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 beginperiode Zeer hoge catalogusw 

8617 ITALIË ( € 340,34 ) 750 
Gebr In 2 Lindner albums 
1945/1980 Een goed gevulde verzameling met 
veel toppers uit de jaren 50 ) 

8491 JOEGOSLAVISCHE GEB. ( € 272,27 ) 600 
Pfr/ongebr/ In album 
■H/1865/1945 Een interessante verzameling met 
veel beter en gespecialiseerd materiaal Zeer 
geschikt voor de gevorderde verzamelaar van 
dit interessante gebied 

8393 LETLAND ( € 113,45 ) 250 
Gebr /ongebr In map 
Een interessant geheel m oude rondzendboekjes 

8647 LUXEMBURG (€ 294,96 ) 650 
Gebr/ongebr In blanco album 
Een deels dubbel verzamelde collectie tot 1945" 
met veel beter matenaal 

8456 MEXICO ( € 181,51 ) 400 
Vnl gebr In insteekboek 
Een doublettenpartij met zeer veel zegels, van 
oud tot nieuw Zeer geschikt voor gespecialiseerde 
verzamelaar en wederverkopers 

8553 MIDDENOOSTEN (€ 170,17) 375 
Vnl pfr In 2 insteekboeken 
Een interessante handelsvoorraad met veel betere 
series Geschikt voor wederverkopers 

8545 MOTIEF: BLOEMEN { € 397,06 ) 875 
Pfr/gebrln insteekboek 
Een interessante handelspartij tot (/19B0 
Met veel betere series Geschikt voor wederver

kopers 
8504 MOTIEF: KONINGSHUIZEN ( € 272,27 ) 600 

Gebr /ongebr In 2 albums 
Een interessante verzameling met Europees/ 
matenaal Waarbij veel oudere senes 

8590 MOTIEF: MARIA { € 5.445,36 ) 12000 
Vnl pfr In 11 zeer dikke albums 
EEN SUPER VERZAMELING MET ZEER VEEL 
INTERESSANT MATERIAAL VAN DE HELE 
WERELD EEN ECHTE TENTOONSTELLINGS

COLLECTIE MET VEEL TOPPERS VAN ONDER 
ANDERE SPANJE LIECHTENSTEIN MACAO, 
BELGIË ENZ ENZ DIT IS ECHT EEN EENMA

LIGE KANS VOOR DE VERZAMELAAR VAN DIT 
PRACHTIGE MOTIEF WAARBIJ OOK BLOKKEN 
VAN 4 EN IETS FDC'S EEN GIGANTISCHE 
CATALOGUSWAARDE 

8302 MOTIEF: U.RU. ( € 340,34 ) 750 
FDC'S In doos 
Een interessant geheel met ook iets brieven 

8724 N/M/Z AMERIKA (€ 68,07 ) 150 
Gebr /ongebr In album 
Partij op algumbladen met veel ouder materiaal 
Waarbij U S A 

8575 NEDERLAND (€499,16) 1100 
Pfr/ongebr In album 
1852/1976 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series uit de jaren 30 40 en 50 Een mooi 
geheel met een hoge catalog us waarde 

8578 NEDERLAND (€158,82) 350 
Ongebr In map 
Luchtpost 12/13 

8702 NEDERLAND (€ 204,20 ) 450 
Gebr/ongebr In doos 
Een interessante uttzoekpartij in insteekboekjes 
en zakjes Waarbij iets Kolomen 

8532 NEDERLAND & OVERZEE ( € 1.588,23 ) 3500 
In doos 
Een zeer uitgebreide verzameling brieven fdc s 
en postwaardestukken Waarbij veel luchtpost 
en interessante frankeringen Zeer geschikt voor 
de specialist 

8689 NEDERLANDS INDIE ( € 317,65 ) 700 
Pfr/ongebr/gebr In map 
Betere series en zegels Waarbij Konijnenburg 
10 et /5g ld postfns Cataloguswaarde 
FL 2 100,

8580 NEDERLANDSE KOLONIEN ( € 294,96 ) 650 
Vnl ongebr In insteekboek 
Betere series en zegels Geschikt voor de gevorder

de verzamelaar 
8358 NIEUW ZEELAND ( € 204,20 ) 450 

Ongebr/gebr In Davo album 
1873/1987 Een goed gevulde verzameling 

8681 NOORWEGEN (€ 86,22 ) 190 
Gebr In map 
Klassiek Waarbij nr 9,11,12 13.15,17,19 20 en 21 
Cataloguswaarde ff 4 300.

8644 OOST EUROPA ( € 181,51 ) 400 
Pfr/ongebr In doos 
Een interessante partij in 65 grootformaat oude 
rondzendboekjes Zeer geschikt voor wederver

kopers Hoge cataloguswaarde 
8614 OOSTENRIJK (€226,89) 500 

Vnl ongebr In insteekboek 
+/1900/1957 Een leuke verzameling met veel ja

ren 50 Waarbij iets doubletten Hoge catalogusw 
8483 OOSTENRIJK EN GEBIEDEN ( € 226,89 ) 500 

Bebr /ongebr In insteekboek 
Een klassieke doublettenpartij met veel interes

sant materiaal Geschikt voor de specialist 
Zeer hoge catalog us waarde 

7663 PARAGUAY ( € 79,41 ) 175 
Gebr/ongebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 

7995 POLEN ( € 136,13 ) 300 
Ongebr In album 
160 postkaarten van voornamelijk de jaren 40 en 50 
Geschikt voor de specialist 

8687 SAN MARINO ( € 102,10 ) 225 
Vnl ongebr In map 
Een verzameling op blanco bladen Voornamelijk 
jaren 60, maar ook iets ouder materiaal 
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Voorbeelden uan interessante brieven, in de tekst hieronder ivordt toegelicht tuelk verhaal deze poststukken vertellen. 

Sprekende brieven 
Die Briefmarke ist stumm, 
das Bnefstuckjlustert, der 
Brief spricht. Met dit ge
zegde begint een instruc
tief artilcel in de Brief
markenSpiegel van mei 
over de vreugde die liet 
verzamelen van brieven 
de filatelist kan bezor
gen. Zegels, stempels, 
postale etiketten en aan
tekenrecht tezamen ver
tellen verhalen die afzon
derlijke zegels niet kun
nen bieden. Wees daar
om voorzichtig met het 
afweken van zegels en 
kijk eerst eens goed naar 
de brief of briefl<aart als 
geheel. Laatst vertelde 
een bekende mij dat hij 
druk bezig was geweest 
van een groot aantal brie
ven uit het vooroorlogse 
NederlandsIndië de 
postzegels af te weken. 
Jammer, riep ik uit, want 
de meeste van die door
sneefrankeerzegels zijn 
maar een paar dubbeltjes 
waard, maar veel stem
pels uit wat toen de bui
tengewesten heetten zijn 
nu erg gezocht. Vooral de 
Fransen zijn al lang van 
deze waarheid doordron
gen en de grote catalogi 
geven van oudere zegels 
(de Cérès tot i960) ook 
een prijsnotering voor 

~ zegels op briefen seul sur 
= lettre. Dan moet zo'n brief 
_ bij voorkeur volgens het 
= vigerende tarief zijn ge
^ frankeerd. Maaruitzon
■Z deringen zijn mogelijk, 
5 zo staat in het artikel, bij
■^ voorbeeld wanneer een 

postadministratie een ze

CC^ gel met een waarde uit
* • " geeft die niet in de tarie

ven voorkomt. Zoals de 
recente zegel van 20 cent 
die in Nederland in janu
ari van dit jaar als aanvul

lingswaarde voor de kor
tingzegels werd uitgege
ven. Hierbij twee voor
beelden van interessante 
brieven: een Portopjlichtye 
Dienstsache uit het naoor
logse Duitsland zonder 
postzegel en een brief uit 
Kaunas uit het zojuist 
weer onafhankelijke Li
touwen met Russische 
postzegels (het land 
moest eerst weer erkend 
worden door de UPU), 
maar met Litouws stem
pel. 

Poortmans fiscaalzegels 
Fiscaalzegels  lang tijd 
veracht zijn weer 
verzamelwaardig. De 
Belgische Studiekring 
van de Poortmanzegel, 
die zich in hoofdzaak 
bezig houdt met de post
zegels van koning 
Leopold III met staande 
kraag, schenkt ook 
aandacht aan de Belgische 
fiscaalzegels en dan 
uiteraard aan die, welke 
gegraveerd zijn door de 
ontwerper en graveur 

M. Poortman die ook 
voor de Leopoldzegels te
kende. 

Dit keer waren die fis
caalzegels het belangrijk
ste agendapunt van de re
cente jaarvergadering en 
in het mei/juninummer 
van het tijdschrift van de 
kring wordt in twee talen 
uitvoerig verslag gedaan 
van de discussies. 

Pionierende bakker 
Het Duitse Philatelie van 
april jl. schenkt veel aan
dacht aan het 75jarig be
staan van de luchtvaart
maatschappij Lujthansa 
en herinnert er tegelijk 
aan dat vijftig jaar gele
den in Wuppertal de In
ternationale Vereniging 
van Luchtpostverzame
laars werd opgericht. Een 
van de pioniers van het 
luchtpostverzamelen was 
Ludwig Koflet. Deze ban
ketbakker zou zich voor
al gaan specialiseren op 
de Zeppelinpost en alles 
wat daarbij hoort. Een ar

Dc bekende Belgischcgraveur M Poortman stak ook de zegeltekcnmg 
voor/iscale zegels (zie detailopname). 

tikel over zijn collectie 
met kleurenillustraties 
van zeldzame Zeppelin
poststukken staat in het

wordt daar in hoofdzaak 
voor min of meer spor
tieve activiteiten ge
bruikt. 

De/iets als ^osïaa\ vervoermiddel, 
hier op een zegel van Duitsland 

De auteur schetst daaren
tegen aan de hand van 
vele voorbeelden waar en 
wanneer de fiets voor 
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Luftschiffbau Zeppelin 

Friedriolisliafea a.B, 

mrttemberg 

Allemagne du Sul 

In Filatelie te zien, maar met in Philatelie een brief aan de luchtvaart
pionier Hugo Eckcner (collectie H. Gabriels). 

zelfde nummer. 
De hierbij afgebeelde 
brief aan Hugo Eckener, 
een van de pioniers van 
de ontwikkeling van deze 
luchtschepen, wordt in 
het artikel echter niet 
vermeld  want die is in 
mijn bezit. 

Postale tweewielers 
Het blad American Phila
telist (met zijn bijna 
52.000 abonnees het op 
één na grootste filatelis
tische tijdschrift in de 
Verenigde Staten) bevat 
vaak bijdragen waarin 
verzamelaars vertellen 
hoe zij er toe kwamen 
om bepaalde specialis
men te gaan beoefenen. 
Zo vertelt Alan R. Capon 
in het meinummer over 
zijn hobby: fietsen op 
postzegels. Nu is in 
Amerika de fiets nooit 
een echt transportmiddel 
geweest; de tweewieler 

postale doeleinden werd 
(en nog wordt) gebruikt. 

Het staat in de sterren 
Misschien geen hobby 
maar meer een overtui
ging is de astrologie. In 
het Duitse bondsblad 
Philatelie van mei/juni 
staat wat er op dit gebied 
op postzegels te vinden 
is. Niet alleen de symbo
len van de dierenriem, 
zoals die onder andere op 
een prachtig blokje van 
Israel te vinden zijn, wor
den behandeld, maar ook 
bekende historische per
soonlijkheden die onder 
een bepaald gesternte ge
boren zijn en daardoor 
ook bepaalde eigen
schappen kunnen verto
nen. 

De astronoom Coperni
cus was ook een over
tuigd astroloog. Napole
on, Mussolini, Staün, 
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Astroloflie op postzegels- een verzamelgebied dat ueel mogelijkheden 
biedt 

Adenauer en Marx waren 
allemaal een steenbok en 
of je nu gelooft in astro
logie of niet: een zekere 
mate van koppigheid kan 
al deze heren toch niet 
ontzegd worden. 

Oosterse parels 
In zijn reeks verkennin
gen van wat het blad 
noemt 'De parels van het 
Oosten' beschouwt Tim
bres Magazine van maart 
jl. twee gebieden die re
cent onder Chinees be
stuur zijn gebracht, na
melijk Hongkong en 
Macao. 

Oosterse pareltjes zegels uan 
Macao en Hongkong. 

Beide gebieden hebben 
vooralsnog een eigen, 
apart overheidsstatuut en 
geven ook nog hun eigen 
postzegels uit - die van 
Hongkong uiteraard zon
der het portret van de 
Britse koningin en met 
een valuta in dollars. Het 
artikel gaat vooral over de 
luchtverbindingen en 
toont vele afbeeldingen 
van eerstevluchtenvelop-
pen. 

Verkopen, sukkels! 
Een optimistisch bericht: 
de Deutsche Briefmar
ken-Revue, altijd sterk 
op de commerciële kant 
van de filatelie gericht, 
meldt in het meinummer 
dat de vraag naar de ou

dere Europazegels sterk 
toeneemt. Opkopers -
vooral uit Zuid-Europa -
betalen hoge prijzen voor 
de Europa-emissies tot 
iggi, en dan met name 
die van de kleine landen 
met beperkte oplagen zo
als IJsland, Turkije en 
Turks-Cyprus. 

De prijzen uoor postfrisse zegels op 
het thema 'Verenigd Europa'zitten 
de laatste tijd duidelijk in de lijt 

Voor een complete, post
frisse Europa-verzame
ling die de jaren 1956-
1992 bestrijkt betaalt de 
handel momenteel zo'n 
vijfduizend mark. De 
kwaliteit van gom en de 
centrering van de zegels 
zijn mede bepalend voor 
de prijs. Dat geldt ook 
voor bekende 'dure' 
emissies zoals Luxem
burg 1956, Liechtenstein 
i960 en Spaans-Andorra. 
Alleen sukkels wachten 
nog met verkopen, aldus 
kopt het blad zijn artikel, 
want de hausse duurt niet 
eeuwig. (H.G.) 

Klinkend artikel 
In sommige verenigings
bladen treffen we met 
enige regelmaat artikelen 
aan die vallen in de cate
gorie 'geschiedkundige 
filatelie'. Die artikelen 
worden gekenmerkt door 
een wat diepere studie 

over de geschiedkundige 
aspecten van een of meer 
postzegels. Een artikel in 
Perfinpost van mei 2001 
over de Zeepfabriek 'De 
Klok' uit Heerde kan ze
ker in deze categorie 
worden gerangschikt. 
Aanleiding voor het arti
kel waren uiteraard post
stukken met de firmaper
foratie D.K.H. (De Klok 
Heerde). De geschiedenis 
van de fabriek wordt ver
teld vanaf het prille begin 
(toen ene Johannes Lode-
wijk van Apeldoorn in 
1902 in Duitsland een 
zeeppoedermolen kocht) 
tot aan de overname door 
een Duits bedrijfin 1992. 
Het artikel besluit met 
een anekdotisch bewijs 
dat niet alleen personeel 
misbruik maakte van de 
postzegelkas, maar dat 
ook directieleden niet 
schroomden om zaken-
postzegels te gebruiken 
voor privé-doeleinden! 

Almachtige abdij 
De Abdij van Cluny 
(Frankrijk) is het onder
werp van een uitvoerige 
bespreking in Drielan
denpunt (mei/juninum-
mer 2001). Zo leest men 
er dat de abdij op het 
hoogtepunt van haar 
macht üeerste over tien
duizend monniken en dat 
haar macht van invloed 
was op de gehele toen
malige christenheid. 
Afbeeldingen en post
stukken met speciale 
stempels completeren dit 
bijzonder interessante 
artikel. 

Dubieuze records 
In Bondsnieuws, het blad 
van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen, valt 
- net als eerder in Filatelie -
te lezen dat in 1999 we
derom alle recorcis zijn 
gesneuveld voor wat be
treft de postuitgiften over 

Een portret uan Oeljanou (alias Lenin) 

de gehele wereld. Het re
cordaantal bedroeg, vol
gens het Duitse blad Mi
chel Rundschau, 16.107. 
Dat record was overigens 
het zevende op rij! 

Tanzania 
uitgiften. 

.recordhouder nieuuie 

De recordlijst wordt aan
gevoerd door Tanzania 
met 581 zegels en blok
jes, welk aantal slechts 
één keer werd overtrof
fen, namelijk in 1993 
door Madagaskar met 
717 zegels! Wie durft er 
nog te klagen over het 
uitgiftebeleid van Neder
land? 

Een door de computer gemaakte reconstructie uan het interieur uan de fa
meuze abdij van Cluny. 

Oeljanov belicht 
Een bijzonder uitvoerige 
biografie over Lenin staat 
afgedrukt in Oost Europa 
Filatelie (negentiende 
jaargang, nummer 2) met 
als titel Wie uias Lenin'. 
Interessante details, die 
lang niet bij iedereen 
bekend zullen zijn, 
worden uit de doeken 
gedaan. Lenin werd 
geboren in Simbirsk, een 
plaats die tijdens de 
Sovjetperiode werd 
omgedoopt in Oeljanovsk, 
waarmee eer wordt 
bewezen aan Lenin, 
wiens werkelijke achter
naam Oeljanov was. 
Een ander saillant detail 
is dat uitgerekend Lenin 
in i8g8 een kerkelijk hu
welijk sloot met 
Nadezjda Konstantinovna 
Krupskaya. Het feit dat 
zijn broer in 1887 wegens 
medeplichtigheid aan het 
beramen van een aanslag 
op tsaar Alexander III 
werd opgehangen, ver
sterkte zijn haatgevoelens 
jegens het tsaristische 
bewind, hetgeen weer 
verstrekkende gevolgen 
had voor de tsarenfamilie 
in igi8. 

Polderspoor 
Een artikel in Alphapost 
(nummer 5) onder de 
kop Het Polderhjntje geeft 
interessante details over 
het postvervoer op de 
Haarlemmermeerspoor
lijnen. 

Een aardige bijzonder
heid is, dat binnen het 
postdistrict Amsterdam 
de haltes Amstelveen-
scheweg en Kalfjeslaan 
lagen, waardoor een brief f 
van Buitenveldert naar * 
Amsterdam het 
blokstempel Haarlem-
Amsterdam-Aalsmeer 
kreeg en eveneens het 



Het Hoarlcmmermccrstation m Amsterdam. 

stempel LOCAAL in kastje 
voor het verlaagde lokale 
tarief. 

Raadselachtig traject 
De geschiedenis van een 
boeiende brief uit 1831, 
wellicht een cholerabrief, 
wordt uit de doeken ge
daan in Onder de loupe 
genomen (mei 2001). Een 
aantal vragen blijft echter 
nog onbeantwoord. De 
brief, verkleurd door 
azijndampen en voorzien 
van twee insnijdingen 
(voor ontsmetting) ging 
van Neuenhaus (Neder-
saksen) naar Bordeaux 
(Frankrijk). Omdat België 
en Nederland in staat van 
oorlog waren, is het 

onbegrijpelijk dat deze 
brief via Nederland werd 
vervoerd, hetgeen toch 
het geval is, gezien het 
stempel L.P.B. 4R (Lettre 
Pays Bas Rayoti 4). Rayon 
4 is Overijssel, hetgeen 
voor de hand ligt, gezien 
de ligging van Neuen-
haus. Lezers worden op
geroepen om de open
staande vragen in te vul
len. 

Expo-ervaringen 
De wederwaardigheden 
van een verzamelaar die 
wilde deelnemen aan een 
recente postzegel
tentoonstelling in 
Noorwegen (een land dat 
niet tot de Europese Unie 

behoort) vormen een aar
dig verhaal in Het Noor
derlicht (nummer 148). 
Het artikel geeft weer wat 
er allemaal postaal komt 
kijken bij de verzending 
van de tentoon te stellen 
albumbladen naar een 
niet-EU-land. Afbeelding 
van de postale formulie
ren maken een en ander 
duidelijk. 

Zegelwandeling 
Aan de hand van bijna 
dertig afgebeelde postze
gels maken we in Iberia, 
het blad van de Kontakt-
groep Spanje-Portugal 
(nummer 56), een be
langwekkende wande
ling, afgewisseld door 
ritjes met bus en tram, 
door Lissabon. Enkele 
hoogtepunten op deze 
tocht zijn het Convento de 
Sao Vicente da Fora (Afinsa 

De koepel van de Sao Vicente da 
Fora in Lissabon (Portugal). 

2145), de nieuwe Vasco-
da-Gamabrug (Afinsa 
2481) en het befaamde 
Azuleomuseum (Afinsa 
1516). 

Eveneens wordt een be
zoek gebracht aan de 
oudste kerk van Lissa
bon, de Sé (Afinsa 533 en 
1574) en aan het Praga do 
Comc'rcio (Afinsa 2299), 
waar op zondagmorgen 
onder een van de galerij
en een levendige postze
gel- en muntenmarkt 
wordt gehouden. Ter toe-
hchting: 'Afinsa' is de 
naam van de catalogus 
die door de Kontaktgroep 
Spanje-Portugal wordt 
gehanteerd. 

Bewogen beweging 
In nummer 2 van de jaar
gang 2001 van Thema, 
het blad voor de themati
sche verzamelaar, wordt 
op vijf A4-pagina's veel 
aandacht besteed aan 
Turnvater ]ahn[iyyS-i8^z), 
de man die aan de basis 
stond van het georgani
seerde turnen. 
Veel aandacht wordt in 
dit artikel besteed aan het 
feit dat de turnbeweging 
niet alleen tijdens het 

Degrondlê êr uan het georgani
seerde turnen is Turnuater Jahn. 

nationaal-socialistische 
bewind in Duitsland, 
maar ook veel eerder al 
sterk politiek gekleurd 
was. Dat de emoties in 
deze tak van sport hoog 
konden oplopen, wordt 
bewezen door de 
politieke moord die 
Karl Sand in maart 1819 
op Alexander von 
Kotzenbue pleegde, 
omdat deze schrijver het 
turnen ironisch had 
aangevallen. Fraaie 
afbeeldingen van post
stukken, zegels en stem
pels maken het tot een 
boeiend verhaal. 
(P.M.v.S.) 

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

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

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

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

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

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

gratis fotokopieënservice 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistische benodigdheder). 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
O n z e w inke l is dage l i j ks g e o p e n d van 9 .30 -17 .30 uur, 
m a a n d a g s van 1 3 . 3 0 - 1 7 . 3 0 uur, d o n d e r d a g s k o o p a v o n d . 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILIIIET 
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: ,)i5lß*^ 
PZH Fa . V a n VLIET Geopend woe.-vr.11.00-17.00 mm% 
Molecatenlaan 16 b zat. 11.00-16.00 ^ ^ ï i j ' 
7339 I M UGCHELEN (Apeldoorn) N S T 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzh-vanvliet.nl 

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@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 
Openingstijden: woensdagmiddag van 13.30 u. tot 18.00 u. 

donderdag en vrijdag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. 
vrijdag koopavond van 19.00 u. tot 21.00 u. 
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http://www.poveia.nl
http://woe.-vr.11
mailto:WVLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


Holland Köln Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGE] 

organiseert op 

ZATERDAG 1 EMBER 2001 
de 157-ste postzegelveiling te Eindhoven 

in Motel Eindhoven 

Kijkdagen ook d p H H H M m n Deventer van 
vrijdag 7 september t/m donderdag 13 september. 

Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

Een bijzondere veiling met o.a. een aantal oude Wereldverzamelingen, 
die opgedeeld zijn. Bijzonder en gedetailleerd Nederland en koloniën, 

w.o. stempelvariatie, en veel betere kavels buitenland en grote afdeling partijen, 
dozen en nalatenschappen in iedere prijsklasse. 

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

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

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

nruiKBjiraaii 
Dagelijks kunt u inzenden, neem vrijblijvend kontakt op! 

%aat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn^ 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

E-mail info@mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 

yi 
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BART VAN ACKER: 'GA NAAR 
WWW.EUROPEANSTAMPS.NET!' 

Digitale ontmoetingsplaats voor verzamelaars geopend 
T E K S T EN F O T O : T H O M A S L E E F L A N G 

De verwezenlijking van een Jules vernes-achtige 
droom komt steeds dichterbij: op ieder moment, 
op elke plaats, meteen toegang tot alles wat de 

filatelie te bieden heeft. Het zoeken naar een 
bepaalde zegel, het direct antwoord krijgen op 
een vraag, het contact leggen met een collega

verzamelaar aan de andere kant van de wereld, 
het kan eigenlijk al. 

Dat de computertechnologie -
en dan meer in het bijzonder 
het internet - niet aan de wereld 
van de filatelie voorbijgaat, mag 
duidelijk zijn. Maar het ging tot 
nu toe toch vrij langzaam. De al 
wat oudere postzegelverzame
laars stonden niet bepaald te 
dringen om zich met die digita
le nieuwigheidjes vertrouwd te 
maken. Integendeel. 
Maar daar lijkt verandering in te 
zijn gekomen. Marketing mana
ger Bart van Acker (26), oprich
ter van de overkoepelende web
site europeanstamps, weet dat 
juist de wat oudere filatelist de 
tijd en het geduld heeft om zich 
te verdiepen in de voordelen die 
het 'computerzegelen' te bie
den heeft. 

Forumfunctie 
'Op T maart van dit jaar ging 
ons project van start,' zegt Van 
Acker. 'Het aantal bezoekers 
bedraagt nu zo'n vierhonderd
vijftig per dag of op weekbasis 
zo'n vijfentwintighonderd en 
het neemt alleen maar toe. 
Onze site europeanstamps.net 
heeft een forumfunctie waarvan 
kennelijk graag gebruik wordt 
gemaakt. Verzamelaars kunnen 
vragen stellen, ze mogen dis
cussiëren over de antwoorden, 
kunnen tips geven en vul zelf 
maar verder aan. Alles is moge
lijk: het is een virtuele ontmoe
tingsplaats voor filatelisten van 
over de gehele wereld.' 

Zoekfunctie 
Dankzij Van Ackers website 
europeanstamps.net wordt het 

mogelijk een beroep te doen op 
de verschillende veiling-websi
tes van 'iBazar, de grootste 'on
line' postzegelveiling van Euro
pa. In het jargon heet het dan 
'dat een zoekfunctie wordt aan

geboden' door european-
stamps.net, anders gezegd: dat 
een gebruiksvriendelijke toe
gang wordt verleend tot een on
gekende hoeveelheid informatie 
die met een simpele muisklik in 

een aangename huiselijke om-
biancete raadplegen valt. 

Kwaliteit 
Dat neemt natuurlijk niet weg 
dat het intemetgebeuren zwaar
lijvigheid wegens te weinig be
weging zal bevorderen. Maar 
niet getreurd, de uitgebreide ac
tuele Europese evenementen-
lijst-zonder-feilen die op de mo
nitor tevoorschijn kan worden 
getoverd zal menig actieve fila
telist aanzetten op reis te gaan. 
Bart van Acker; 'Erover praten is 
eigenlijk zonder dat ik de com
puter bij de hand heb een ge
mankeerde manier van werving. 
Als het op de monitor zichtbaar 
kan worden gemaakt, is het 
eenvoudiger te begrijpen en 
dan toont de kwaliteit van het 
systeem zich vrijwel direct.' 

Database 
Niet alleen verzamelaars, ook 
de handel kan met de site 
europeanstamps.net zijn voor
deel doen. Bart Van Acker licht 
dat toe: 'Neem onze Europese 
lijst van handelaren: dat is een 
database met daarin alle 
dealers die in de breedste zin 
van het woord Europees filate-
listisch materiaal aanbieden, 
compleet met de specialisaties. 
In de nabije toekomst -we wer
ken er op dit moment hard aan 
- zullen de handelaren bij ons 
de mogelijkheid krijgen hun 
persoonlijke webpage te maken 
en die elektronische etalage 
kunnen ze koppelen aan de al 
in de database opgenomen ge
gevens. Voor de bezoekers van 
europeanstamps.net gaat dat 
echt een schitterende bron van 
informatie vormen waarmee zij 
hun hobby behoorlijk kunnen 
verdiepen.' 

Speurderslijst 
Weer even terug naar de filate
listen waarvoor het allemaal be
doeld is: 'Verzamelaars kunnen 
bij ons mini-advertenties plaat
sen,' zegt de steeds enthousias
ter wordende Van Acker, 'Ze ko
men dan op de zogenoemde 
speurderslijst. Ook handelaren 
kunnen op hun beurt daar hun 
zoekertjes kwijt. Ik hoef denk ik 
niet uit te leggen dat daaruit 
een levendige handel gaat ont
staan.' 
Het is moeilijk weerstand te 

i§ 

Interactie 
Hoewel de site van Van Acker 
vooral op bezoekers uit Europe
se landen mikt, zijn verzame
laars uit Amerika of Japan die 
Europees materiaal zoeken (of 
willen aanbieden) ook van harte 
welkom. Van Acker: 'Het bevor
dert in hoge mate de interactie 
tussen verzamelaars. En er is 
nóg een niet onbelangrijk punt: 
we willen een samenwerking 
bewerkstelligen met de post-
administraties van Europese 
landen. En hij voegt er aan toe: 
'De site europeanstamps.net is 
een ideaal kanaal om nieuwe 
emissies bekend te maken. Een 
aantal postadministraties heeft 
al met instemming gereageerd.' 

Intemetenthousiast Bart van Acker vindt een papieren medium ah 'Filatelie' ook 
tiest interessant, maar zijn hart ligt toch bij digitale informatieuitwisseling... 

http://WWW.EUROPEANSTAMPS.NET!'
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bieden aan Van Ackers jeugdig 
enthousiasme en deskundig
heid. Dat hij zijn 'knowhow' 
van de informatica succesrijk 
heeft gekoppeld aan de filatelie, 
is in ieder geval wel duidelijk. 

Emailadres 
Van Acker: 'Ik werk samen met 
filatelistische journalisten, uit
geverijen en natuurlijk met web
designers. Op dit moment leg
gen we op onze portal de laatste 
hand aan categorieën voor 
boek, tijdschrift en catalogus
recensies. Ook met de opzet 
van een sectie waarin artikelen 
uit filatelistische Europese bla
den zijn opgenomen zijn we 
druk bezig. Een overzicht van 
de Europese postzegelvereni

gingen met relevante gegevens 
staat er al op. Bezoekers van 
europeanstamps.net krijgen ook 
gelegenheid een emailadres 
aan te maken. Dat gaat in de 
vorm van een adres als 
naam@europeanstamps.net. Op 

die manier kan elke verzame
laar zich een eigen ftlatelisch e
mailadres aanschaffen. Dat 
staat niet alleen professioneel 
op het visitekaartje, het is ook 
zeer nuttig, want op die manier 
is de filatelist vanuit elke uit

!•<•• i t l iw/Ä—« 

mimmmsasam 
www.europeantttamps.net 

^ B « * » H * m g n « a 

hoek op de wereld bereikbaar. 
Dankzij europeanstamps.net 
overschrijdt het verzamelen van 
postzegels pas écht alle 
grenzen.' 

Rechtsboven 
Wie er wat voor voelt zich aan 
te sluiten bij de Van Acker
groep: Bart is te bereiken via 
bart@europeanstamps.net. 
Gelukkig beschikt hij ook nog 
over een gewone, analoge brie
venbus, die kan worden bereikt 
als de envelop als volgt wordt 
geadresseerd: Bart Van Acker, 
Kruisstraat loa, B9290 Over
mere (België). Email addicts 
opgelet; de postzegel behoort 
rechtsboven op het couvert te 
worden geplakt. 
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Clubi In Tha Netherlands 

Screendumps 
van enkele van 

de vele pagina's 
die op de site van 
Bart van Acker. 

Banvlux ft Colontii 

France & Colontt« 
Eiintft Monaco 
Germany ft Arvt 

Itaty & Ar*a 
lult ïuiuniAi 
Portugal ft ColonJe* 

Spam ft Colonltt 
Sïtn 
Eaatam Europ« 
Cji j j l i PufutlliC EiLSUU Humaiy Croilu potapj 

Scandlrravla 

UK (Graal Britain) 

Rutala & Araa 
6)1111) B«ttnii Utmni 

Europa (topIcaO Ptiilaitflc P r * B 

Pzh. N. de Neef Aanb 
Enkele aanbiedingen uit onze nieuwe prijslijst: 
805 Ned Antillen en Sunname, complete verschillende 

uitgiften postfris, cat wrd f 400, voor 
S07 Samenstelling van verschillende onbeschreven 

FDC's Suriname (oud en rep ), gegarandeerde 
cat waarde van f 750, totaal voor slechts 

808 Prachtige startverzameling Indonesiï, uitsluitend 
postfrisse complete senes en blokken in stockboek 
Ruim f 1 000 cat waarde voor slechts 

813 Complete postfrisse set van alle 14 uitgegeven 
zomer en rode kruis boekjes 19831994 

814 Nederland verzameling verschillende uitgiften in 
complete series, alles postfns, cat wrd f 1000,

815 Nederland 200 verschillende onbeschreven FDC's, 
ruim f 950,cat waarde voor slechts 

821 Nederland, verzameling postfrisse combinaties uit 
boekjes, cat waarde ruim f 500, voor 

015 Alle 98 combinaties uit de 14 toeslagboekjes 
compleet postfns (cat waarde 777 50) voor 

016 Alle 539 combinaties uit de boekjes 1 t/m 61 
luxe postfris compleet 

(Nederland a 0 G cat wrd volgens NVPH 2001) 
(Rep 8ur en Indonesië volgens Zonnebloem 2001) 

Nederland jaargangen 
onbeschreven FDC s 

1968 9,50 
1969 17,50 
1970 18,00 
1971 19,00 
1972 22,00 
1973 12,00 
1974 15,00 
1975 6,25 
1976 7,00 
1977 6,25 
1978 5,00 
1979 3,75 
1980 4,00 
1981 3,50 
1982 2,75 
1983 5,75 
1984 7.00 

1985 7,50 
1986 9,50 
1987 16,00 
1988 16,00 
1989 12,50 
1990 15,50 
1991 24,00 
1992 37,50 
1993 45,00 
1994 65,00 
1995 57,00 
1996 73,00 
1997 72,50 
1998 90,00 
1999 97,00 
2000 105,00 

(excl 144Aen153A) 

Nederland jaargangen 
luxe of 

postfris 

443/473 13,00 
490/517 43,00 
549/567 147,00 
568/577 47,00 
601/616 51,00 
617/640 35,00 
641/654 45,00 
655/670 44,00 
671/687 129,00 
688/706 39,00 
707/719 21,00 
720/735 22,50 
736/751 34,00 
752/763 12,00 
764/783 20,00 
784/853 22,50 
811/853 8,00 

Bestellingen b v.k schriftelijk (of fax 0523610702) Tel. 0 
zat en maandag van 11 0022 30 uur) Franco boven ƒ IC 
giro 4335822 korting 2 % of 4 % boven ƒ 500,- Gratis pri 
van Nederland, Ned Antillen, Aruba, Suriname, Rep Sun 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUJ 

edjngen zolang de vooraad strekt 

39-

59,-

139,-

60,-

185,-

120,-

95,-

199,-

979,-

met 
Diakker 

6,00 
13,75 
69,00 
19,50 
27,00 
15,00 
19,00 
22,00 
50,00 
19,50 
10,50 
11,25 
17,00 
7,00 

12,50 
7,25 

523-614 
)0,-. BIJ 
slijsten 
name er 

J143 

Nederland 
mooi gebruikt 
212/19 
278 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
325/26 
327/31 
347 
348 
495/03 
506/17 
568/72 
573/77 
583/87 
661/65 
1414 
1438 
1486 
1517 
1541 
1578 
1661 
Amph '00 

37,50 
11,50 

2,75 
3,50 
2,90 
4,40 
3,20 
3,75 

10,00 
35,00 

2,75 
4,50 

15,00 
8,50 

12,00 
8,25 
3,25 
4,25 
3,00 
2,50 
4,50 
6,00 
6,00 
1,00 

Nederland pfr 
322 
H 332/7V 
355 

Ned.lndië 

15,00 
8,00 
4,00 

met plakker 
167/70 
176/79 
277 
278 
326/32 
359 
LP 13 

10,00 
6,50 

30,00 
37,00 
12,50 
29,00 
13,75 

Suriname prr. 
13ü/3b 
137/40 
146/49 

978 (vrijdag 
vooruitbeta 
op aanvraac 

Indonesië 

52,OU 
70,00 
62,50 

ng op 

Postfrisse 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1975/76 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

aargangen 
Ned 

Antillen 
3,60 
1,25 
4,80 
2,20 
1,00 
1,00 
0,75 
1,00 
1,00 
1,80 
1,50 
2,20 
2,30 

17,50 
3,00 
3,75 

3,00 
22,00 
11,50 
12,50 
13,50 
13,00 
35,00 
32,50 
41,00 
35,00 
30,00 
42,00 
32,50 
55,00 
56,00 
71,00 
65,00 
55,00 
89,00 

excl. luchtpost, brugparer 
postzegelboekjes 
Aruba, An t , Rep Sur en 
Indonesië abonnementen 

NE 
O.G. 

Suriname 
15,00 

8,50 
2,75 
1,75 
2,50 
1,50 
3,00 
2,50 
2,75 
4,25 
5,75 
7,25 
6,00 
7,00 
5,50 
6,75 

Rep Sur 
52,50 

11,00 
6,00 
6,00 

11,50 
19,00 
25,00 
35,00 
31,00 
79,00 
72,00 
75,00 
79,00 
75,00 
70,00 
70,00 
75,00 

115,00 
122,50 

, port en 

7700 AC DEDEMSVAART 

D E R L A N D 
Nederland 
complete sets 
combinaties 
uit boekjes. 
(vigs NVPH) 
1 
2 
6 
6f 
7 
7f 
8 
8f 
9 
9f 
10 
lOf 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

6,50 
31,00 

6,75 
97,50 

4,25 
12,50 
6,50 
6,00 

17,00 
8,50 
8,50 

17,50 
27,00 
91,00 
55,00 
12,00 

7,00 
4,50 
8,50 
9,00 
6,50 
8,50 
8,00 

10,00 
10,00 
27,00 
13,00 
11,50 
29,00 
11,75 
17,00 
18,50 

8,00 
50,00 
22,50 
26,00 
30,00 
19,00 

Nederland 
blokken postfris 
917 4,50 
»0/ 
983 
1001 
1024 
1042 

12,00 
6,50 
3,90 
5,90 

& O . G . 
Nederland 
boekjes pfr 
3a 
4 
5 
6a 
6eF 
6fFq 
7a 
9gF 
lObF 
12a 
13a 
14a 
14b 
14bT 
15a 
16ab 
17ab 
18ab 
19ab 
29 
30 
31 
32 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42a 
45 
46 
48 
49 

1,50 
1,50 
1,50 
3,75 
3,00 

32,00 
2,00 

33,00 
19,00 
15,00 
19,00 
6,00 
5,00 
5,50 
2,50 
3,90 
4,75 
4,20 
5,00 
4,00 
2,70 
3,25 
3,25 
4,00 
3,50 
3,50 
3,50 
4,00 
4,50 
5,50 
6,00 
6,00 
7,50 
7,50 

combi's o.a. 
met plakker 
9 

39 
53f 
59 
59f 
61 
66f 

Kerstveller 
luxe gebrul 
t/m '96 con 

2,75 
2,00 
3,00 
4,75 
2,40 
5,00 
9,00 

(t 1988 
pi 97,50 

Kerstvel pfr 1856-
1875v voor ƒ 535,00 

http://europeanstamps.net
mailto:naam@europeanstamps.net
http://www.europeantttamps.net
http://europeanstamps.net
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HEEFT POSTZEGELYERZAMELEN 
NOG TOEKOMST? 

Op zoek naar de lichtpuntjes 'm de filatelie 
DOOR THEO VERBEIJ ( 8 9 ) , VOORSCHOTEN 

Op m'n zevende verjaardag 
kreeg ik van m'n vacler een al
bum om 'vreemde postzegels 
te sparen'. Dat was toen de be
naming van een hobby die wij 
nu filatelie noemen. Het album 
was een Schwanenberger, groot 
formaat en nauwelijks een cen
timeter dik. Ik ben er mijn vader 
altijd dankbaar voor geweest, 
want hij zette mij op net spoor 
van een edele en leerzame lief
hebberij. De kennis, die je met 
dat verzamelen opsteekt, wordt 
vaak onderschat, maar komt je 
zelfs in de praktijk van het leven 
van pas. 
De eerste postzegel, die met 
een gomstrookje in het album 
terecht kwam was  u kunt het 
bijna raden  de l o pfennig Ger
mania rood van Duitsland. Ik 
was meteen voor die 'vreemde 
postzegels' gewonnen. Maar ik 
zag ook, dat in het album ruim
te voor Nederlandse zegels was 
bestemd. Daardoor telde mijn 
verzameling al gauw enkele 
tientallen zegels. 

FEESTJE 
Die begintijd heeft een onverge
telijke indruk op mij gemaakt. 
Elke aanwinst was een klein 
feestje. Een feestje met hoogte
punten.Toen ik een jaar of tien 
was riep mijn overbuurvrouw 
ik weet haar naam nog!  mij 
binnen en toonde me een enve
lop met twee prachtige zegels. 
Ze had een brief gekregen van 
haar man, die bij de Marine 
was. U moet weten dat ik gebo
ren ben in Den Helderenaat 
was gunstig voor de verzame
ling, want de marinemensen 
zwierven naar oost en west. En 
hun vrouwen leefden van brief 
naar brief De envelop van mijn 
buurvrouw kwam van Malta, 

_ dat de marine op oefenreis aan
= deed. Er zat een postzegel op 
° van een halve 'cent' (als jonge 
_ jongens wisten we niet beter) 
= en een van i cent, respectieve
^ lijk groen en geel met paars. 
 Zulke mooie postzegels had ik 
^ nog nooit gezien en ik was de 
l i wereld te rijk toen zij mij de en

— " ^ velopgaf met de woorden: 
C i f l 'voorjeverzameling'. Al mijn 
• " ■ vriendjes moesten natuurlijk 

mijn schat bewonderen en mijn 
enthousiasme voor de postze
gels steeg met tweehonderd 
procent. 

Als je  zoals de auteur van de nu volgende bijdrage 

bijna negentig jaar oud bent heb je als het om postzegels 

verzamelen goat 'alles wel zo'n beetje gezien'. 

Theo Verbeij schreef zijn ervaringen op. Hij deed dat om 

anderen van zijn ervaringen deelgenoot te maken, maar 

ook om van die 'anderen' te horen of zijn overpeinzingen 

misschien hier en daar wat al te somber zijn. 

GELUKSVOGEL 
In 1924 kwam er een brief van 
m'n tante uit Vaals, die gefran
keerd was met de eerste Neder
landse kinderzegel, j^jicenX 
bruin. Weer was ik zo blij als 
een kind  ik was trouwens nog 
een kind. In 1928, ik was toen 
vijftien of zestien jaar, vond ik 

Deze inleiding vond ik gepast 
om u een indruk te geven van 
wat postzegels sparen vroeger 
in wezen was. Zegeltje voor ze
geltje de verzameling zien uit te 
breiden en daartoe alle bronnen 
zien aan te boren. Aan het ko
pen van zegels op het postkan
toor dacht je toen niet. Postze
gels moesten van gelopen brie

STAATSBEDRIJF DER PTT 

BEWIJS 
VAN BEVOEGDHEID 
VOOR HETAFHALEN 

VAN STUKKEN 

BEWIJS VAN BEVOEGDHEID 

(O 
1 Om gedurende het ^ j.jy '" 
kwaï taal van 194 S, gedurende de 
uren, waarop hel kantoor voor het 
publiek IS opengesteld, de voor hem/ 
haar bestemde stukken ten post 

na aankomst van elke post af te 
halen of te doen afhalen 
2 Om gedurende het jaar 194 de 

voorhem/haarbestemdeaangetee

kendestukkenaf tehalenof tedoen 
afhalen op het BIJKANTOOR der 
postenjen/POSrAGENTSCHAP 
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(jered uit de prullenbak een beu;ijs van beuoe^dheid tot het ajhalen uan stukken 

in de prullenbak van m'n baas 
een envelop met daarop een 
Olympiadezegel van 15 cent 
blauw. Het gevoel van fortuin 
maakte zich weer onmiddellijk 
van mij meesteren dagenlang 
voelde ik mij een geluksvogelT 
Het zijn maar een paar momen
ten uit mijn tijd als beginnend 
verzamelaar. 
In 1935 kon ik een Michelcata
logus kopen, waarin alle postze
gels van de wereld te vinden 
waren. Ik heb dat boek nog: Het 
formaat is klein, 12 bij 18 centi
meter, maar het is wel dik, ruim 
zes centimeter. 

ven komen en een stempel heb

ben als bewijs daarvan. Had ik 
toen geweten... 

OORLOGSTIJD 
De oorlogstijd betekende een 
onderbreking van het verzame
len, althans voor mij. We wer
den geëvacueerd en woonden 
enkele jaren in een kippenboet. 
Na terugkomst in Den Helder 
eiste het opbouwen van een be
staan mijn volledige tijd en 
werkkracht op. Het is wel een 
interessant verhaal van die na
oorlogse jaren, want de ontwik
keling van het sparen toonde 

vele aspecten. In 1940 had ik al 
begrepen, dat de albums niet 
alle verschenen zegels konden 
onderbrengen. Dat was de eer
ste teleurstelling in m'n verza
melleven. Wat had je aan post
zegels als je ze niet in een goed 
album kwijt kon? Ik zou er uit
voerig over kunnen berichten: 
blanco bladen meteen kader; 
zelf voor elke zegel een vakje te
kenen; telkens weer de verza
meling overbrengen van het 
ene systeem naar het volgende; 
nieuwe albums en telkens aan
vullingsbladen kopen, enzo
voort. Ik had er geen tijd meer 
voor en de postzegels kwamen 
in een kast terecht. Toen mijn 
zoon een jaar of twaalf was gaf 
ik mijn grote liefde maar aan 
hem in de hoop, dat hij er even
veel plezier aan zou beleven als 
ik. Maar hij bouwde liever ra
dio's en na een paar maanden 
vond ik mijn schat terug in de 
kelder. Dat ging me te ver en ik 
vond een kast in de kamer in ie
der geval een betere verblijf
plaats. 

GEESTDRIFT 
jarenlang liet ik het verzamelen 
noodgedwongen rusten. Toen 
kwam op zekere dag in 1969 
mijn buurman mij zijn postze
gelverzameling laten zien. Ik 
wist niet dat hij verzamelde, 
maar hij kwam met een insteek
boek waarin een vijftigtal zegels 
zat, per land gerangschikt. Het 
had niet veel te betekenen, 
maar plotseling ging mij een 
licht op: dat was de manier! Van 
toen afwas ik weer de oude 
geestdriftige verzamelaar. Ik 
kocht een paar insteekboeken 
en weer begon het overbrengen 
van mijn zegels van het oude 
naar het nieuwe systeem. Geen 
tijdrovend gebruik van gom
strookjes meer en een grote 
flexibiliteit. Ik ging ruilbeurzen 
bezoeken en m'n verzameling 
groeide als kool. Het aantal in
steekboeken nam gestaag toe 
en nu werd het vooral een puz
zel om voldoende kastruimte te 
vinden. 

OLIESTAATJES 
Ondertussen had ik al lang het 
principe losgelaten dat elke ze
gel over de gehele wereld wel
kom was. De noodzaak tot be
perken bracht mij er toe om 



sommige landen maar tot 
1940, andere tot bijvoorbeeld 
1970 te sparen. Want die vele 
postzegels uit m'n jeugd kon ik 
niet zomaar aan de kant zetten. 
Er verschenen hoe langer hoe 
meer zegels en in gelijke mate 
stelde ik m'n beperkingen bij. 
Herinnert u zich nog de tijd van 
de oliestaatjes? Dielandjes 

voor je compleet bent. Dan 
maar naar het postkantoor en 
de zegels daarvan een stempel 
laten voorzien. Dat betekent na
tuurlijk zelfbedrog en het levert 
bovendien een nieuw probleem 
op: de loketbedienden van nu 
schijnen geen opleiding meer te 
krijgen. Ik moest voor een ruil-
vriend in Duitsland geregeld 

WAT NU? 
Langzamerhand ben ik bij het 
heden aangeland. Ik ben nu 89 
jaar en spaar nog steeds post
zegels. Waarom? Ach, Ik kan 
het niet laten. Maar die vreugde 
van m'n jongensjaren komt nog 
maar zelden voor. Ik ruil nu met 
verzamelaars over de hele we
reld en de postzegels gaan met 

Boven- een kaart van de Brusselse Expo van 1935; 
Theo Vcrbeij hewaan er mooie hermnennijen aan. 

Rechts, een voorbeeld van een idioot^rotejranke-
nn^; voor het adres is nauioelijks plaats meer. 

hadden ontdekt datje met post
zegels drukken goea geld kon 
verdienen. Het was de westerse 
wereld een doorn in het oog. De 
zegels werden geboycot, moch
ten niet op tentoonstellingen 
komen, werden in catalogi al
leen met een tekstregeltje ver
meld, enzovoort. Maar nu doen 
de 'rijke' landen hetzelfde, ja, in 
veel sterkere mate. Neem de 
Verenigde Staten: voor elke 
staat een vogel, voor elke staat 
een dier, voor elke staat een 
landschap, voor elke president 
minstens één zegel. Én dat zijn 
dus telkens weer vijftig zegels. 
Engeland dacht dat een serie 
van honderd zegels voor de 
eeuwwisseling wel aardig zou 
zijn! En ik heb de Engelsen toch 
altijd voor vol aangezien. 

STEMPELLEED 
Ons land doet dapper mee. Het 
aantal zegels, velletjes, blokjes, 
noem maar op is schrikbarend 
en kost je handen vol geld als je 
je mee wilt laten slepen. Het 
principe dat alleen gebruikte ze
gels gespaard worden, is allang 
niet meer mogelijk. De looptijd 
van een serie van zes zegels is 
maar zó kort, dat er al lang weer 
een nieuwe serie verschenen is 

KItcbaiwr. ON. N2A U« 
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toeslagzegels na verschijnen 
toezenden. Natuurlijk stelde hij 
prijs op een nette stempeling. 
Het werd echter steeds moeilij
ker om aan die wens tegemoet 
te komen. De lokettisten schie
pen er een behagen in om het 
stempel met zo'n fikse zwaai op 
de arme zegels neer te laten ko
men dat het stempel er als het 
ware aan de onderkant weer uit
kwam. Slechts enkele bedien
den waren zich van het verlan
gen van filatelisten bewust. 
Door ondervinding wijzer ge
worden vroeg ik later: kunt u 
netjes stempelen? Sommigen 
waren zo eerlijk te erkennen, 
dat ze dat niet goed afging. An
deren wenden zich tot een col
lega om van die zware taak ver
lost te worden. Weer anderen 
zeiden: ik zal het proberen en 
dan hield ik m'n hart vast. 

tientallen, ja, honderdtallen de 
deur uit. Ze komen met dezelf 
de frequentie ook binnen. Is dat 
nog leuk? Soms ben ik nog echt 
blij als er weer eens een zegel 

arriveert, die ik al lang graag 
had willen hebben. Maar ook 
kan ik me nog verheugen over 
een geval als Dijvoorbeeld die 
Noorse zegels. U kent ze onge
twijfeld. Het ontwerp dateert uit 
1872 en toont een staande ovaal 
met daarin een gekroond cijfer. 
Meer dan honderd jaar heeft dit 
beeld stand gehouden, daarbij 
alle trends en stijlen negerend. 
Maar er scheen volgens de 
Noorse PTT toch een beetje een 
eind aan de impact te komen en 
men zocht naar verbetering. 
Die vond men door het ontwerp 
in twee delen te 'splitsen' en elk 
deel een andere kleur te geven. 
Het resultaat was verbluffend! 
De tweekleurige zegels zijn een 
lust om te zien. Voor mij is dit 
ontwerp al sinds z'n geboorte 
het toonbeeld van wat een post
zegel moet zijn. Daar kunnen 
de plakplaatjes van nu niet te
genop. Zo zijn er meer kanten 
aan het postzegel verzamelen, 
die mij nog steeds interesseren. 

BROODWINNING BEDREIGD 
ledere verzamelaar zal voor 
zichzelf moeten uitmaken hoe 
hij verzamelen zal. Want dat be
perking op de een of andere 
manier noodzakelijk is zult u 
met mij eens zijn. Volgens Ar
jen jochems in Collect 26 num
mer breekt een unieke periode 
aan. Ja, maar zeker niet zoals hij 
dat nu - misschien tegen beter 
weten in - bedoelt. En Filatelie 
nummer 892 jubelt op zijn om
slag 'twaalf pagina's nieuwe uit
giften'. Daar zullen spoedig i'/'e-
rentwlntig pagina's voor nodig 
zijn. Ik ben toch niet de enige 
die beseft, dat het zo niet door 
kan gaan? Het spijt mij voor Mi
chel, YvertS,Tellier, het maand
blad Filatelie, Stanley Gibbons 
en die vele anderen, maar hun 
broodwinning wordt ernstig be
dreigd. Misschien, dat de firma 
Leuchtturm nog een lichtje ziet? 
Als u, waarde lezer, mij een pes
simist vindt laat, dan in een van 
de volgende nummers van Fila
telie een ander gezichtspunt 
verschijnen. Maar 'rap een 
beetje' (Finkers), want ik ben 89 
jaar. En lees eerst nog even het 
artikel van Otto Hornung op 
pagina 294 van Filatelie 2001! 

Ook na een eeuw nog een schitterende emissie de Noorse posthoornreeks (nu tujeekleuric|i) 
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KLM/NORTHWEST 
AIRLINES 
Op het moment waarop 
de kopij voor deze ru
briek naar de drukker 
ging (eind mei) werd liet 
in Miami kennelijk ein
delijk duidelijk wat men 
daar moest doen met de 
enveloppen die men daar 
van de eerste vlucht van i 
april jl. had ontvangen. 
Er is beloofd dat alles uit
eindelijk goed zal komen 

(hebben we dat niet al 
eens eerder gehoord, bij
voorbeeld bij United Air
lines?). We moeten dus 
nog even geduld hebben; 
misschien zijn de enve
loppen wel gearriveerd 
als u dit stukje leest. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
doet het kennelijk even 
rustig aan. Er is alleen 

gemeld dat er tijdens het 
FISAcongres in Wupper
tal een stempel is ge
bruikt op post geplaatst 
die zou worden meegege
ven met de vlucht van 
Wuppertal naar Frank
furt en Wenen op 26 mei 
2001. 

CONCORDEVLUCHT 
Op 18 januari 2001 was er 
weer een inspectie en re
paratievlucht van de Con

corde. Er werd post ver
voerd van Parijs naar 
Istres [i]. Op 3 februari 
werd de terugvlucht ge
maakt [2]. 

LUFTSCHIFFPOST 
SALZBURG 
Op 20 april 2001 zou in 
Salzburg het startschot 
worden gegeven voor de 
zevenentwintigste Lujt
schrfpostfahrt. Dat was al
thans de bedoeling, want 

door slechte weersom
standigheden ging het 
niet door. Dat verhinder
de echter niet dat er post 
voor Oostenrijk [3] en de 
Verenigde Naties [4] 
werd afgestempeld. 

ZEPPELIN 
Op 29 april 2001 werd 
een ZeppelinNTvaart 
gehouden ter gelegen
heid van de Aero Messe in 
Friedrichshafen [5]. 

2 JULI 2 0 0 2 : EDAY 
OP POSTKANTOOR 

Niet alle zegels die voor 2 
juli waren aangekondigd 
waren op die datum ook 
op het postkantoor ver
krijgbaar. In Huizen wa
ren de Crouwelmailers 
(50x5 en 50X 10 cent) niet 
verkrijgbaar en ook de 
mailers met Eurozegels 
voor Europa (50X f 1.20) 
en Buiten Europa (50X 
f 1.65) niet. Hiernaast 
een aantal verpakkingen 
van producten die wèl te 
koop waren. Zie verder 
'Nieuw op het postkan
toor'(pagina 538/539). 
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[7] KATAPULTPOST 

De post heeft altijd ge
bruik gemaakt van de 
snelste verbindingen die 
op dat moment voorhan
den waren. In de jaren 
'20 was het gebruik van 
auto's, treinen, pakket
boten en zelfs vliegtuigen 
gemeengoed geworden. 
Toch bleef tot aan de 
Tweede V\^ereldoorlog de 
Atlantische Oceaan een 
enorme plas water die 
maar met moeite be
dwongen kon worden. 
De snelste schepen 
maakten de oversteek in 
iets meer dan vier dagen, 
het SS Bremen veroverde 
de 'Blauwe Wimpel' voor 
de snelste oversteek in 
192g met een tijd van vier 
dagen, veertien uur en 
dertig minuten. Een 
vliegtuig zou dat toch 
sneller moeten kunnen. 
In 1927 had Charles Lind
bergh al bewezen dat een 
vliegtuig dat inderdaad 
kon; met de Spint o/St-
Louis vloog Lone Eagle 
Lindbergh in 33 uur en 
29 minuten van New 
York naar Parijs. De Spint 
of St-Louis was echter een 
klein, eenmotorig vlieg
tuigje, speciaal gemaakt 
voor de trans-Atlantische 
vlucht en geen toestel ge
schikt om op regelmatige 
basis grote hoeveelheden 
post te vervoeren. 

Geregelde verbinding 
Het zou maar liefst twaalf 
jaar (mei 1939) duren 
voor een geregelde trans
atlantische verbinding 
opgezet kon worden en 
dan nog uit veiligheids
overwegingen met een 
watervliegtuig. Lucht
vaart maatschappij Pan 
Amencan Airways (PA-
NAM) vloog deze route 
met de Boeing 314 Super
clipper en vervoerde 
maar liefst achthonderd 
kilo luchtpost. 
In die tussenliggende ja
ren, 1927-1939, moest 
gezocht worden naar cre
atieve oplossingen om 
sneller dan per schip 
commercieel rendabele 
hoeveelheden post per 
vliegtuig te vervoeren 
tussen Europa en de bei
de Amerika's. 
Met name de route tussen 
Europa en Zuid-Amerika 
was haalbaar, omdat het 
weer in dat gedeelte van 
de Atlantische Oceaan 
zachter en minder on

voorspelbaar was dan in 
het noordelijk gedeelte. 
De Fransen openden in 
1930 een experimentele 
luchtroute tussen Dakar 
(Noord-Afrika) en Natal 
(Brazilië) waarbij de reis
duur voor post tussen 
Frankrijk en Argentinië 
teruggebracht werd van 
acht naar vier dagen. He
laas lukte het hun niet 
hiervan een reguliere 
route te maken. 
De Duitsers waren voor
uitstrevender en slaagden 
er wel in reguliere post-
routes op te zetten, zowel 
over de Zuid-Atlantische 
Oceaan als de Noord-At
lantische Oceaan. 

Katapultvliegtuigen 
In 1929 al startte de Luft
hansa met het gebruik van 
katapultvliegtuigen die 
vanaf grote passagiers
schepen als de Bremen en 
Europa werden gelan
ceerd. Zij kwamen zo'n 
twintig tot veertig uur 
eerder aan dan het schip 
(afhankelijk van de rich
ting: twintig uur naar 
New York en veertig uur 
naar Bremen). De Hein-
kei He-i2 en later Junkers 
Ju-46 en Heinkel He-58 
drijvervliegtuigen werden 
gelanceerd met behulp 
van een draaibare kata
pultinstallatie, zodat het 
schip niet hoefde te 
draaien om de vliegtui
gen tegen de wind in te 
laten starten. Met deze 
vluchten werd per keer 
ongeveer honderd kilo 
post vervoerd. 

Berlijn-Rio: vier dagen 
Op de Zuid-Atlantische 
route gebruikten de Duit
sers vliegboten als de 
Dornier Wal en later de 
Dornier D0-18 en de 
Blohm & Voss Heinkel 
He-i2 op de katapult Bv-
139, die vanaf stationair 
liggende depotschepen 
(de Schwabenland en West
falen) voor de Afrikaanse 
en Braziliaanse kust wer
den gelanceerd respectie
velijk opgevangen. Post 
uit Berlijn kwam door dit 
systeem al na vier dagen 
in Rio de Janeiro aan. 
Door snellere vliegtuigen 
en beter aansluitend ver
voer kon met deze me
thode vanaf 1938 transat
lantisch tweemaal per 
week een dienst worden 
onderhouden tussen Ber
lijn en Santiago (Chili) 
waarbij de driehonderd 

Een toestel uan het type Heinkel He-12 op de katapult (foto- Lufthansa) 
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Katapultbnef noar Neu; York (Collectie Museum uoor Communicatie, Den Haofl) 

kilo post per vlucht vier 
dagen onderweg was! 
Ook op de Noord-Atlan
tische route werden vanaf 
1935 de depotschepen in
gezet en na aanvankelijk 
gebruik van de Dornier 
D0-18, wist op 18 oktober 
1938 een Blohm & Voss 
Bv-139 watervliegtuig in 
een recordtijd van 11 uur 
en 53 minuten van New 
York naar de Azoren te 
vliegen. 

Verloren strijd 
Toch konden zelfs snelle 
en gestroomlijnde water
vliegtuigen als de Bv-139 
niet op tegen het land-
vliegtuig. Teken aan de 
wand was de eerste (ex
perimentele) Lujthansa-
vlucht op 10 augustus 
1938 met het nieuwe, 
viermotorige passagiers
vliegtuig Focke-Wulf Fw-

200 'Condor' van Berlijn 
rechtstreeks naar New 
York. Vluchttijd: vieren
twintig uur en 36 minu
ten met een commerciële 
lading - bestaande uit 
post en/of passagiers -
duizend kilo. De retour
vlucht op 12 augustus 
ging zelfs in 19 uur en 55 
minuten! 

KLIVI op New York 
Het was duidelijk dat het 
einde van het tijdperk wa
tervliegtuigen, al dan niet 
in combinatie met depot
schepen, was afgelopen. 
Na de Tweede Wereld
oorlog nam het land-
vliegtuig de transatlanti
sche route geheel over en 
na de Amerikaanse lucht
vaartmaatschappijen, 
was het onze eigen KLM 
die op 21 mei 1946 als 
eerste Europese maat

schappij een geregelde 
dienst op New York 
opende. 
Toch hadden de katapult-
vluchten, 198 in zeven 
jaar tijd, veel bijgedragen 
aan de versnelling van 
het postvervoer over de 
Atlantische Oceaan. In de 
jaren '20 was de post nog 
ongeveer vijf dagen on
derweg van kust tot kust, 
in 1938 nog maar drieën
eenhalve dag van Berlijn 
naar New York. Van alle 
198 vluchten werden er 
slechts enkele door 
slechte weersomstandig
heden afgelast en één 
toestel verdween in 1931 
spoorloos boven de Oce
aan. Van bemanning en C 
post is nooit meer iets te- • 
ruggevonden. 
Bas Kreuger is hoofd Collecties 
van het Museum uoor 
Communicatie m Den Haag 



FILATELIE SPONSORT NIEUWE PRIJS 
VOOR VERENIGINGSBLADEN 

Beste blad van Nederland kan 450 euro winnen 
In het voorjaar van 2001 ging 
het bestuur van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, uitgever van 'Filate
lie', in op het aanbod om de or
ganisatie van de Schrijfwed
strijd over te nemen. Een logi
sche zaak, want ook 'Filatelie' 
onderschrijft van harte de oor
spronkelijke doelstelling van 
prijs: het op een hoger plan 
brengen van de Nederlandse 
verenigingsbladen. De 'overna
me' heeft enkele praktische ge
volgen. Voortaan zal niet langer 
onderscheid zal worden ge
maakt tussen bladen van de 
NVPV en andere verenigings
bladen, terwijl nu ook bladen 
van studiegroepen en gespecia
liseerde verenigingen kunnen 
meedoen. 
Behalve de 'hoofdprijs' van 450 
euro stellen twee hoofdspon
sors, Uitgeverij Davo uit Deven
ter en PTT Post uit Den Haag, 
ook nog twee prijzen in natura 
ter beschikking. De waarde van 
deze prijzen zal rond de hon
derd euro (f220.) liggen. 
De 'hoofdprijs'  voortaan de Fi
lateUeveren'igingsbiadprijs gehe
ten  gaat naar de vereniging die 
het blad uitgeeft waarvan de 

Met ingang van dit jaar wordt de jaarlijkse 

schrijfwedstrijd voor Nederlandse verenigingsbladen 

georganiseerd door het maandblad 'Filatelie'. Aan de 

wedstrijd  die destijds onder de titel 'NVPV 

Schrijfwedstrijd om de Davoprijzen' in het leven werd 

geroepen door de Nederlandse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars  is voortaan een geldprijs 

verbonden van 450 euro, bijna duizend gulden. 

jury vindt dat dit het beste vol
doet aan de eisen die aan een 
blad voor een vereniging of stu
diegroep mogen worden ge
steld. Verenigingen die wHIen 
meedoen moeten een complete 
jaargang in drievoud aan de jury 
voorleggen. 
De 'Davoprijs' en de 'PTT Post
prijs' zullen worden toegekend 
aan personen die als auteur, re
dacteur, vormgever of anders
zins een bijzondere bijdrage 
hebben geleverd aan een ver
enigingsblad. De jury bepaalt 
zelf^aan de hand van de inge
zonden bladen, aan welke twee 

personen deze sponsorprijzen 
worden toegekend. Voor deze 
sponsorprijzen kunnen vereni
gingen dus geen formele voor
dracht doen. 
Verenigingen die in aanmerking 
willen komen voorde Filatelie 
Verenigingsbladprijs moeten drie 
complete jaargangen van hun 
blad aan de secretaris van de 
Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie zenden, on
der vermelding van het adres 
van een contactpersoon van de 
vereniging. Zoals gezegd wordt 
er geen onderscheid gemaakt 
naar de 'herkomst' van de ver

enigingen: ook verenigingen die 
niet zijn aangesloten bij het 
maandblad Filatelie, bij de 
NVPV of bij de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigin
gen kunnen dus deelnemen. 
Ook nieuw is dat een blad dat 
in enig jaar de prijs heeft ge
wonnen vervolgens twee jaar 
lang niet in aanmerking komt 
voor de 'hoofdprijs' (toeken
ning van een van de sponsor
prijzen blijft wel mogelijk). 
Inzendingen voor de prijs van 
het jaar 2000 moeten uiterlijk 
op 15 september a.s. op het se
cretariaatsadres (drs. S.W.D. 
Veenstra, Roelofsstraat 31, 2596 
VK Den Haag) zijn gearriveerd. 
Een jury onder voorzitterschap 
van de heer H. Gabriels, oud
bladenmaker (onder andere bij 
Shell Nederland) en erelid van 
de Nederlandse Vereniging van 
journalisten (NVj) zal de inzen
dingen vervolgens beoordelen. 
Het ligt in de bedoeling de uit
slag van de wedstrijd dit najaar 
bekend te maken tijdens Postex 
2001. Uiteraard zal te zijner tijd 
in Filatelie worden gepubliceerd 
welk blad met de Filatelie
verenigingshladprijs is gaan strij
ken. 
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FILASITESELECTIE In de rubriek Filasiteseiectie meldt de redactie van tijd tot tijd interessante websites die (hoofdzakelijk)over het 
verzamelen van postzegels en onder fllatelistisch materiaal gaan. Voorrang wordt daarbij verleend aan niet

commerciële websites en commerciële websites die ook algemene filatelistische informatie te bieden hebben. 
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De British North America Philatelic Society 
(afgekort BNAPS) heeft een interessante 
site waarop niet alleen veel informatie over 
de vereniging zelf te vinden is, maar waar 
beginnende verzamelaars ook het nodige 
kunnen opsteken. De BNAPSsite biedt na
melijk fllatelistisch lesmateriaal, waaruit op 
te maken valt waar je op moet letten als je 
verzamelt, of daarmee wilt beginnen, jam
mer dat achter een veelbelovende home 
page pagina's schuil gaan die soms nogal 
saai aandoen. 

www.bnaps.org 

Linn's Stamp News is een apart blad. In te
genstelling tot wat in de fllatelistische pers 
gebruikelijk is verschijnt het blad heel fre
quent (eenmaal per week) en wordt het ge
drukt op krantenpapier in het zogenoemde 
tabloidformaat. De site van het blad mag er 
wezen: die bevat veel nieuws, zowel over de 
inhoud van het blad als over nieuwe uitgif
ten. Handig is de site seeker, die een over
zicht geeft van de sites van adverteerders 
die in Linn's te vinden zijn. Verder een op
friscursus met tips voor verzamelaars. 

www.linns.com 
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Een heel informatieve site met veel aan
dacht voor jeugdfllatelie is die van de Zuid
hollandse vereniging van Postzegelverza
melaars (ZHPV). Erg aardig is dat een aan
tal interessante artikelen die eerder in het 
clubblad van de vereniging verschenen op 
de site te raadplegen zijn, met illustraties in 
kleur. Ook wordt de sitebezoeker op de 
hoogte gehouden van komende fllatelisti
sche evenementen. Minpuntje: de drijven
de vensters van die het gevolg zijn van het 
go.toadres. Te verhelpen voor 18 dollar... 

go.to/zhpv 

http://www.bnaps.org
http://www.linns.com


De nieuwe Speciale Catalogs! 

Vanaf 12 september verkrijgbaar bjj de PPH vakhandelfilatelie 
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• Met originele NVPH-nummering en prijsnoteringen 

• Alle prijsnoteringen in euro's 

• Gratis ingesloten postfrisse zegels van Nederland 

• Met bestelformulier voor het Nationaal 

Postzegelpakket© 
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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. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 20 augustus toten met 
26 oktober: 
Utrecht. Impressie  Poststempel
productie door 's Rijks Munt 
18651969. Tentoonstelling 
Postmerken 2001 ter gelegen
heid van het elfde lustrum 
van de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars (Po 
& Po), 's Rijks Munt, Leidse
weg 90. Zes vitrines en twaalf 
kaders, gewijd aan de pro
ductie van poststempels en 
aan de afdrukken van deze 
stempels. Openingstijden: al
leen op werkdagen van 10 tot 
16 uur. Officiële opening (al
leen voor genodigden en le
den van Po & Po) op i sep
tember. Gelegenheidsstem
pel. Inlichtingen: I. Spijker
man, Postbus 1065, 6801 BB 
Arnhem, email jacspijker
manCiDcompuserve.com. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hafnm 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
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, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 
• 19, 20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2001, na

— tionale postzegelshow geor
° ganiseerd door de Neder
ig' landsche Vereenigingvan 
— Postzegelverzamelaars 
=, (NVPV) op verzoek van de 
^ Gezamenlijke Stuurgroep 
^ Evenementen. Americahal, 
^ Laan van Erica 50. Ca. 200 
2 kaders. Openingstijden: op 
— 19/10 en 20/10 van 10 tot 17 
■̂  uur en op 21/10 van 10 tot 16 

 , « uur. Toegang f 10../Weer in
5 u O f° ' ' ' "ä t ie inhetoktobernum
" " ' " mer 2001 van 'Filatelie'. In

lichtingen: L.L. Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 28iiTTReeuwijk. 
• ig , 20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Liechtenstein Salon 

Nederland, salon van de Liech
tenstein Filatelie, georgani
seerd door de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars van het Vorsten
dom Liechtenstein (NVPVL). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca 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, email ari.haas
noot@hi.nl. 
• 20 oktober: 
Terneuzen. Propagandaten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 75jarig bestaan van 
de postzegelvereniging 
ZeeuwsVlaanderen. Sporthal 
Oude Vaart. Openingstijden: 
op beide dagen van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: A.C. Oom
ens, Nassaustraat22, 4532 
AH Terneuzen, telefoon 
0115618125, email acoom
ens@zeelandnet.nl. 
• 26, 27 en 28 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). IPA 
(Internationale Postgeschichthche 
Ausstellung). Messehalle Sind
elfingen. Inlichtingen: IPA
Team, August Wahn, Fried
richDürrStrasse 43, D
74074 Heilbronn (Duits
land). 
• 27 en 28 oktober: 
Reuver. Limphilex XXXII, ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 35jarig bestaan van 
de fllatelistenvereniging Fil
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ningvan de COLFwisselbe
ker. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, telefoon 
0/7:4743049
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 (FDCformaat 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, te
lefoon 0172216534(na 19 
uur). 
• 3 en 4 november: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling (categorie 2, 
jeugd en ikaderinzendin
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 Hoogerhuisvan Schel
len, Van Baerlestraat i4bov., 
1071AW Amsterdam, tele
foon/fax 0206734323. 
• 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, 
uJUJUJ.bnefmarkcnmessc.de. 
• 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apcldoorns Emde
jaarsbeurs, algemene verza
melbeurs met groot filatelis
tisch aanbod uit binnen en 
buitenland. Mheenpark 
Sporthal, Zilverschoon n o . 
Dertig deelnemende exposi
ties en verenigingen. leugd
hoek .Toegangf3 .  (toten 
met 16 jaar gratis). Informa
tie: Pamela van de Vlekkert
Verhoef, Tienwoningenweg 
53, 7312 DL Apeldoorn, tele
foon 0553558600, email 
c.vandevlekkertoi(a)chello.nl. 

• 22,23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
ikaderinzendingen) ter gele
genheid van het 55jarig be
staan van de postzegelvereni
ging Aalsmeer. Lokatie onbe
kend. Ca 250 kaders, hande
larenstands, jeugdactivitei
ten, ruilbeurs. Openingstij
den: op vrijdag 22/3 van 13 
tot 22 uur, op zaterdag 23/3 
van 10 tot 20 uur en op zon
dag 24/3 van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: M. Mijwaart, 
Postbus 24g, 1430 AE Aal
smeer, telefoon 0297
321656, email 
m.miju)aart(5)hccnet.nl. 
1 apriI31 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: 
uiuiu).philaned.nl of Piet Dees, 
email deesu)s5i(a)U)xs.nl, tele
foon 0235623858. 
• 3 , 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002 en Bird
pex 4. Nienoordcollege, Wae
zenburglaan 51, 9.3016.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
0505034550 (na 19 uur) of 
0505019547. 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (ZuidKorea). Phila
Korea 2002, wereldpostzegel
tentoonstelling onder FlPpa
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelic Federation of 
Korea. Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie: PhilaKorea 2002 Or
ganizing Committee, 1541 
Seorindong, Jongnogu, Se
oul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schuieize
rischer PhilatelistenVereine. 
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 Liechtensteininzendin
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XI Nieuwerkerk aan den Ijs
sel, telefoon 0180321538, e
mail an.haasnoot(3)hi,nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 21 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
De Ireets, Kaalheidersteen
weg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 19 augustus: 
Begijnendijk (België). Ge
meentelijke basisschool, De 
Bruynlaan 19, 815. Inlichtin
gen: Paul Wijnants, Saffraan
berg II, B3130 Begijnendijk 
(België). 
KaalheideKerkrade. De Ir
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 25 augustus: 
Oldenzaal. Hotel de Zon, 
Bentheimerstraati , 1017. 
Telefoon 0541518026. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 26 augustus: 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486

474197
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• I september: 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,1016. Tele
foon 0332537142. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34, 
9.3015. Telefoon 0348
481070. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 2 september: 
Asten. lan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
• 8 september: 

Breda. Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie. De 
Vliere, Dr Struyckenstraat 
165,1016. Telefoon 076
5142855. 
Elburg. 'Huiken, 1016. Tele
foon 0553558600. 
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 54, 
10? Telefoon 0167523361. 
• 9 september: 
Amsterdam. laap Edenhal, 
Radioweg 64, 9.3016. 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, g.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan 1,11
16. Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
Ijmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tele
foon 0255522310. 
• 15 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30

17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
• 16 september: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan88i , 1116. Tele
foon 0306011918. 
KaalheideKerkrade. De Ir
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413367786. 
• 22 september: 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,1016.30. Tele
foon 0504092874. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 02356i727g. 
Gouda. Het Anker, Bmma
straat49,1016. Telefoon 
0182631858. 
Maarn. Filatelistische contact
groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10
16. Telefoon 0346572593. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 1216. Telefoon 
0306011918. 
• 23 september: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei, 917. In
lichtingen: I. ladot, Spoor
wegstraat 17, B3200 Aar
schot (België). 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, g.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Echt. Stioris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486
474197. 
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Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 6i, 1013. 
Telefoon 0135284806. 
• 24 september: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
• 29 september: 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,1017. Telefoon 
0172613475. 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 1017. 
Telefoon 0651245528. 
Deventer. Wijkgebouw, Van 
Vlotenlaan 85,1016. Tele
foon 0570592074. 
Groningen. Martiniplaza, 
Stadspark, 1016. Telefoon 
0505712929. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,1017. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 30 september: 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 1017. 
Telefoon 0651245528. 
Helmond. De Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. Te
lefoon 0492539339. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg i, 1017. Tele
foon 0544375707. 
• 6 oktober: 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,1016. Tele
foon 0332537142. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Heeze. De Pompenmaker, 12
17. Telefoon 0402263192. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1017. Tele 
foon 0742919591 (na 20 uur). 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 7 oktober: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, g.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Den Helder, 't Middenschip 
of De Kampanje, Bernhard
plein, 1017. Telefoon 0223
612544. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
■ 13 oktober: 
Dieren. NW Skandmavie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 1016. Telefoon 
0714030194. 

MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 071
3614198. 
Triebt. Mijnbouuj m Geoiueten
schappen. Dorpshuis, Prins Jo
han Frisoplaats i, 1016. Tele
foon 0299425078, email 
struik.pi3)planrt.nl. 

POSTZEGELVEILIHGEN 
• 10 tot en met 14 september: 
'sGravenhage. Vfiling 586. 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht3, 2514 
AN 'sGravenhage, telefoon 
0703653817, fax 070
3617436,email info@uandie
tcn.nl. 
• 15 september: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email irifo(a)mondial
stamps.nl. 
• 13 oktober: 
Rotterdam. Postzegelveiling 
Rijnmond, Westewagen
straat 60, 3011 AT Rotterdam, 
telefoon 0102130986, fax 
0102131730. 
• 19 en 20 oktober: 
Malmö (Zweden). Hafinave\
ling. Postiljonen AB, P.O. Box 
4118, S20312 Malmö (Zwe
den). 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

2S augustus: 
Cartoonzegels. Emissie gewijd 
aan de humoristische teke
ning. 
25 september: 
Vettassmgszegel Blijft nog een 
verrassing. 
Oktober: 
Honderdvi]fi\gjaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphiiex 2002 en ter 
herdenking van het 150jarig 
bestaan van de Nederlandse 
postzegels. Blokje met twee 
zegels. 
Oktober: 
Eeuwfeest KVGO. Emissie ter 
gelegenheid van het loojarig 
bestaan van het Koninklijk 
Verbond van Grafische On
dernemingen. Twee zegels. 
6 november: 
Kinderpostzegels. Thema, aan
tal en waarden onbekend. 
27 november: 
Kortinjjzegels. Thema, verschij
ningsvormen en waarden on
bekend. 

Aruba 

6 augustus: 
Standaordzegcls (IV). Schelpen, 
lemen huis, bergkristal, 
goudsmelterij. Waarden 15, 
35,100 en 250 cent. 
9 oktober: 
Wereldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40120, 
60130 en 100+50 cent. 

Nederlandse Antillen 

I augustus: 
Philanippon 01; twee zegels; 
waarden: 110 en 225 cent. 
Souvenirvelletje van 225 cent. 
28 september: 
Vogels; tien zegels; waarden: 
5, 25, 50,75, 85,100, iio, 
125, 200 en 225 cent. 
19 oktober: 
15 o jaar Mcthodistenkerk Phi
lipsburg; twee zegels; waar
den: 75 en 110 cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40+15, 75+25 en 
110+45 cent. 
15 november: 
Kerstmis/lcortingzegels; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""f; 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 Museum jaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 

I gratis. 

Permanentte zien: 
, • Nederland en de (voormali
I ge) Overzeese lüjksdelen 

• 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 

I postzegels. 
i • 'Vogels onder de loep', een 
^ themaverzameling postze

gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkelingvan 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. 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

SIEMPELS 
Deze maand gaat, wat de 
bijzondere poststempels 
betreft, de aandacht uit 
naar de tentoonstelling 
Postmerken 2001, een eer

ste vlucht van Singapore 
Airlines en de tentoonstel

ling Limphilex 2001. 

Postmerken 2001 
In 2001 zal de Nederland

se Vereniging van Post

stukken 8c Poststempel

j verzamelaars (Po 8c Po) 
haar elfde lustrum vie

ren. 
Tijdens de tentoonstel

ling Impressie  Poststempel

productie door 's Rijks iVlunt 
18551969, die van 20 au

gustus tot en met 26 ok

tober 2001 in het Neder

lands Muntmuseum te 
Utrecht wordt gehouden, 
zal een bijzonder post

stempel worden gebruikt 
Het ontwerp van het spe

ciale stempel is afgeleid 
van een oud dagteke

ningstempel en laat be

halve de teksten Postmer

ken 2001 en de data 20 
aug2 6 okt ook een afbeel

ding zien van het gebouw 
van de Koninklijke Ne

derlandse Munt aan de 
Leidseweg in Utrecht. 
In het gebouw van de 
Munt is het Nederlands 
Muntmuseum gevestigd. 

Meer informatie over 
Postmerken 2001 is te vin

den op de internetsite 
van de vereniging Po 8c 
Po, u)U)ui.popo.demon.ni. 
Op deze site is ook infor

matie te vinden over een 
andere tentoonstelling 
die door Po 8c Po wordt 
georganiseerd. Ingescan

de poststukken worden 
op de site getoond en 
elke twee weken is er een 
ander thema. 

AmsterdamChicago 
Op 2 augustus is er voor 
het eerst een vlucht met 
Sin^aporeAirlines van Am

sterdam naar Chicago. 
Ter gelegenheid daarvan 
wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt op 
de gelegenheidsenvelop

pen die De Vliegende 
Hollander zal uitgeven. 
Meer informatie is bin

nenkort te vinden in de 
rubriek Luchtpost

nieuws. 

Limphilex 2001 
In Reuver zal op 27 en 28 
oktober Limphilex 2001 
worden gehouden. PTT 
Post zal daar aanwezig 

zijn met een stand en er 
zal een bijzonder post

stempel worden ge

bruikt. Het stempel ver

wijst naar de oude steen

kolenmijnen in Limburg. 
Ook zal er een beursenve

lop verschijnen. Meer in

formatie en een afbeel

ding vindt u in Collect Plus 
van 28 augustus a.s. Voor 
een gratis abonnement 
op Collect Plus kunt zich 
richten tot de Collect Club 
van PTT Post, Postbus 
30051, 9700 RN Gronin

gen. 

mailto:info@uandietcn.nl
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REICHSPOSTMUSEUM HEET NU 
MUSEUM FUR KOMMUNIKATION 

Niet alleen het heden, maar ook de toekomst belicht 

Na aanvankelijk in het hoofd
postkantoor van Berlijn te zijn 
ondergebracht kreeg het muse
um in 1898 in de Leipzigerstras-
se een imposant, eigen gebouw/ 
tot zijn beschikking. Twee we
reldoorlogen en zware bombar
dementsschade deden veel van 
luister van het museum verlo
ren gaan. De verdeling van 
Duitsland in twee staten met 
twee afzonderlijke postadminis-
traties en vervolgens de 'secto-
risering' van de stad waren voor 
het museum even zovele ram
pen. Omdat het Reichspostmu-
seum voor West-Duitsers niet 
meer toegankelijk was richtte 
de Bundespost in West-Berlijn 
aan de Urania in een weinig at
tractief kantoorgebouw een 
nieuw postmuseum in. 
De hereniging van de beide 
Duitslanden deed de posterijen 
besluiten het oude gebouw te 
restaureren zodat het alle glorie 
weer zijn oude bestemming 
zou kunnen krijgen. Tezelfder
tijd werd besloten om de mo
derne communicatietechnieken 
niet alleen maar te tonen, maar 
ook toegankelijk te maken voor 
de jeugd, die ais een belangrijke 
doelgroep wordt aangemerkt. 
Die aandacht voor het commu
nicatieaspect komt niet alleen 
in de nieuwe naam tot uitdruk
king. Er zijn zalen waar op lange 
tafels rijen beeldschermen 

D O O R H A N S G A B R I E L S , V O O R B U R G 

Het oudste postmuseum ter wereld, het in 1872 opgerichte 

Reichspostmuseum in Berlijn, heeft de afgelopen jaren 

een algehele vernieuwing ondergaan en heet nu - net als 

bij ons - 'Museum voor Communicatie' [lAuseum für 

Kommunikation Berlin). Met de naamsverandering wil het 

museum duidelijk maken dat het niet uitsluitend naar het 

verleden kijkt, maar vooral ook naar de toekomst. 

staan en waar stoeten jeugdige 
bezoekers ingespannen aan net 
werk zijn. 
Maar gelukkig is er ook voor de 
filatelist veel te zien. In verschil
lende zalen zijn ladekasten met 
een glazen tafelblad geplaatst. 
Wie eraan plaatsneemt kan met 
een kleine hendel verschillende 
tableaus onder het glas laten 
schuiven. Op die manier kun
nen verschillende thematische 
verzamelingen worden beke
ken, bijvoorbeeld met onder
werpen als postkantoren, post
bodes, zegel op zegel en lucht
post. Het gaat daarbij wel uit
sluitend om Duitse zegels en 
postwaardestukken. Verder 
Kunnen mooie collecties van de 
uitgiften van de Deutsche Bun
despost en de Duitse Democra
tische Republiek worden be
wonderd. 
Er wordt ook een prachtige ver-

Een van de dne robots die de bezoekers 
van het Museum fur Komnnunikation 
informatie kunnen verstrekken. 

zameling zegels, vaak op brief 
van de diverse Oud-Duitse Sta
ten (inclusief een aantal varië
teiten) getoond. Om het de kij
kers gemakkelijk te maken ligt 

er op iedere tafel een exemplaar 
van de Michel-Spezial Deutsch
land (de gespecialiseerde Duits
landcatalogus) en een grote 
loep. Aan de staat waarin de ca
talogi zich bevinden is te zien 
dat er een druk gebruik van 
deze faciliteit wordt gemaakt. 
Aan de wanden van de diverse 
zalen zijn honderden oude brie
venbussen opgehangen; elke 
Duitse staat nad vroeger zijn ei
gen brievenbusmodeflen en -
i<leuren. Maar ook is er materi
aal dat m de postkantoren werd 
gebruikt - stempels, brievenwe-
gers en dergelijke - te bewonde
ren. Uiteraard (can in het muse
um een uitgebreide collectie o f 
ficiële documenten (dienst
orders, mededelingen, kranten
knipsels, koninklijkeen keizerlij
ke proclamaties) geraadpleegd 
worden. Om een van de voor
handen zijnde bronnen te noe
men: de Montaeliche Frankfurter 
Kaiserliche Reichs-Ober-Post-
Amts-Zeitungwan 9 september 
1782. 

Niet alleen de vele interessante 
collecties, maar ook het mooi 
gerestaureerde, van een licht
koepel voorziene gebouw waar
in ze zijn ondergebracht en de 
inventieve manier van expose
ren zorgen er voor dat een (gra
tis) bezoek aan de Leipziger
strasse alleszins de moeite 
waard is! 



Vraag: Waar vind je een postzegelwinkel met een megavoorraad 
postzegels welke je kunt bekijken zonder een verkoper te raadplegen ? 

Od uaBjo 9f do :pjooM;uv 

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 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 25 augustus 2001 
haar 115® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 
Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
P.H.J.C. Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

KILOWAAR MET VEELAL 1999/2000 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland ; met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75,- portovrij 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatellstische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. KIngstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55,00 
10,00 
19,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

i k g 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

ZEER GROIE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en Muntenhandel D e C l o o e 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Bank 303385952 

postzegelbeurs Amersfoort 
zaterdag 

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

Toegang gratis • snelweg A28 afrit 5 

D.O. Brouwer Philatelist 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

SCANDINAVIË .̂  
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENLAND-IJSLJ^ND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

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

Faxnr. 0313-413295 
E-mail: pzlironh@bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

ßelgie Congo Rujondo ßurundl 
Sijno olles von België 1940/1964 Qon 50% kot. luoorde volgens U lijst. 
Loten en partijen ook verkijgboor, ottroctieve prijzen. Promotie op Zoïre ** 
Vroog mijn nieuuje lijst in €uro, met Luxembourg, Belgisch-Congo S Ruondo-Ur. 
In Fipril, opening van mijn Luebsits ujujLu.Ph1l090du.be 

Jean-Poul Godu • Postbus 10*1000 Brussel 24 
Fox +32.2.503 38 11 philQ90clu@pin9.be 

http://www.PostBeeld.com
mailto:bpv@iae.nl
http://www.oveja.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzlironh@bart.nl
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mailto:philQ90clu@pin9.be


BRITSE KONINGIN STOOT DEEL 
FILATELISTISCHE COLLECTIE AF 

Postzegelschatten var\ 'adellijke afkomst' onder hamer 
DOOR OTTO H O R N U N G , L O N D E H 

5J! 

Het is geen alledaagse gebeurtenis: de verkoop van 

stukken uit de beroemde postzegelverzameling van de 

Engelse koningin Elizabeth II. Op 17 mei van dit jaar werd 

een aantal van die stukken geveild, met als resultaat een 

opbrengst van ruim zes ton in Engelse ponden. Otto 

Hornung nam een kijkje op de veiling en vertelt waarom 

de 'koninklijke kavels' te koop werden aangeboden. 

Dit voorjaar maakte Bucking
ham Palace bekend dat de 
Engelse koningin had inge
stemd met een voorstel van de 
conservator van haar postzegel
verzameling (officieel: The 
Royal Philatelie Collection), 
Charles W. Goodwyn. Dat voor
stel hield in dat de conservator 
een aantal stukken uit deze per
soonlijkecollectie van Elizabeth 
II mocht uitzoeken om ze op 
een veiling te verkopen. 

in Londen verbleef ten minste 
drie middagen per week aan 
zijn postzegelverzameling te 
besteden. Dat deed hij dertig 
jaar lang. Hij wist zijn collectie 
uit te breiden met een aantal 
schaarse en zelfs uiterst zeldza
me stukken, zoals de zegels van 
Mauritius met het Inschrift Post 
Office. In 1904, toen hij nog 
Prins van Wales (kroonprins) 
was, kocht hij de Post Office
zegel van 2 p. voor i .450 Engel-

tegenwoordig meer dan vroeger 
het geval was aan het grote pu
bliek getoond. Dat er nu gedeel
ten van die collectie worden ver
kocht komt omdat men de ver
zameling wil uitbreiden en ver
beteren. Een recent voorbeeld 
is de aanschaf van de beroem
de Kirkcudbright Cover, een brief 
die gefrankeerd is met een vel-
deeltje van tien Penny Blacks die 
werden afgestempeld op 6 mei 
1840, de eerste dag waarop de 
eerste postzegel ter wereld offi
cieel te koop was. Het ligt in de 
bedoeling dat de Royal Philatelie 
Collection met meer van zulke 
topstukken wordt uitgebreid. 

ROOD, BLAUW, GROEN 
Met het selecteren van de ze
gels en poststukken die zouden 
kunnen worden geveild was 
veel tijd gemoeid. Geen won
der, want de verzameling van 
de koningin omvat niet minder 
dan 328 rode, 60 blauwe en 20 

lijk niet de bedoeling om er ech
te unica uitte lichten. 
In totaal werden ongeveer twee
honderd kavels samengesteld 
die door Spink - een exclusief 
veilinghuis dat al in 1666 werd 
opgericht - in een smaakvolle 
catalogus aan een uitgelezen 
publieK werden gepresenteerd. 
De veilingcatalogus bevatte ka
vels met een inzet van enkele 
honderden ponden, maar ook 
topstukken met een startprijs 
van niet minder dan 25.000 
pond (een kleine ton in Neder
lands geld). De catalogus was 
ook op de web site van Spink, 
www.spink-online.com, te zien. 
De totale opbrengst werd voor
af geschat op 300 tot 400 dui
zend Engelse ponden. 

HONDENWEER 
De morgen van de veiling, 17 
mei jL, was meteorologisch ge
zien een ramp. Het regende die 
dag dat het goot en er waaide 

Een Mein maar select gezelschap vulde de veilingzaal van Spinks Veilingmeester Nick Startup deed ongebruikelijk lang over de 192 kavels. 

BASIS 
Als we zeggen dat de veiling 
van stukken uit de koninklijke 
collectie iets bijzonders is over
drijven we zeker niet. In de afge
lopen honderd jaar zijn er 
eigenlijk nooit stukken uit die 
verzameling op de markt geko
men, met uitzondering van die 
gevallen waarin de koningin iets 
ter beschikking stelde van een 
goed doel. 
De basis voor de Royal Philatelie 
Collection werd gelegd door ko
ning George V, een enthousiast 
filatelist. De Britse vorst legde 
zichzelf de (ongetwijfeld pfezie-
rige) verplichting op om als hij 

se ponden. Niet lang daarna 
vroeg een hoveling hem of zijne 
majesteit soms ook in de krant 
had gelezen dat de een of ande
re gele bijna vijftienhonderd 
pond voor een zegeltje had be
taald, 'ja,' zei de monarch, 'Je 
praat met hem.' 

NIEUW BELEID 
Het besluit om stukken uit de 
collectie van koningin Elizabeth 
II te koop aan te bieden werd 
overigens niet zomaar geno
men. In feite markeert de be
slissing dat er voor 'nieuw be
leid' is gekozen. Delen uit de 
koninklijke verzameling worden 

groene albums, 20 albums met 
portvrije stukken (verzonden 
door leden van het Lagerhuis 
en de 'Lords') en een aantal 
dozen met divers materiaal. 
Maanden lang was de conser
vator van de Collection in de 
weer om een keuze te maken, 
een taak waarin hij terzijde werd 
gestaan door de experts van 
Spink, het veilinghuis dat de eer 
had de koninklijke stukken on
der de hamer te brengen. Er 
werd gelet op de kwaliteit van 
het materiaal, maar ook of de 
uitgezochte stukken tot de dou
bletten van de verzameling be
hoorden, want het was natuur

een koude wind door de straten 
van de Engelse hoofdstad. Een 
heel contrast met de comforta
bele veilingzaal van Spink, waar 
de symbolische schittering van 
de daar aangeboden kavels veel 
goed maakte. Er was veel be
langstelling voor de 'doubletten 
van de koningin', en dat zorgde 
er voor dat de opbrengsten 
hoog uitvielen. Klokslag elf 
werd er begonnen; langer wach
ten had ook geen zin, want alle 
zestig stoelen waren bezet, zo
dat er alleen staanplaatsen over 
waren. Van het biedverloop 
kunt u zich een voorstelling ma
ken als u bedenkt dat er slechts 

http://www.spink-online.com


192 kavels onder de hamer kwa
men. Een ervaren veilingmees
ter heeft een dik uur voor twee
honderd kavels nodig, maar 
met deze koninklijke selectie 
waren zaal en veilingmeester 
meer dan tweeëneenhalf uur 
bezig! 

KOOPLUSTIGEN 
Ik kon het niet laten om even 
rond te kijken, om te zien wie ik 
allemaal {her)kende. Natuurlijk 

was er, een man die er duidelijk 
op gebrand was een aantal Aus
tralische stukken in de wacht te 
slepen. Present was verder de 
Londense handelaar Michael 
Chipperfield, die later bekende 
voor meer dan 75.000 pond te 
hebben gekocht. Ook mijn goe
de vriend Greg Todd moest 
diep in de buidel tasten: een ka
vel met zegels van de eerste 
emissie van Egypte ging van de 
inzet van i .öoo pond naar een 
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Eerstedagbrief met Penny Black: opbrengst £ 23.000,. 

Dit 'Woodstock'paartje van Kaap de 
Goede Hoop (1 penny samen met 4 
pence) bracht maarliefst £74.750. op. 

was de conservator van de 
Royal Philatelie Collection aan
wezig, samen met zijn vrouw 
en met een aantal directe me
dewerkers. Irving Weinberg was 
er, de Amerikaanse handelaar 
die een tijdje terug de hand wist 
te leggen op de legendarische 
zegel van 1 Cent van Guyana 
(de échte dan), een rariteit die 
hij inmiddels schijnt te hebben 
verkocht aan de miljonair Du
pont (die momenteel in de ge
vangenis verblijft als gevolg van 
een veroordeling wegens 
moord). Ook John Mowbray uit 
NieuwZeeland (voormalig 
voorzitter van de internationale 
handelarenorganisatie IFSDA) 

uiteindelijke opbrengst van 
n.ooo pond, waarbij dan ook 
nog eens de commissie  vijf
tien procent  nog bijkwam. 

SLECHTS DRIE RETOUR 
Er waren niet alleen handelaren 
in de zaal. Bekende en minder 
bekende verzamelaars als Jo
seph Hackmey (Israël), Gavin 
Littaur en George Gati waren 
persoonlijk aanwezig, terwijl 
een aantal anderen gebruik 
maakten van de tien telefoonlij
nen die tijdens de veiling be
schikbaar waren. 
Nick Startup van Spink hanteer
de de veilinghamer zoals het 
hoorde, honderdvijftig minuten 
lang. Van de 192 kavels die hij 
afriep en beschreef kon hij er 
maar liefst 189 toeslaan; slechts 
drie kavels gingen terug. Aan

vankelijk, in het gedeelte gewijd 
aan GrootBrittannië, waren de 
prijzen zó hoog dat de gewone 
verzamelaars er niet aan te pas 
kwamen; onder de duizend 
pond ging er vrijwel niets weg. 
Later kregen ook de mensen 
met een smalle beurs soms een 
kans. Er werd zelfs een kavel 
verkocht voor slechts n o pond. 

OVERZEE DEED 'T GOED 
Ook nadat de kavels met zegels 

dit ondanks de aanwezigheid 
van een horizontaal vouwtje. 
Een ongebruikt blok van twaalf 
Penny ß/uezegels van 2 pence 
ging weg voor ruim veertigdui
zend pond en een brief met een 
Penny Black d\e ontwaard was 
op de eerste dag van uitgifte (6 
mei 1840) leverde 23.000 pond 
op. Dat laatste bedrag was ook 
de opbrengst van bloK van zes 
Penny ß/wezegels. Een Egyp
tisch couvert met blokje van 

£ 76.000, kostte deze brief met een blokje van vier Egyptische zegels van 70 para. 

Twaalf Blue Pennies in een veldeei van twaalf: goed voor ruim £40.000,. 

van GrootBrittannië waren toe
geslagen ging het bieden volop 
door. Ik geefde opbrengst van 
de voornaamste kavels. Een 
'Woodstock'paartje van Kaap 
de Goede Hoop (melkblauw, 
clichéfout'i penny samen met 
4 pence') bracht/74.750, op. 

vier zegels uit 1879 (10 paras op 
272 piaster) werd toegeslagen 
voor £ 16.000,; de hoge op
brengst wordt verklaard door de 
omstandigheid dat een van de 
vier zegels kopstaand was ge
plaatst, met de opdruk in de 
normale stand. 

Op de 'koninklijke vei
ling' bij Spink kwam ook 
een ongebruikt exem
plaar onder de hamer van 
de Tynan Plum (opbrengst 
£ ig.950,). Deze 'pruim
kleurige' zegel van 2 d. 
met het portret van ko
ning Edward VII was be
doeld ter vervanging van 
de tot dan gebruikte twee
kleurige zegel van dezelf
de waarde. Er werden van 

de nieuwe zegel 100.000 
vellen van elk 240 zegels 
gedrukt, maar met de uit
gifte werd nog even ge
wacht tot de koning, die 
ernstig ziek was, zou zijn 
hersteld. Toen het met de 
monarch wat beter leek te 
gaan durfde men het aan 
de kroonprins  de latere 
George VI  een briefte 
sturen die gefrankeerd 
was met een exemplaar Tynan Pium:£ig.950,■ 

van de Tynan Plum. Op de 
dag dat de brief werd ont
vangen, 6 mei igio, over
leed Edward VII echter 
geheel onverwacht. De 
zegel op de brief werd 
daarmee de enige ge
bruikte Tyrian Plum waar
van het bestaan bekend 
is. Vrijwel de complete 
oplage van de bij De La 
Rue gedrukte Tynan Plums 
werd vernietigd. 

WIM 



IN UTRECHT TE ZIEN: ROELANTS-
MACHINE EN REDUCEERBANK 

Stempelproductie 's Rijks Munt centraal op expositie 
DOOR JOS M . A . G . S T R O O M , V O O R Z I T T E R PO & PO 

S74 

Afljeelding i - Een archiefopname van de reduceerbank zoals die tijdens de filatelistische tentoonstelling 'Postmerken 2001' in 
Het Nederlands Muntmuseum te zien zal zijn. Foto: Het Nederlands Muntmuseum, Utrecht 

Aan het begin van het nieuwe seizoen, als iedereen terug 

is van vakantie, hebt u twee maanden long de 

mogelijkheid een fascinerend bezoek te brengen aan flet 

Nederlands Muntmuseum in Utrecht. Misschien kunt u 

daar twee van uw hobby's tegelijkertijd koesteren: 

filatelie en numismatiek. In het museum is met ingang 

van 20 augustus niet alleen de indrukwekkende 

muntencollectie te zien, maar ook een impressie van de 

stempelproductie van Nederlandse poststempels. 

Posteryen en Telegrafie gedu
rende de maanden October, 
November en December! 906 
en Januari 1907 zoo noodig ook 
aan particulieren wordt opge
dragen.'^ Maar het overgrote 
merendeel van de 'typenrader'-
stempels was toch afkomstig 
van 's Rijks Munt. 

Voor de tentoonstelling, die 
door de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars (Po&Po) is 

ook een beroep gedaan op het 
Museum voor Communicatie 
uit 's Cravenhage, dat enkele 
belangrijke stukken in bruikleen 
zal afstaan. Eén daarvan is de 
Roelants-stempelmachine (een 
met de hand aan te drijven ma
chine uit 1893), waarvoor in 
Utrecht ook de stempels zijn 
aangemaakt. 
Een andere duidelijk aanwezige 
op de filatelistische tentoonstel
ling in het Muntmuseum is de 
reduceerbank (zie ajbeeld'mg 1). 
Hiermee kon men (en kan men 
trouwens nog steeds) vanaf 
grote mallen een verkleind 
'echt' stempel maken. In de vi
trines zal een aantal van die 
grote mallen te zien zijn. De 
machine staat tijdens de ten
toonstelling buiten de ruimte, 
in de gang, opgesteld. 

De aanmaak van stempels bij 's 
Rijks Munt duurde voort tot 
1969, zodat er dus ook veel 
'modern' materiaal werd gepro
duceerd. Een voorbeeld zijn de 
Nederlandse reclamehand-
stempels -vanaf 1925 sterkin 
trek - die ook allemaal hun oor
sprong in Utrecht vinden. Op 
afbeelding 2 zien we een recla-
mehandstempel voor Lochem 
('Mooi en rustig; inlichtingen 
bij VW') in combinatie met een 
aankomststempel Weleri - ook 
alle Indische stempels zijn bij 
de Munt gemaakt - met nog een 
gelegenheidsstempel uitSema-
rang. Kortom: De Koninklijke 
Nederlandse Munt heeft een 
enorme diversiteit aan stem
pels geproduceerd. 
In het artikel over Postmerken 

Vanaf het jaar 1865 zijn vrijwel 
alle Nederlandse stempels, 
voor alle diensten van de PTT 
(in opdracht van, zoals het aan
vankelijk heette, het 'Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegra
fie') bij de Koninklijke Neder
landse Munt vervaardigd. 
Zoals gezegd: vrijwel allemaal, 
want in de periode waarin werd 
overgegaan van 'grootrond'-
stempels naarde 'typenrader'-
stempels (termen overigens die 
toen nog niet werden gebruikt, 
men spreekt van het oude en 

het nieuwe stempeltype) kon de 
Munt de vervanging van de 
ruim 2.500 stempels niet aan 
zonder noodzakelijke perso
neelsuitbreiding. Er zijn toen 
gedurende een aantal maanden 
ook stempels vervaardigd door 
onder andere de Amsterdamse 
firma j .D. Posthumus'. Daar
voor was wel een Koninklijk Be
sluit nodig! Op 19 oktober 1906 
ondertekende koningin Wilhel
mina een besluit dat het moge
lijk maakte dat 'de aanmaak van 
stempels voor den dienst der Afbeelding 2 - Postkaart met reclamehandstempel 'Lochum - mooi en rustig'. 



2007 in het meinummer van Fi
latelie zijn al afbeeldingen van 
takjes- en 2-letterstempels ge
plaatst. We tonen hierbij nog 
een exemplaar van het 'klein-
rond'-stempel {aftieelding3); 
niet zozeer vanwege de fraaie 
kwaliteit van de Hattemse af
druk, alswel vanwege de actuali
teit: de melding van een geval 
van mond- en klauwzeer door 
de burgemeester van Olde-
broek aan de burgemeester van 
Hattem, verplicht volgens Ko
ninklijk Besluit van 19 decem
ber 1892. Die melding had toen
tertijd echter aanmerKelijk min
der gevolgen die vandaag de 
dag... 
Impressies. Poststempelproductie 
bij 'sRijks Munt i86s-ig6g. ten
toonstelling Postmerken 2001. De 
tentoonstelling is van 20 augus
tus tot en met 26 oktober 2001 
in Het Nederlands Muntmuse-
um, Leidseweg 90 in Utrecht te 
zien. De expositie is open op 
werkdagen van 10 tot 16 uur. 
De toegang is gratis. Een abso
lute 'must') 

Noten: 
': Een overzicht daarvan is te vinden 
in liet Jaarverslag Nederlands Post-
museum 1956, als aanhangsel 4 bij 
het artikel van J. Giphart, Typenrader-
stempels en stempelmachines als uroÊ e 
uoorbcddcn van mechanisatie, 1868-
igi2. 
': K.B. 51 van oktober igo6. 

Ajbeeldmgi - Kaart met het kleinrondstempel Hattem; de kaart werd gebruikt om een MKZ-gevai te melden 

\m. m 
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7 sept. 
7 sept. 
7 sept. 
7 sept. 

19 okt. 
19 okt. 
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ƒ 32,50 
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ƒ 35,. 
ƒ 14,50 
ƒ 15 50 
ƒ 10,75 
ƒ 4,75 
ƒ 17,50 
ƒ 55,= 
ƒ 9 5 , . 
ƒ 13,50 
ƒ 4 5 , . 
ƒ 19,50 

Bezetting België 
10/25 ƒ215,. 

Eupen Malmedy 
1/7 ƒ105,. 
S/21 ƒ300,. 
22/35 ƒ300,. 

Port 
1/5 ƒ 5 7 50 

Ook veel öloks in 
voorraad 

Ned Nieuw-
Guinea postlns 
compleet 
incl 
UNTEA ƒ175,. 
aléén 
UNTEA ƒ 40,. 

Gouden munten 
NL 
ƒ 5.1812ƒ150,. 
ƒ10.1875ƒ150,= 
ƒ10,= 1876ƒ150,. 
ƒ10,= l877ƒ150,= 
ƒ10,.1879ƒ150. 
ƒ10,.1897ƒ175,. 
ƒ10,.1911ƒ150. 
ƒ10,.1912ƒ150 = 
ƒ10,= 1917ƒ150,. 
ƒ10,.1925ƒ150,. 

Uni Daalder 
1979 ƒ175,. 

Dukaat 
1974 ƒ110,. 
1985 ƒ115,. 

Ned Ant 
ƒ100,. 1978 ƒ175,. 

Zuid Afrika 
1 Rand 1964 

ƒ 125,= 
1 Pond 1928 

ƒ 175,= 

Krugerrand 
1982 ƒ950,. 

Amenka 
20 Dollar 1904 

ƒ975. 
20 Dollar 1907 

ƒ950,. 

Frankriik 
10 Frank 1859 

ƒ 9 5 . . 

10 Frank 1868 
ƒ100,. 

20 Napoleon 
ƒ175,. 

20 Frank 1854 
ƒ175,. 

20 Frank 1856 
ƒ175. 

20 Frank 1863 
ƒ175,. 

20 Frank 1865 
ƒ175,. 

20 Frank 1869 
ƒ175,. 

20 Frank 1906 
ƒ175,. 

20 Frank 1909 
ƒ175,. 

Duitsland 
Pruisen 
10 DM 1873 

7150,= 
10 DM 1903 

ƒ150,. 

Engeland 
Pond 1931 

ƒ200. 

Mexico 
2 Pesos ƒ 75,. 
2 APesos ƒ 75,. 

üostennjk 
10 Corona 1911 

ƒ 95,. 

Zwitsertand 
20 Frank 1947 

ƒ185,. 
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De Schepenverzamelaars 
hebben er bijna acht jaar 
op moeten wachten, 
maar de derde drukvan 
de bekende catalogus 
Collect ships on stamps 
van Stanley Gibbons is 
eindelijk beschikbaar. De 
nieuwe catalogus is ge
heel bewerkt. Op 420 pa
gina's zijn meer dan 
14.250 zegels gecatalogi
seerd. Die bestrijken het 
indrul<wekkende aantal 
van 3.850 schepen. Ook 
in deze druk zijn de sche
pen nog in zwart-wit af
gebeeld. Een duidelijk 
pluspunt van deze catalo
gus is het indexgedeelte. 
In alfabetische volgorde 
zijn alle schepen niet al
leen op naam op te zoe
ken, maar ook naar meer 
dan vijftig scheepstypen. 
Thematisch ideaal! He
laas heeft een ernstig 
probleem bij de produc
tie van de derde druk er 
voor gezorgd dat de cata
logus bijgewerkt is tot en 
met 1999. Desondanks is 
ook de derde druk een 
onmisbaar hulpmiddel 
voor de Schepenverzame-
laar. (D. Veenstra) 
Collect Ships on stamps, 5e druk 
2001; 420 pp.,geill,formaat 
A4. Uitgegeven door Stonlfij Gib
bons London/Ringujood. Ver
krijgbaar bij de Vakhandel Filate
lie PrijsJgi,8o. 

Carn lar. Stroma, Gair-
say, Grunay, Canna, 
Soay, lona, Shuna -welke 
filatelist kan zich er op 
beroepen dat deze namen 

voor hem of haar geen 
geheimen hebben? Een 
enkeling zal weten dat 
het om Schotse plaatsen, 
eilandjes liever, gaat die 
lokale zegelemissies uit
geven of hebben uitgege
ven. Voor 'lokaal' mag in 
de meeste gevallen ook 
worden gelezen 'particu
lier', want het betreft 
meestal eilandjes die in 
privébezit zijn en waar
van de eigenaren ofwel 
een soort eigen post
dienst met het vasteland 
hebben opgezet, ofwel 
brood zien of zagen in de 
uitgifte van 'eigen' post
zegels. 

De samensteller van 
Scotland - Local Stamps 
and Private Post, Jacques 
B. Calmeyn, zegt in het 
voorwoord van zijn cata
logus dat hij er van heeft 
afgezien om prijzen te 
vermelden. Hij licht dat 
toe in het Fran^lais: het 
gaat om lokale zegels en 
om daar een notering aan 
toe te kennen is nogal 
moeilijk; sommige emis
sies zijn surabondont 
(lees: te overvloedig ge
drukt), andere zijn weer 
confidential (schaars). 
Calmeyn zet de lokale ze
gels van twintig Schotse 
eilandjes keurig op een 
rijtje. Hij vermeldt het 
jaar van uitgifte en geeft 
aan wat de aanleiding 
was. De catalogus is op 
eenvoudige wijze gepro
duceerd (fotokopieën) en 
met behulp van het Lum-
beck-systeem gebonden. 
Scotlond Local Stamps and Priva
te Post door Jacques B Calmeyn, 
co 40opp.,5eill. (2/u)),Jormaat 
A4 Uitgegeven door de auteur, 8 
auenue de lo Paix, B-io8i Brussel 
(België). Verkrijgbaar bij P W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
O70-3652227,Jax 070-
3651885 Prijs./4g 50 

Met het uitkomen van 
Tome 3 (2e partie) van Yvert 
& Tellier's Timbres d'Eu-
rope de l'Ouest is de 
West-Europacatalogus 
van het Franse uitgevers
huis compleet. Het eerste 
deel verscheen al eerder 
en werd in deze kolom
men ook - overwegend 
positief- gerecenseerd. 
Het tweede deel sluit ui
teraard qua opzet, inde
ling en uiterlijk helemaal 
aan bij het eerste. We 
kunnen daarom nog
maals gewag maken van 
de opmerkelijk goede 
kwaliteitvan de kleuren

illustraties, die beslist 
veel beter zijn dan de fo
to's in de 'serieuze con
current', Michel's Europa-
Katalog West. Het is nog 
steeds een beetje wennen 
aan de prijzen in euro's, 
die in absolute zin wel la
gere noteringen laten 
zien, maar die toch nog 
wel wat geflatteerd lijken 
te zijn. Maar het moet 
worden gezegd: Yvert 
heeft zich als het om 
deze catalogus gaat pri
ma gerevancheerd voor 
de - soms nogal slordig 
uitgevoerde en onregel
matig verschijnende 
voorgangers! 
Yvert & Tellier Timbres d'Europe 
de l'Ouest - Tome 3 - 2 e partie, 
i.oo5pp.,geill (geheel in kleur), 
formaat 16.5x23 cm. Uitgegeven 
door Yuert & Tellier, 3 7 rue des 
Jacobins, F-80036 AmiensCe-
dexi (Frankrijk) Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, Piet Heinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, Jax 070-
3651885 Prijs.J6g 50. 

ZEPPELINS IN 
WORLD WAR I 

Het uitbreken van de Eer
ste Wereldoorlog was 
voor de Duitse graaf Zep
pelin in die zin een mee
valler dat zijn bedrijf-
een werkplaats voor 
luchtschepen - erdoor ge
red wordt. Sinds de bouw 
van het eerst luchtschip 
in 1900 was Zeppelin in 
financiële problemen ge-
raakt;door de 'grote we
reldbrand' veranderde 

dat. In de periode 1914-
1918 bouwde Zeppelin 
meer dan honderd grote 
luchtschepen voor het 
Duitse leger en de mari
ne. De ervaring die hij 
hiermee opdeed kwam 
goed van pas toen hij la
ter, in de jaren '20 en '30 
van de twintigste eeuw, 
grote luchtschepen als de 
Gra/Zeppehn en de Hmden-
bur̂  bouwde. Zeppelin 
werd de belangrijkste 
deskundige op het gebied 
van de luchtschipbouw. 
Poststukken, maar ook 
andere zaken die naar het 
roemruchte verleden van 
de Zeppelins verwijzen 
worden graag verzameld. 
Frost's Zeppelins in 
World War I geeft prijzen 
voor poststukken en col
lectibles uit de tijd van de 
Eerste Wereldoorlog 
waarvan het verband met 
de Zeppelins of de Zep-
pelinvluchten onomsto
telijk valt aan te tonen. 
Het gaat om uiterst zeld
zame stukken, waarvoor 
ook Frost niet altijd een 
prijs kan noemen. Voor 
alle duidelijkheid: bij de 
in deze catalogus opge
nomen kaarten en enve
loppen gaat het niet om 
de postale boordstem-
pels, maar om stukken 
die dankzij de aanwezig
heid van militaire zegele
tiketten, commando
stempels en/of briefmar-
keringsstempels kunnen 
worden herleid tot mate
riaal dat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog met een 
Zeppelin werden ver
voerd. De samensteller 
geeft van elke Zeppelin 
het registratienummer 
(LZ3, LZig, enz.), het 
bouwjaar, de lengte, de 
diameter, de gascapaci-
teit, het aantal motoren 
en de opgewekte paarde-
krachten. De gemaakte 
vluchten worden vermeld 

en ook de wijze waarop 
het luchtschip aan zijn 
einde kwam (soms door 
de sloop, maar heel vaak 
ook doordat het in de 
strijd werd beschadigd of 
vernietigd). 
Zeppelins in World War I; ca. 
144 pp.,geill. (z/u)),formaat 
14x21 cm. Uitgegeven door Frost 
Publishing Compani),P O Box 
27i,Jordonville, NY13361 (Ver
enigde Staten) PW Meinhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-3651885 Prijs-/ 
89.50. 

Wat geregelde gebruikers 
van Michels Deutschland-
Spezial al enige tijd aan 
hadden zien komen is nu 
ook echt gebeurd; deze 
'bijbel' van de Duitse fila
telie is voor het eerst in 
twee delen uitgekomen. 
De vorige editie van cata
logus barstte met zijn 
tweeduizend pagina's 
bijna uit zijn voegen en 
dat probleem is door de 
'tweedeling' nu - althans 
voor enige tijd - verhol
pen. Er zijn nu dus twee 
delen; een tot en met 
april 1945 en een vanaf 
mei 1945. Een logisch be
sluit, want veel filatelis
ten kiezen ervoor om de 
zegels van 'voor de oor
log' of'na de oorlog' te 
verzamelen. Dat het 
tweede deel nu al aan
zienlijk dikker is dan het 
eerste zegt wel iets over 
het emissiebeleid van de 
laatste decennia. 
Een wijziging van geheel 
andere aard betreft de 
vermelding van de prij
zen: die zijn nu in euro's 
aangegeven. Met een 
koersverhouding waarbij 
de mark ongeveer een 
halve euro waard is zou je 
verwachten dat Michel de 
prijzen ook zou hebben 
gehalveerd, maar dat is 
zo op het oog niet ge
beurd. Een postfrisse 
Duitse Posthorn-satz uit 



1951 gaat bijvoorbeeld 
van zesduizend mark 
naar 2.500 euro. Miciiel 
wijst zelf ook op het feit 
dat de vuistregel 'twee op 
een' voor een groot aan
tal noteringen niet op
gaat. Dat komt niet, zo 
zegt de redactie, omdat 
de zegels voor lagere prij
zen dan voorheen over de 
toonbank gaan, maar 
omdat de catalogusnote
ringen te hoog waren. 
Subtiel, maar het zal wel 
kloppen. 

Voor het overige valt er 
weinig over de Michel Spe-
zia! te zeggen zonder de 
in het verleden al gepu
bliceerde loftuitingen te 
herhalen. Het is een 
prachtige catalogus, een 
'gespecialiseerde' in de 
ware zin van het woord 
en dan nu ook nog eens 
in twee handige delen èn 
met prijzen in euro's. 
Wat willen we nog meer? 
Miche! Deutschland-Speziaal 
2 001; twee delen: tot en met april 
ig45 (890 pp.) en vanaf mei 
1945 (1.172 pp.); gem,(z/u)), 
Jormaat 15x20 cm. Uitgegeven 
door Schwaneberger Verlag 
GmbH, Muthmannstm_ße4, D-
80939 München (Duitsland). 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel Fi
latelie. Prijzen resp.ƒS5.35 (deel 
1) enƒ75.60 (deel 2). 

Ook een schitterende ca
talogus, maar dan voor 
een heel ander publiek 
(thematici), is Ferrocarri-
les (Spoorwegen) van 
Domfil. We hebben in 
deze kolommen de titels 
uit het Domfil-fonds al 
vele malen besproken, 
zodat vaste lezers van 
deze rubriek inmiddels 
wel zullen weten dat de 
Spaanse uitgever een in
drukwekkend aantal the
matische catalogi uit
geeft. Ze zijn zonder uit
zondering prima gedrukt 
en vermelden doorgaans 
alle gegevens waaraan 
een (thematische) verza
melaar behoefte zou kun
nen hebben: emissieda
tum, aanleiding tot de 
uitgifte, omschrijving 
van de afbeelding en de 
catalogusnummers die 

Yvert, Scott, Michel, Uni-
ficado en Domfil-zelf 
voor elke uitgifte hante
ren. De prijzen worden 
vermeld in peseta's, eu
ro's en Amerikaanse dol
lars. Ondanks de vrij 
sterke verkleining van de 
zegels zijn de afbeeldin
gen van uitstekende l<wa-
liteit. Dat de ondergrond 
van elke twee naast el
kaar liggende pagina's 
bestaat uit een afgezwak
te foto van een stoomlo
comotiefhad voor uw re
cent niet gehoeven, maar 
flitsend is het wel. 
In deze tweede editie van 
de catalogus zijn zo'n 
zeshonderd pagina's ge
wijd aan zegels die als 
hoofdthema 'spoorwe
gen' hebben en daarnaast 
is er ook nog een hon
derdtwintig pagina's tel
lend (ongeïllustreerd) 
overzicht van emissies 
met spoorwegen als ne-
venthema. 
Ferrocarriles/ Rai\wa\jsl Chcmins 
de Fcr/ Eisenbahn/ Ferrouie; 
740 pp.,5eïll. (geheel in kleur), 
jbrmaat 17X 24 cm. Uitgegeven 
door Domfil Catdlogos Tcma'ticos 
InternacionalesS.L., Dr. Puifl, 53 
i°i»,Apdo. 271, E-08202 Sa-
badell/Barcelona (Spanje). Ver
krijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
PictHeinstraat̂ ö, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227, 
Jax070-3651885. Prijs; 
Jno.20, 

Het door Michel uitgege
ven Postgebühren-Hand
buch Deutschland geeft 
in 280 bladzijden vrijwel 
alle posttarieven weer die 
in Duitsland en haar vele 
voorlopers hebben gegol
den, met uitzondering 
van de tarieven voor de 
pakketpost. 
Nu al deze vaak moeilijk 
vindbare tarieven gebun
deld zijn lijkt het voor de 
verzamelaar erg eenvou
dig om ieder tarief te ver
klaren. Dit valt echter te
gen omdat de tariefstruc
turen vaak erg complex 
zijn en zonder een diep
gaande studie van deze 
systemen in de beschik
bare handboeken niet 
zijn te verklaren. 
Ondanks deze problema

tiek is dit boek een must 
voor iedere verzamelaar 
van brieven en poststuk
ken uit de Duitse Staten, 
de koloniën, het Duitse 
Rijk, de bezette gebie
den, de Bondsrepubliek, 
Berlijn en de DDR etc. 
Misschien ook opent het 
kopen en bestuderen van 
dit boek de deur naar een 
een diepere studie door 
veel verzamelaars naar 
dit onderdeel van de 
postgeschiedenis, dat zo 
kan fasineren en dat onze 
hobby zo mooi maakt. 

(J.G.E. Petersen) 
Michel Postgebühren-Handbuch 
Deutschland; 282 pp.,Jormaat 
17x24 cm. Uitgegeuen door 
Schujonebergcr Verlag GmbH, 
MuthmannstraJ5e4, 0-80939 
München (Duitsland). Verkrijg
baar bij Auf der Heide, Zeist. Prijs 
j57-95-

Het was de eerste Duitse 
postzegelemissie van na 
de Tweede Wereldoor
log: de reeks eenvoudige, 
in een kleur gedrukte ze
gels met het Inschrift 
A.M. Post/Deutschland. De 
serie is om een aantal re
denen aantrekkelijk: be
ginnende verzamelaars 
zullen nauwelijks moeite 
hebben om de 'Ameri
kaanse' en de 'Engelse' 
druk postfris te pakken te 
krijgen. Met een niet al te 
grote investering kan 
daar ook wat duurdere 
'Duitse' druk aan worden 
toegevoegd, maar wie de 
series gestempeld wil 
verwerven krijgt het veel 
moeilijker. En dan heb
ben we het nog niet ge
had over diegenen die 
deze emissie(s) gespecia
liseerd willen verzame
len: die treffen een 
enorm uitgebreid 'jacht
terrein' aan. 
Vijf Duitse auteurs heb
ben de handen ineen ge
slagen met als resultaat 
dat er nu een nieuw 
handboek is dat de A.M. 
Post-zegels behandelt: 
Die AM-Post-Marken in 
Deutschland 1945/1946. 
Het is een kruising tus
sen een handboek en een 
catalogus, want er wor
den ook prijzen vermeld. 
De samenstellers zeggen 
in hun voorwoord dat ze 
vooral moeite hadden 
met het vinden van een 
balans tussen hun twee 
hoofduitgangspunten: 
het verstrekken van zo
veel mogelijk informatie 
en het overzichtelijk hou
den van de materie. Ze 
voegen daar nogal zelfbe
wust aan toe dat ze er niet 
aan twijfelen dat ze in 
deze opzet geslaagd zijn, 
en dat is ook zo. Het 

boek heeft een heldere 
indeling: na een korte in
leiding en een korte 
stoomcursus die de lezer 
in staat stel de drie druk
ken van elkaar te onder
scheiden worden de 
Amerikaanse, Engelse en 
Duitse druk afzonderlijk 
en uitvoerig onder de 
loep genomen. Vervol
gens komen de (uiterst 
schaarse) postzegelboek
jes en postwaardestuk-
ken en firma- en POL-
perforaties aan bod. 
Daarna wordt aandacht 
besteed aan de ontwaar
ding van de zegels, de 
beëindiging van het ge
bruik en de gebieden 
waarin de zegels werden 
verkocht en gebruikt. In 
een uitvoerig hoofdstuk 
wordt ingegaan op het 
functioneren van de di
verse postdiensten die in 
het gebied van de Alliierte 
Militär-Post actief waren, 
waarbij ook de postale 
reglementen uitgebreid 
worden belicht. En dat 
alles is dan nog maar een 
greep uit dit gedegen 
handboek, dat voor ver
zamelaars van de erin be
handelde emissie als 'on
misbare lectuur' kan 
worden bestempeld. 
Die AM-Post-Marken in Deutsch
land 1945/1946, die Verwendun
gen und zeittypischen Besonder
heiten; door Uuje Bockholdt, Die-
ter Hettler, Hans-Henning Müc
ke, Wilhelm Schmidt en H.-A. 
Wiegand, Uitgegeuen door de au
teurs. Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, Jax 070-
3651885. Prijs:fgo,-. 

Het is een prachtig en in
teressant boek dat de Ar
beitsgemeinschaft Deutsche 
Feldpost 1914-1918 heeft 
uitgegeven over de Duitse 
veldpost ten tijden van de 
Eerste Wereldoorlog. 
Met het boek. Die deut
sche Feldpost im Ersten 
Weltkrieg 1914-1918, 
wordt bovendien in een 
leemte voorzien, want -
zo schrijven de samen
stellers - er was tot dus
ver nog geen publicatie 
voorhanden waarin op 
alle filatelistische aspec

ten van dit onderwerp 
werd ingegaan. Er be
stond zelfs geen catalo
gus van alle veldpost
stempels die ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog 
in gebruik waren; de tot 
dusver gepubliceerde ca
talogi liepen maar tot 14 
februari 1917, de datum 
waarop de Duitse veld
post met 'stomme' stem
pels begon te werken en 
bovendien ertoe over
gingen onderling stem
pels uit te wisselen. Daar
mee viel het merendeel 
van de afstempelingen 
waarmee verzamelaars te 
maken krijgen buiten het 
bestek van een catalogi
sering. Dankzij de inzet 
van computerapparatuur 
is het de samenstellers 
van het nu verschenen 
boek gelukt, deze stem
pels wèl te catalogiseren. 
Daarmee is echter slechts 
een van de vele verdien
sten van het nieuwe 
handboek aangestipt, 
want de publicatie barst 
bijna van de informatie, 
kaarten en afbeeldingen 
van veldpoststukken. 
Met een recensie in deze 
rubriek doen we het be
doelde handboek annex 
catalogus eigenlijk te
kort, want in de weinige 
regels die hier ter be
schikking staan kun je 
zo'n werk in feite niet 
goed beschrijven. Het 
handboek valt in drie de
len uiteen: a.gegevens 
over het taakgebied waar
binnen de veldpost zijn 
werk deed (inclusief de 
diverse verzendingsmo-
gelijkheden); b. informa
tie over de verbindings-
mogelijkheden van en 
naar de troepen en c. de 
inzet van de veldpost op 
de verschillende plaatsen 
waar de strijdende partij
en elkaar troffen. 
Die deutsche Feldpost im Ersten 
Weltkrieg 1914-1918 doorH.-J. 
Anderson et al; 200 pp.,geïll. 
(z/u)),/ormaat 15x22 cm. Uitge
geuen de ArGe Deutsche Feldpost. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 2518 CH Den 
Haag, tel. 070-3652227,Jax 
070-3651885. Prijs:J82.50. 

Die deutsche Feldpost 
im Ersten Weltl<rieg 

1914-1918 
Handbuch und Katalog 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/352 dan wü dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
i45'oi. Framboos. 
3.F. (€0.46). 

PRINCIPAT aA âx»RRA 

dfiov 

i45'oi. Vlaamse gaai. 
4.40 F. (€0.67). Garrulus 
glandarius. 

AZORJEN 
gj'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
105.e. (€0.52). Ook in velle
tje met drie zegels. 

° BELGIË 
■̂  i36'oi. Fauna, vogels. 
— 16 fr. {€0,40). Visdief (Sterna 
= hirundo). 
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BULGARIJE 
i72'oi. Wijnen en wijnge
bieden. 
0.12, 0.22, 0.30, 0.65 L. Glas 
wijn en druiventros van resp. 
'misket' en kasteel Evsino
grad, 'Gamza' en burcht 
Baba Vida, 'Melniker Rebe' 
en huis Melnik, 'Mavrud' en 
burcht Assenov bij Assenov
grad. 

CYPRUS 
76'oi. Krabben. 
13, 20, 25, 30 c. Resp. Parthe
nope massena, Calappa gra
nulata, Ocypode cursor, Pa
gurus bernhardus. 

CYPRUS TURKS 
283'oi. Renovatie monu
menten. 
125.000, 200.000 TL. Resp. 
huis Lusignan (15de eeuw), 
huis met overhangende dak
rand (middeleeuwen); beide 
in Nicosia. 
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303'oi. Kunst. 
125.000, 200.000, 350.000, 
400.000 TL. Werk van resp. 
Inci Kansu (papierkunst), 
Emel Samioglu, Ozden Se
lenge, Ayhatun Atesin (kera
miek). 

DENEMARKEN 
95'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
4.50, 9.75 kr. Woord 'water' 
in Deens, Engels en Latijn en 
onder kraan resp. handen, 
hoofd; ook in boekje. 

CJ 
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95'oi. Koningin Margrethe 
II, frankeerzegels. (kolom 3) 
6., 7. kr. Portret. 

DUITSLAND 
i36'oi. Toeslagserie 'Voor 
de jeugd', kinderboeken. 
I00H50,100H50,110+50, 
110+50, 300+100 Pf 
(€0.51+0.26, 0.51+0.26, 
0.56+0.26, 0.56+0.26, 
1.53+0.51). Resp. Pinocchio 
(sprekende houten pop uit Le 
awenture di Pinocchio (1877) 
doorCoUodi, pseudoniem 
van Carlo Lorenzini, 1826
1890), Pippi Langkous (Ast
rid Lindgren, 1907), Peteren 
Heidi (Johanna Spyri, 1827
1901), Jim Knöpfen Lucas de 
machinist (Michael Ende, 
19291995), Tom Sawyer en 
Huckleberry Finn (Mark 
Twain, pseudoniem van Sa
muel Langhorne Clemens, 
18351910). 

i36'oi. Zevenhonderdvijftig 
jaar Catharinaklooster, vijftig 
jaar oceanografisch museum 
in Stralsund. 
n o Pf (€0.56). Zeekaarten 
klooster (domicilie van het 
museum). 

FINLAND 
i65'oi. Spechten. 
Velletje met zesmaal 
3.60 Fm. Dendrocopus leu
cotos, Dendrocopus major, 
Picoides tridactylus, Picus ca
nus, Dendrocopos minor, 
Dryocopus martius. 

56'oi. Steden: Tours, 
hoofdstad departement Ind
reetLoire. 
3. F. (€0.46). Beeldje trek
kende handwerksman, 'ste
nen brug', kathedraal St.Ga
tien, tekst '74e congres Fran
se federatie van filatelisten
verenigingen'. 

i65'oi. Wereldkampioen
schap oriëntatie in Tampere. 
3.60 Fm. Kompas; dubbele 
perforatie, zowel rond als 
vierkant geldig. 

86'oi. Jean Vilar (1912
1971). 
3. F. (€0.46). Palais des Pa
pes in Avignon en portret to
neelspeler, regisseur en lei
der, nam initiatief tot Festival 
d'Art Dramatique in Avignon 
(na zijn dood Festival d'Avig
nonJean Vilar). 
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i36'oi. Tweehonderdvijftig 
jaar katholieke Hofkirche, 
iio Pf (€0.56). Barokke kerk 
van Chiaveri (midden i8de 
eeuw). 
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ESTLAND 
i74'oi Frankeerzegels, wa
pens. 
0.30,4.40 kr. Wapen Est
land. 
95'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom, 
6.50 kr. Waterval. 

i65'oi. Korenbloem 
en paasbloem. 
Tweemaal iklass 
(3.60 Fm.) in vel van 
tien. Centauria cya
nus, Anemone pa
tens. 

FRANKRIJK 
2i5'oi. Artiesten van het 
chanson. 
Zesmaal 3. F. (€0.46). Resp. 
Léo Ferré (19161993), Serge 
Gainsbourg (19281991), 
Claude Francois (19391978), 
Dalida (19331987), Michel 
Berger (19471992), Barbara 
(19301997). Velletje met de 
zes zegels 28. F. (10. F. voor 
Franse Rode Kruis) op gram
mofoonplaat, achtergrond 
publiek. 

i86'oi. Steden: Calais. 
3. F. (€0.46). Stadhuis met 
klokkentoren, veerboot, ha
ven en vuurtoren. 

CALMS 
Q46« 
JOOF 

GIBRALTAR 
204'oi. vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth, wereldrecord. 
Blok £ 2.. Portret koningin 
(624 minuten van Bucking



ham Palace (goedkeuring) tot 
verkoop loket in Gibraltar). 
2i4'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth, (zie pagina 578) 
30, 30, 42, 42, 54 p. Foto's 
van resp. baby, volwassene, 
kroning, huwelijk, heden. 
2i5'oi. Tweehonderd jaar 
'Gibraltar Chronical'. 
Viermaal 30 p. Slag bij Trafal
gar (21101805), uitvinding 
telefoon (1031876), einde 
Tweede Wereldoorlog (29
1945), man op de maan (20
71969). 

GRIEKENLAND 
i55'oi. Serie 'verjaardagen'. 
20,130,140, i8o, 200, 500, 
700 Dr. (€0.06, 0.38, 0.41, 
0.53, 0.59,1.47, 2.05). Resp. 
moeder en kind met spaarbus 
(100 jaar postspaarbank). 

jmm 

muntstuk spaarpot (100 jaar 
postspaarbank), moeder met 
kind en meer vluchtelingen 
(50jaarUNHCR*), symboli
sche afbeelding (75 jaar In
ternationale Handelsbeurs 
Thessaloniki), academiege
bouw (75 jaar Aristotelesuni
versiteit in Thessaloniki), 
zuilengebouw met beelden 
(75 jaar Academie van Athe
ne), portret loannis G. Zigdis 
(19131997, econoom, politi
cus en pleiter voor verenigd 
Europa). 

.■ Juuumjuuuuui UUUl o ^ 

EAAHNKH AHMOK^TU HELUS 

i55'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
180, 650 Dr. (€0.53,1.91), 
doorlopend beeld. Droge aar
de met verdord blad over
gaand in plas water met 
groen blad. 

107'«. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom; le
ven in de vijver, 
ist, E(uropa), 45, 65 p. Resp. 
Rana temoraria, Dytiscidae 
latissimus, Gasterosteus acu
leatus, 'southern hawker 
dragonfly'. 

HONGARIJE 
i34'oi. Nostalgisch smal
spoor. 
31, 36,100,150 Ft. Resp. die
selloc uit Mk 48 serie (naar 
Lillafured) en Palacehotel aan 
Hamorimeer, stoomloc uit 
490 serie en Bugacpoesta in 
Kiskunsag nationaal park, 
stoomloc uit 394 serie en 
kasteel Szechenyi in Nagy
cenk, dieselloc uit C50 serie 
en klokkentoren van Lentis
zombathely. 

i84'oi. Vijftig jaar United 
Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), In
ternationale Plant Protection 
Convention (IPPC) en Euro
pean and Mediterranean 
Plant Protection Organiza
tion (EPPO). 
70, 80 Ft (in velletje van acht). 
Resp. beeldmerken IPPC en 
EPPO, beeldmerk 50 jaar 
UNHCR en gestileerde men
sen. 

I Magyatofszag 

GROOTBRITTANNIË 
ig6'oi. Ongelofelijke hoeden, 
ist, E(uropa), 45, 65 p. Speci
aal voor deze zegels ontwor
pen dameshoeden van resp. 
Pip Hackett, Dai Rees, Ste
phen Jones, Philip Treacy. 

i84'oi. Dui
zend jaar 
aartsbisdom 
Esztergom. 
124 Ft. Repro
ductie schil
derij 17de 

eeuw van marmeren timpaan 
boven deur St. Adalbertkerk. 
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lEiaAND 
35'oi. Iers erfgoed in Au
stralië, rebelse geest van ban

nelingen en land van beloften 
voor emigranten. 
Tweemaal 30 p., tweemaal 
45 p. (€0.38, 0.57); blok £ I.
(€1.27). Resp. Ned Kelly (op
gehangen 1880) en handboei
en en 'beloning £ 8000', Peter 
Lalor (van 'Eureka Stockade') 
en goudlicentie, schip en 
emigranten op dek, kolonis
ten; zelfde afbeelding als 
30 p. Ned Kelly met op rand 
zijn bende en Kelly met em
mer als helm. 
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i65'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
30, 32 p. (€0.38,0.41). Resp. 
spelende kinderen in water, 
visser met grote vis. In velle
tjes van tien met op rand 
resp. plattegrond rivier Shan
non, waterval. 
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ITALIË 
io4'oi. Frankeerzegel 'prio
rity mail'. 
1200 L. (€0.62), Rond ele
ment met letter 'P' (lijkt op 
zegel loi'oo, melding 

2i4'oi. Serie 'milieu en na
tuur'. 
450, 650, 800,1000 L. (€0.23, 
0.34, 0.41, 0.52). Resp. berg
klokje (Campanula rhomboi
dales), twee marmotten 
(Marmotamormota), ooie
vaar op nest en aankomende 
ooievaar, werelddag van 
strijd tegen droogte en woes
tijnvorming (omgeving van 
stenen en zand met boom en 
gier, beeldmerk UNCCD*). 

l lTALiA , ^ ~ 

45'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
800 L. (€0.41). Uit amfora 
waarop wereldbol afgebeeld, 
stroomt water over planten. 

95'oi. Europees verdrag tot 

bescherming van de rechten 
van de mens en de funda
mentele vrijheden. 
800 L. (€0.41). In kleurbanen: 
waardigheid, vrijheid, gelijk
heid, solidariteit, burger
schap, gerechtigheid. 
95'oi. Honderd jaar orde 
van verdienste van arbeid 'Ca
valieri del Lavoro'. 
800 L. (€0.41). Drie orde
tekens. 

ig5'oi. Dag van slachtoffers 
ongelukken op het werk. 
800 L. (€0.41). Roos en in 
schaduw drie beroepen. 

265'oi. Dag van kunsten 
creativiteit op school. 
Viermaal 800 L. (€0.41). Rij 
kinderen op regenboog bo
ven kleurige brief, kind kijkt 
door loep naar pincet met 
postzegel, lijnenspel, kleur
vlakken naar één punt lopend 
en profiel gezicht. 

JOEGOSLAVIË 
45'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
30., 45. Ndin. Resp. natuur
lijke stenen brug over rivier 
Vratna, ravijn van de rivier 
Jerma. 

KROATIË 
ig4'oi. Janica Kostelic 
(1982), skister, winnaar 
World Cup. 
2.80 kn. Slalom skister. 

REPUSill^ff «IJPreKfi 
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204'oi. olijfboom van 1500 
jaar oud in Kastel Stafilic. 
1.80 kn. Olea europea. 

95'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
3.50, 5, kn., doorlopend 
beeld. Weerspiegelingen van 
het water. 

LETLAND 
53'oi. Frankeerzegels, 
regio en stadswapens. 
5., 15. Lvl. Resp. Smiltene, 
Kuldiga. 
243'oi. Smalspoor. 
40. Lvl. Locomotief 040

i44'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
60. Lvl. Kijk op rivier. 

LITOUWEN 
i25'oi. Het rode boek van = 
Litouwen, planten. "̂  
2., 3.Lt. Resp. Nymphoides — 
peltata. Erica tetralix. = 
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LUXEMBURG 
225'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
A, 21 F. (€0.52). Resp. 
stroom helder water, 
meertje en watertoren 
'Kaltreis'. 

225'oi. Hulpverleners bij 
ongelukken en in levens
gevaar verkerende zieken. 
18, 30,45 F. (€0.45,0.74, 
1.12). Resp. 'MD Explorer'
helikopter en iemand in 
hijstuig, rubberboot met 
duikers en duiker op steiger, 
brandweerwagen en 
vuur en iemand in 
brandwerend pak. 

225'oi. Sociale hulp. 
18, 24 F. (€0.45, 0.59). Resp. 
'Moeder en kind' litho van 
Ger Maas (gehele druk werd 
voor gevluchte kinderen uit 
Kosovo verkocht), silhouet
ten van mensen en beeld
merk lOM (International 
Organization for Migration, 
opgericht 1951). 
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225'oi. Auto's in verleden 
gebruikt door Post. 
Tweemaal 18 F. (€0.45), 
zelfklevend in boekje. 
Citroen 2CV minivan 
(AZU type, nummerbord: 
A1275), Volkswagen kever 

— (type III, nummerbord: 
o A 2096). 

MADEIRA 
95'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
105.e. (€0.52). Ook in 
velletje met drie zegels. 

MAN 
i84'oi. Uniformen post
bodes. 
22, 26, 36, 39,40, 66 p. Post
bodes met uniformen uit 
resp. 1805,1859,1910,1933, 
1983, 2001

'Éir 
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i84'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth, zegels op zegel. 
Velletje met 29, 34, 37, 50 p. 
Zegels met portret Elizabeth 
II, gebruikt op Man: resp. 
Yvertnummers GrootBrit
tannië 471, 270, 626, 518; op 
rand Britse zegels, tekst 
'Postgeschiedenis 1954 4 juli 
1973', poststempel met'75, 
21 april 2001, verjaardag ko
ningin Elizabeth II'. 

; 50P 
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i75'oi. Joey 'King of the 
Mountain', motorsport. 
22, 26, 36,45, 65, 77 p. Fo
to's van TTrijder Joey Dun
lop, stierf in juh 2000 tijdens 
race in Estland. 

i75'oi. Paardenraces. 
22,26,36,52,63 p. Resp. 
Manx derby. Post haste, 'Red 
Rum', 'FJypergon', Isle of Man. 

ISLE OF MAN 

MONACO 
2i4'oi. Euroflora 2001 in 
Genua. 
6.70 F. (€1.02). Bloemstuk. 

w^wv^m^ 
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75'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
Tweemaal 3. F. (€0.46). Ke
ten van waterdruppels om pa
leis van Monaco eindigen in 
roodwitte druppel, oude 
wasplaats met op achter
grond de zee tussen oceano
grafisch museum en Fort 
Antoine. 
i45'oi. Honderdste geboor
tedag André Malraux (1901
1976). 
10. F. (€1.52). Schrijver, mi
nistervan cultuur '59 tot '69. 

OOSTENRIJK 
86'oi. Honderd jaar Oos
tenrijkse Aeroclub (federatie 
met 550 aangesloten vereni
gingen, zoals amateur vlieg
tuig bouwen, ballonvaren, 
parachutespringen, hang
gliding, modelbouw). 
7. S. Ballon. 

86'oi. Vijftig jaar UNHCR* 
21. S. Vluchteling en beeld
merk 50 jaar UNHCR. 

86'oi. Serie 'werelderfgoed 
Unesco'*', Semmering spoor
lijn (1854). 
35. S. Viaduct 'Kalte Rinne'. 

band) Wandelolympiade 
(zowel wandel, fiets als 
zwemmogelijkheden). 
7. S. Marmot 'Seppel' met 
rugzak, zon, bloemen, tekst 
'Seefeld Leutasch Tirol'. 
266'oi. Militaire postdienst 
in buitenland. 
7. S. Loods met 'post'teken, 
wapen Oostenrijk, beeldmerk 
veldpost. 

REPUBLIK OSTERREICH 

POLEN 
284'oi. Twaalfde wereld
kampioenschappen voor Sa
lesiaanse jeugd, Warschau 
(Salesianen: roomskatholie
ke congregatie voor sociaal 
jeugdwerk). 
I. Zl. Jongeren in balspel, 
beeldmerk. 

55'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
1.90 Zl. Wereldbol in water
druppel. 

io5'oi. Wenszegels. 
Tweemaal i. Zl. Vakantie
groet (strand, hart, zee, 
schip), het beste (man geeft 
boeket aan meisje in bloe
menwei met bergen). 

226'oi. Zevende IW (Inter
nationaler Volkssport Ver

?7 iW i 
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205'oi. Honderd jaar gele
den staking schoolkinderen 
in Wrzesnia (geen Duits 
willen spreken werd zeer 
streng gestraft). 
I. Zl. Glasinloodraam 
'Jezus zegent kinderen 
Wrzesnia'. 

PORTUGAL 
254'oi. Vijfentwintig jaar 
Portugese grondwet. 
85. e. (€0.42). Vergadering 
van het parlement (één ka
mer, de Assembleia da Repü
blica). 

95'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
105. e. (€0.52). Vissen. Ook 
in velletje met drie zegels. 

i65'oi. Wenszegels. 
Viermaal 85. e. (€0.42). Har
ten, twee glazen drank, taart, 
bosje bloemen. Ook velletje 
met de vier zegels. 

ROEMENIË 
22'oi. Dag van de post. 
4600, 7200 L. (doorlopend 
beeld). Beelden van C. Bran
cusi. 
92'oi. Frankeerzegels, 
overdruk met slang op fauna 
1993. 
7400,13000 over 280 L. 
(Yvert4i03). Herpestes ich
neumon. 
i52'oi. Wenszegels voor 
Valentijnsdag. 
2200,11500 L. Resp. hart van 
koord, hart met koord er
door. 
2i2'oi. Frankeerzegels, 
overdruk met vogel op mo
lens 1994. 
1300 op 245, 2200 op 115, 
5000 op 115,16500 op 70 L. 
Resp. watermolen (Yv. 4143), 
windmolen (Yv. 4141), wind
molen (Yv. 4141), windmolen 
(Yv. 4140). 

RUSLAND 
g5'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
8. r. Zicht op Baikalmeer in 
Siberië. 



SAN MARINO 
i74'oi. Emigratie naar Ver
enigde Staten. 
1200, 2400 L. (€0.62,1.24). 
Ellis Island immigratiemu
seum in New York, sociale 
club van San Marino in 
Detroit; geëmigreerd gezin. 

i74'oi. Spelen van kleine 
Europese staten. 
Vel met achtmaal 800 L. 
(€0.62). Mascotte Rasta doet 
mee aan resp. kegelen en 
hardlopen, zwemmen, fiet
sen, schieten, judo, tennis en 
tafeltennis, basketbal en vol
leybal, lopen met fakkel. 
i74'oi. Euroflora. 
800,1200,1500, 2400 L. 
(€0.41, 0.62, 0.77,1.24). 
Resp. Dahlia variabilis met 
schip Columbus, Zante
deschia aethiopica met schip 
Columbus, roos 'Helen Trou
bel' met schip Columbus, 
Amaryllis hippeastrum en 
vuurtoren. 

i74'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
800,1200 L. (€0.41, 0.62). 
Brandkast vol water in bos, 
berg met grote kraan bij meer 
met vissersbootje. 

SLOWAKIJE 
ii'oi. Antieke horloges en 
klokken. 
13.Sk. 

i5i'oi. Bekende personen, 
Janko Blaho (19011981). 
5.50 Sk. Portret. 
6i'oi. Europees kam

pioenschap kunstrijden, Bra
tislava. 
16. Sk. Kunstrijdster. 
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222'oi. Klederdrachten uit 
Detva. 
5.50, 6. Sk. Resp. voor 
mannen, voor vrouwen. 

222'oi. Vijftig jaar 'contro
le en onderzoeksinstituut 
voorlandbouw'. 
12. Sk. Vrouwengezicht, 
appel, korenaren. 
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io4'oi. Serie 'schoonheid 
van ons land'. 
12., 15. Sk. Resp. Liptovska 
Mara  Havranok (uitkijkto
ren), Ducové  Kostelec (op
graving). 
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264'oi. Stad 'Komarno'. 
50. Sk. Gebouw, stadswapen. 

SPANJE 
204'oi. Kastelen. 
40, 75,155, 260 P. (€0.24, 
0.45, 0.93,1.56). Resp. Tor
tosa (Tarragone), Jadraque 
(Guadalajara), San Fernando 
van Figueras (Girona), Mo
tesquiu (Barcelona). 

234'oi. Dag van het boek. 
40 P. (€0.24). Bloem gemaakt 
van bloemen. 

> t 40, 
coitaFos V 0,^i'€^ 
Espaii/t vjf 

264'oi. Spaanse luchtvaart, 
eerste vluchten vijfenzeventig 
jaar geleden. 
Vel met vier samenhangende 
zegels: 40,75,155, 260 P. 
(€0.24, 0.45, 0.93,1.56). We
reldkaart met resp. Plus Ultra 
(1926, SpanjeArgentinië), 
Patrulla Elcano (1928, Span
jeFilipijnen), Patrulla Atlan
lida (1926, SpanjeEquatori
aal Guinee), Avion C295; op 
rand Ramon Franco, Gonza
lez Gallarza, Rafael Llorente. 

274'oi. Grand Theater 
Liceu in Barcelona. 
120 P. (€0.72). Interieur 
theater. 

(ïninTralTcdrl Llccii 

45'oi. Koningjuan 
Carlos II. 
40 P. (€0.24). Portret. 

TSJECHIË 
305'oi. 'Voor kinderen', in
ternationale dag van het 
kind. 
5.40 Kc. Reuzenhond 'Maxi
pes Fik' op fiets (cartoons ge
tekend door Jiri Salamoun 
naar boek Rudolf Cechura). 

n Aj< I p E j r l'K, 

joj'oi. Bekende personen. 
5.40,16. Kc. Portretten van 
resp. Frantisek Skroup (1801

ICESKAREPUBLIKA 

1862, musicus), Franrisek 
Halas (19011949, dichter, 
schrijver essays, vertaler). 

TURKIJE 
igj'oi. Klederdrachten 
voor vrouwen. 
200.000, 200.000, 325.000, 
325.000 TL. Klederdracht uit 
resp. Afyon, Balikesir, Kars, 
Tokat. 

VATICAAN 
225'oi. Honderdste sterf
dag Giuseppe Verdi (1813
1901). 
800,1500, 2000 L. (€0.41, 
0.77,1.03). Resp. portret 
jong en muziek Nabuco, por
tret middelbaar en kostuum 
Aida, portret oud en decor 
Otello. 

225'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
800,1200 L. (€0.41, 0.62). 
Hand met water boven we
reldbol, hand vangt regenwa
ter op. 

LAU^un niifu^^^ 
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225'oi. Jaar van Verenigde 
Naries voor dialoog tussen 
beschavingen. 
1500 L. (€0,77). Wereldbol 
met vier poppetjes (rood, wit, 
geel en zwart) die verbonden 
zijn door brief, telefoon, pak
je en toetsenbord. 

WITRUSLAND 
254'oi. Rode boek van 
Witrusland, flora. 
200,400 r. Resp. Nymphaea 
alba, Cypripedium calceolus; 
ook in boekje. 

45'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
400,1000 r. Natuur
reservaten, resp. 'Pripjaaskyi', 
'Narochanskyi'. 

BE^APyCb C 
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IJSLAND 
Sg'oi. Zomerbloemen, II. 
55., 65. kr. Resp. Calendula 
officinalis, Dorotheanthus 
bellidiformis. 

83'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
50. kr. Tentenkamp. 

i84'oi. Oude vliegtuigen. 
55,, 80. kr. Resp. TFOGN 
(1940), TFSUX (1938); in 
boekjes. 

i84'oi. IJslandse honden. 
40., 80. kr. Canis islandi
cus. 

•lO 

^ 1 
i75'oi. IJslandse paarden. 
40., 50., 55., 60., 80. kr. 
IJslander in verschillende 
gangen, resp. 'fet' 
(stapvoets), 'tolt' (snelle 
stap), 'brokk' (draf), 'skeid' 
(telgang), 'stökk' 
(handgalop). 

i75'oi. Europa 2001: ^ 
water, een natuurlijke ^ 
rijkdom. < 
55., 80. kr. Resp. hoofd met ;z 
waterval als haar, twee 
handen met golf water. ï | | | 

WW I 



BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
i75'oo. Hangsloten. 
5., 10. Dh. Hangsloten van 
Tuaregnomaden in noorden 
Sahara. 
86'oo. Cultuur. 
Viermaal 10. Dh. Mustapha 
Kateb (19201989, acteur en 
theaterdirecteur), Moham
med Dib (1920, schrijver en 
journalist), Ali Maachi (1927
1958, musicus), Mohamed 
Racim (18961975, miniatu
rist en illustrator). 
zog'oo. Kevers. 
5., 5., 10., 24. Dh. Resp. 
Anthrenus scrophulariae, 
Melolontha melolontha, 
Stegobium paniceum, Cara
bussp. 
i8io'oo. Antiek glas. 
5., 10., 24. Dh. Glazen gra
furnen uit necropolis bij 
Tipasa. 

ARGENTINIË 
2i4'oi. Vijftig jaar 'Instituto 
Antartico Argentino' (weten
schappelijk en technisch on
derzoek). 
Velletje met tweemaal 75 c. 
Man met botten dier, man 
met landmeetkundig instru
ment; op rand vliegtuig, ten
ten, schip, zeester, beeld
merk met zuidpool. 

284'oi. Vlucht Spanje  Ar
gentinië met Plus Ultra (Dor
nier Wall watervliegtuig) vijf
enzeventigjaar geleden. 
75 c. Plus Ultra en kaart met 
route. 
ASCENSION 
245'oi. De eeuw van Victo
ria. 
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10, 25, 35,40, 50, 65 p., blok 
£ 1.50. Resp. Britse zegel id 

— rood gebruikt in Ascension, 
o militaire parade, HMS Phoe
"̂  be, de Rode Leeuw, schilderij 
— koningin Victoria, J.D. 
= Hooker (Victoriaans natura
^ list), begrafenis konmgin 
^ Victoria (op rand machinerie
™ hal wereldtentoonstelling 
f 1851 in Crystal Palace). 

BARBADOS 
3i5'oi. Diepzeefauna. 
Negenmaal 45 c. Saurida un
dosquamis, Gymnothorax 
miliaris, Myripristis jacobus, 
'golden zoanthid', 'sponge 
brittle star', 'magnificent 
feather duster', 'bearded fire

582 

worm', 'lima shell', 'yellow 
tube sponge'. 

BENIN 
202'oo. Kevers. 
135,150, 200, 270, 300, 
400 F. Resp. Zonabris poly
morpha, Lilioceris lilii, Eu
pholus bennetti, Goliathus 
druryi, Leptinotarsa decemli
neata, Scarabaeus sacer. 
285'oo. Frankeerzegels, 
zangvogels. 
135,135,150,150, 200, 200, 
270, 270, 300, 300,400, 
400 F. Resp. Coracias garru
lus, Merops apiaster, Upupa 
epops, Motacilla flava, Lus
ciana megarhymchos, Mota
cilla alba, Oenanthe oenan
the, Hippolais palida, Acro
cephalus schoenebaenus, 
Phylloscopus sibilatrix, Sylvia 
cantillans, Sylvia atricapilla. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 6/499

i5'oi. Historische 
stad St. George's en 
vestingwerken. 
35.50.55.70.85, 
95 c. Resp. King's 
Castle, Bridge 
House, Whitehall, 
Fort Cunningham, 
St. Peter's Church, 
Water street. 

BOTSWANA 
i25'oi. Kgalagadi Trans
frontier Park (gezamenlijke 
uitgifte met ZuidAfrika). 
35 t., I., 2., 2.50 P. Resp. 
Polihierax semitorquatus, 
Otocyon megal, Oryx gazella, 
Panthera pardus. Velletje 
3.50 P. 

BRAZILIË 
53'oi. Een leven voor een 
goed boek. 
R$ 0.27. 'Alouzet'machine, 
omslag 'Vozes de Pétropolis' 
(oudste culturele magazine 
Brazilië), antiek religieus 
boek, tekst: 'Een goed boek is 
een buitengewoon goede 
leermeester', moderne 
printer. 

53'oi. Bevorderen export 
Brazilië. 
R$ 0.27. Wereldkaart met pij
len naar landen waarnaar uit
gevoerd wordt, vliegtuig en 
boot. 

263'oi. Honderdnegentig 
jaar Nationale Bibliotheek 
van Brazilië. 
R$ 0.27. Rij oude boeken met 
daarachter gebouw. 

i74'oi. Braziliaanse raad 
voor wetenschap en techno
logische ontwikkeling 
(CNPq). 
R$ 0.40. Onderzoeker kijkt in 
microscoop, beeldmerk insti
tuut. 

BURKINA FASO 
200,425, 500 F. Driemaal 
Loxodonta africana. 

CAYMANEILANDEN 
2i4'oi. Cayman Brac  na
tuurparadijs. 
15, 20, 25, 30, 40, 60 c. Resp. 
mangrovebos, Peter's cave, 
trap in wandelpad, Westerly
meer, luchtfoto, moerasge
bied. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
io3'99! Afrikaanse vogels. 
Zesmaal 500 F.; vel met ne
genmaal 280 F.; vel met ne
genmaal 490 F.; blokken 
1500, 2000 F. Resp. Tachy
marptis melba, Coturnix co
turnix, Ceratogymna bucina
tor, Laniarius atrococcineus. 

Chaetops frenatus, Pandion 
haliaëtus; Lamprotornis su
perbus. Agapornis persona
ta, Coracias spatulata, Eu
plectes jacksoni, Nectarinia 
violacea, Emberiza schoeni
clus. Pica pica, Tauraco ery
throlophus, Sittaeuropaea; 
Merops apiaster, Coracias 
garrulus, Cuculus canorus, 
Hirundo rustica, Motacilla 
flava, Ardea cinerea, Falco 
tinnunculus, Tyto alba, Char
adrius hiaticula; Eremophila 
alpestris, Delichon urbica. 

ii3'99! Loco
motieven. 
Twee vel met 40, 
50, 60, 260, 280, 
390, 440,460, 
490 F.; tweemaal 
blok 2000 F. 
Resp. stoomloc, 
Duitse Malletloc, 
rangeerloc, Rho

desische stoomloc, Ameri
kaanse stoomloc, Balswin
loc (1920), stoomloc, TEE
trein, loc'Sir Nigel Gresley'; 
stoomloc, viercilinderloc 

(1897), Kitleyloc, 
stoomloc XC, 
stoomloc (1910), 
Britse industriel
oc, loc van 
'Union Pacific', 
Baldwinloc, Bel
gische loc (1874); 
Fairlieloc, En
gels loc depot. 

i23'9g! Mondiale natuurbe
scherming, schoenbekooie
vaar. 
Strook met viermaal 200 F. 
Balaeniceps rex. 
233'9g! Transportmiddelen. 
Velletjes met viermaal 300; 
350; 400; 450; 500; 600; 800; 
1000 F. Resp. Fiat (1899), 
Chevrolet, Serpollet stoom
wagen. Fiat 130 HP; viermaal 
fiets; Porsche Boxster, Che
vrolette Corvette Stingray, Ja
guar type S, Maserati 3200 
GT; TGV, Shinkansen 
(spoorverbinding met To
kio), sneltrein ETRX500, ex
perimentele sneltrein; 
stoomloc uit Cornwall, uit 
Lancashire en Yorkshire, type 
230, Mallardstoomloc; Se
agrave brandweerwagen 
(1916), AhrensFox brand
weerwagen (1927), diesel
brandweerwagen (1992), 
Amerikaanse brandweerwa
gen (1958); viermaal John 

NT$ 25.. Portreten tekenin
gen trekken kies, gebouw 
Oxford College (Canadees 
Mackay kwam in 1872 naar 
Taiwan als zendeling, sticht
te ziekenhuis, scholen en 
bracht westerse kennis). 

iMMmmMMi 
226'oi. Internationaal con
gres Kiwanis (serviceclub) in 
Taipei. 
NT$ 5., 25.. Resp. beeld
merk congres, twee hoofden 
verbonden als hart (drukt 
hulp aan zwakken uit). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
ii'oo. Overdracht Hong
kong en Macau. 
Tweemaal blok 50 f. Portret
ten, op rand silhouet steden 
en resp. '1997' met vuurwerk, 
'1999' en drakenfiguren. 
5i'oo. Jaar van GengChen, 
jaar van de draak**. 
0.80, 2.80 y. Resp. gunstig 
gestemde draak, zonsop
komst. 
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2gi'oo. Lentefestival. 
0.80,0.80, 2.80; blok 8. y. 
Resp. welkom lente, afscheid 
oude jaar, offers voor de god, 
familiebijeenkomst. 
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Glenn (Amerikaans astro
naut); Boeing 2707, prototy
pe, Tupolev TU 144, project 
Europees supersonisch vlieg
tuig. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i6'oi. Honderdste sterfdag 
George Leslie Mackay (1844
1901). 

252'oo. Beschermde die
ren. 
Vel met 0.30, 0.60, 0.80, i., 
1.50, 2., 2.60, 2.80, 3.70, 
5.40 y. Resp. Nipponia nip
pon, hert, reuzenpanda, 
Crossoptilon crossoptilon, 
Acipenser sinensis, 'snub no
sed monkey', dolfijn, Baleari
ca pavonina, Panthera tigris 



altaica, krokodil. 
73'oo. Culturele relikwieën 
met draak. 
0.60,0.80, 0.80, 0.80, 0.80, 
2.80 y. Resp. jade draak uit 
neolithicum, ornament, dak
pan uit Han dynastie, kope
ren spiegel uit Tang dynastie, 
bronzen draak uit Jin dynas
tie, draak van rood sandel
hout. 

80^. 

263'oo. Verkeersbruggen 
over Yangzi Jiang. 
0.80, 0.80, 0.80, 2.80 y. Resp. 
Wanxian, Huangshi, Tong
ling, Jiangyinbrug. 
i94'oo. Landschappen in 
Dali (provincie Yunnan). 
0.80, 0.80, 0.80, 2.80 y. Resp. 
Cangshanberg en Erhaimeer, 
drie pagodes van Chong
shengtempel, bergjizu, berg 
Shibao. 

304'oo. Volksliedje: Mulan 
gaat bij het leger. 
Viermaal 0.80 y. Mulan weeft 
stof, in leger, op expeditie, 
thuiskomst. 

55'oo. Lamaïtisch klooster 
Taer (van de sekte van de Ge
lugpa's of Geelmutsen in 
Huangzhong, provincie 
Qinghai uit 1560). 
0.80, 0.80, 0.80, 2.80 y. Resp. 
pagode, paleis met gouden 
dak, heilige hal, Banqenresi
dentie. 

225'oo. Honderdste ge
boortedag revolutionair echt
paar. 

f Li Fuchun (igoo1975) 
en vrouw Cai Chang (igoo
1990). 
i6'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen. 
30, 60, 60, 80, 80 f, 2.60, 
2.80 y. Resp. begin nieuwe 
eeuw, kind achter computer 
tekent brug tussen vasteland 
n Taiwan, paleis in boom, 

bescherming aarde, commu
icatie (stad met wegen en 

/oertuigen), reizen in ruimte, 
loofd met wereldbol als 

haar, wereldvrede (duif en 
wereldbol). 
i36'oo. Vijfennegentigste 
geboortedag Chen Yun 
(19051995). 
0.80, 0.80, 0.80, 2.80 y. Por
tretten partijleider. 
286'oo. Kunstnijverheid 
van China en Kazachstan (ge
zamenlijke uitgifte, zie mel
ding 3/241). 
Tweemaal 80 f. Antieke wijn
kan van porselein uit Jingde
zhen, leren zak voor koemis 
(drank uit gegiste melk). 

COOKEILANDEN 
304'oi. Overdruk bedreigde 
diersoorten uit 1992. 
80 c. over $ 1.15: Bubo bubo, 
Macropus ruftis. Felis conco
lor cougar, Cephalorhynchus 
heavisidei, Calypte helenae, 
Lutra lutra (Yvert 10431048), 
90 c. over $1.15: Panthera ti
gris. Pan satyrus, Ursus arc
tos horribilis, Ovis ammon, 
Diceros bicornis, Elephas 
maximus (Yvert 10361041). 

EGYPTE 
2i3'oi. Internationale ten
toonstelling Cairo. 
30 P. Decoratie ingang ten
toonstelling en beeldmerk. 

FALKLANDEILANDEN 
245'oi. De eeuw van Victo
ria. 
3,10, 20,43, 93 p., £ 1.50, 
blok £ I.. Resp. zegel Falk
land ld bruin, SS Great Bri
tain, Stanley Harbour in 
1888, eerste telefoonlijn 
1897, Koninklijke Marine 
1900, schilderij koningin Vic
toria), begrafenis koningin 
Victoria (op rand wereldten
toonstelling i85r in Crystal 
Palace). 

FIJI 
225'oi. Oerwoudkippen 
van Fiji. 
Velletje met tweemaal $ 2.
(doorlopend beeld). Vrouw
tje, mannetje van Gallus gal
lus; op rand kuikens. 

FILIPIJNEN 
6ii'oo. Vijfentwintig jaar 
standbeeld 'postbode'. 
Heruitgifte blok 'honderd 
jaar post' uit 1998 van 15. P. 
met overdruk 'rededication 
to postal service excellence' 
(vrouw, op rand: standbeeld 
'postbode', wereldbol met 
brieven). 

i43'oi. Vijftig jaar diploma
tieke betrekkingen Filipijnen 
 Vaticaan. 
5., 15. P.; velletje met twee
maal 15. P. (doorlopend 
beeld). Resp. hoofdaltaar St.
Pieter in Rome, hoofdaltaar 
kloosterkerk San Augustin in 
Manilla; 'Schepping van 
Adam' fresco iWichelangelo 
in Sixtijnse Kapel. 

PILIPINAS 

224'oi. Vijfenzeventig jaar 
sinds heiligverklaring Onze
LieveVrouwevande Rozen
kransvanManaoag, Panga
sinan. 
5. P. OnzeLieveVrouwe
vande RozenkransvanMa
naoag. 
294'oi. Eedaflegging presi
dent Gloria MacapagalAr
royo. 
5. P. Bedaflegging op 20 
januari 2001. 

294'oi. Machtvan het 
volk 2. 

5. P. GloriaMacapagal
Arroyo, president. 

GAMBIA 
iS'gg! Zeedieren. 
I., 1.50, 5., 10.D.; twee vel
len met twaalfmaal 3. D.; 
blok 25. D. Resp. Larus sp., 
Physalia physalis, Odobenus 
rosmarus, Trichechus mana
tus; Holacanthus sp., Phyl
lopteryx eques, Eretmochelys 
imbricata, Synchiropus 
splendidus, Fromia ghardar
qana, Pachyseris sp., Chaeto
don larvatus, koraalpoliep, 
heremietkreeft, Lysmata de
bilius, Tridacna sp., Cucuma
ria tricolor; Rhincodon typus, 
Carcharhinus menisorrah, 
Alloposus mollis, Diodon ha
locanthus, Pterois vohtans, 
inktvis, Nautilus pompilius, 
Amphiprion ocellaris, Gym
nothorax sp., Palinurus vul
garis. Raja sp., zeeanemoon; 
Delphinus delphis. 
iS'gg! Geschiedenis ruim
tevaart. 
I., 1.50, 2., 3., 10., 15. D.; 
drie vel met zesmaal 6. D.; 
tweemaal blok 25. D. Resp. 
Telstar 1(1962), Skylab 
(1973), Orbiter (ig7i), Cobe 
(1989), Bruce McCandless 
(Amerikaans astronaut), 
Apollo 13 (1970); Wostok I 
(1961), Apollo (1968), Mercu
ry (1961), Eagle (1972), Gemi
ni 8 (1966), Sojus (1975); Ma
riner 4 (1964), Viking (1975), 
Giotto (1985), Luna g (1966), 
Voyager i (1977), Galileo 
(1989); V2 raket (1942), Del
ta Straight 8 (1972), Ariane4 
(1988), Mercury MAA Atlas 
(1962), Saturn iB (1975), Cas
sini (1997); Pathfinder 
(igg7), koppeling Apollo en 
Sojus (ig75). 
iS'gg! Zeefauna Galapagos
eilanden. 
Vel met veertigmaal 1.50 D.; 
blok 25. D. Resp. Creagrus 
fiircatus, Fregata ariel, Sula 
sula, Buteo galapagoensis, 
Ardea herodias, Sula dactyla
tra, Tursiops truncatus, Le
thrinus sp., Acanthurus sp., 
Dasyatis pastinaca, Globicep
hala melaena, Chelonia my
das, haai, Zalophus wollebae
ki, Amblyrhynchus cristatus, 
Manta sp., Heniochus acumi
natus, Spheniscus mendicu
lus, Lethrinus sp., Sphaere
chinus granulans, rode lip
vis, Sciaena sp., Scarus sp., 
gele zeeegel, Palinurus sp., 
Epinephelus sp., Myoxoce
phalus scorpius, Holocentrus 
sp., octopus, Holacanthus 
sp., Heterodontus sp., Gala
pagosbaars, Tetraodon sp., 
zeeaal, oranje zeeanemoon, 
Chromis sp., Gomphosus 
sp., zeekomkommer, Gom
phosus sp.. Echidna sp.; 
Pelecanus sp. 
i8'gg! Zeevogels. 
2., 3., 10., 15. D.; twee vel 
met negenmaal 4. D.; vel 
met zesmaal 5. D.; driemaal 
blok 25. D. Resp. Haemato
pus palliatus, Sula nebouxii, 
Larus occidentalis, Pelecanus 
occidentalis; Fratercula arcti
ca, Phaethon aethereus, 
Egretta rufescens, Larus atricil
la, Egretta alba, Morus bassa
nus. Sterna forsteri, Pha
lacrocorax carbo, Alca torda; 
Pygoscelis adeliae, Rynchops 
niger, Eudyptes chrysolo
phus, Larus heermanni, Larus 
glaucescens, Diomedea me
lanophris, Pelecanus ery

throrhynchos, Fratercula cir
rhata, Cepphus grylle; alk, 
Tadorna tadorna, Thalasseus 
sandvicensis, Stercorarius 
parasiticus, Janvangent, La
rus canus; Aptenodytes 
forsteri, Larus californicus, 
Pygoscelis papua. 

i8'gg! Orchideeën. 
2.,3.,4., 5., 10., 15.D.; 
twee vel met zesmaal 6.D.; 
tweemaal blok 25. D. Resp. 
Sophrocattleya, Cattleya, 
Brassolaeliocattleya, Brasso
epidendrum, SophrolaeHo
cattleya, Iwanogaara; Lycaste 
macrobulbon, Laeliocattleya, 
Brassocattleya, Cattleya, 
Brassocattleya, Brassolaelio
cattleya; Brassolaeliocattleya, 
Cattleytonia, Laeliocattleya, 
Miltonia, Cattleya forbesii, 
Odontoglossum cervantesii; 
gele bloem, roodwitte 
bloem. 

iS'gg! Prehistorische die
ren. 
Twee vel met twaalfmaal 3.
D.; viermaal blok 25. D. 
Resp. Carnotaurus, Quetzal
coatlus, Peteinosaurus, Pre
nocephalus, Hesperornis, 
Coelophysis, Camptosaurus, 
Panderichthis, Garudimmus, 
Cacops, Ichthyostega, Scutel
losaurus; Diatryma, Pterano
don, Stegodon, Icaronycteris, 
Atchaeopteryx, Chasmoto
saurus, Tytthostonyx, Hyaeno
don, Uintatherium, Hispero
cyon, Ambelodon, Indrico
therium; sabeltandtijger, 
Deinonychus, Lepisosteus, 
Microceratops. 
48'gg! Negenennegentigste 
verjaardag koninginmoeder 
Elizabeth. 
85. D.; velletje met viermaal 
10. D.; blok 25. D. Portret
ten resp. met wapen; met 
prinses Elizabeth in ig28, 
ig23,1946, met oudoom 
prins Hendrik; 1989. 
208'gg! Internationale post
zegeltentoonstelling China 
'99, Peking; teruggave van 
Macau aan China. 
Velletje met driemaal 7. D. _ 
Amatempel, grensuitkijk ° 
post, mine van St.Pauls ° 
basiliek. _ 
7i2'g9! Dood John F. Ken ■ 
nedyjr. (igóoiggg). ^ 
Velletje met driemaal 15.D. u. 
Portretten resp. als baby met i 
zus Caroline, als jongere, vol 5 
wassen. ■ 

m 



3i-i2-'99! Prinses Diana 
Vel met achtmaal 3 - D Foto-
mozaiek 
i4-i-'oo. Tekenfiguur Betty 
Boop 
Vel met negenmaal 5 - D , 
tweemaal blok 25 - D Scenes 
Betty Boop, getekend door 
IackKirby(i9i7-i994) 
i7-4-'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Phila-
Nippon 2001, Japanse kunst 
i - , 2 - , 3 - , 3 - , 4 - , 4 - , 5 - , 
5 -, 10 -, 10 -, 15 -, 20 - , twee 
vel met zesmaal 5 - D , twee 
vel met achtmaal 7 - D , vel 
met viermaal 10 - D , vijfmaal 
blok 30 - D Werk van resp 
Matsuoka Eikyu (1881-1938), 
Okamo Shuki (1807-1862), 
idem, TomiokaTessai (1836-
1924), idem, Takeuchi Seiho 
(1864-1942), ShodaGyokan, 
Takeuchi Seiho, Goun Saku, 
Kano Osanobu (1796-1864), 
Ito Shoha (1877-1968), Mat-
sumoto Ichiyo (1893-1952), 
twaalfmaal Sakai Hoitsu 
(1761-1828), achtmaal Soga 
Chokuan (1570-1610), acht
maal Kaïho Yusho (1533-
1615), viermaal Shibata Ze-
shin (1807-1891), Utagawa 
Kuniyoshi (1798-1861), 
Tsuchida Bakusen(1887-
1936), Yamaguchi Soken 
(1759-1818), Nishimura 
Goun, Mori Getsujo 
26-4-'oi. Honderdste sterf
dag Henri de Toulouse Lau-
trec (1864-1901) 
Velletje met driemaal 7 - D , 
blok 25 - D Schilderijen 
26-4-'oi. Honderdste sterf
dag componist Giuseppe 
Verdi (1813-1901) 
Velleqe met viermaal 10 - D , 
blok 25 -D Portret Verdi, 
scene 'La traviata', scene 
'Aida', portret, portreten 
muziek 'Rigoletto' en 'Don 
Carlos' 
26-4-'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria (i8ig-
1901) 
Velletje met driemaal 15 - D , 
blok 25-D Koningin leest 
speech vanaf troon, eerste-
minister Benjamin Disraeli, 
koningin, portret bij Cum
berland Terrace 
26-4-'oi. Honderdste ge
boortedag Mariene Dietrich 
(1901-1992) 
Velletje met viermaal 10 - D 
Foto's actrice 
26-4-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth II 
8.-D Fotomozaiek 
26-4-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet (1840-
1926) 
Velleqe met viermaal 10 - D , 
blok 25-D Schilderijen 
26-4-'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Zedong (1893-
1976) 
Velletje met driemaal 15 -D , 
blok 25 - D Portretten Mao 

^ GHANA 
— i5-ii-'99! Honderdste ge-
= boortedag Ephraim Apu, 
^ baanbreker volksmuziek 
^ 200, 800, iiooCs Resp por-
1̂  tret, fluitspelend, Ghanese 
2 fluiten 
:z i5-ii-'99! Vijftig jaar SOS-
~ kinderdorpen, vijfentwintig 

COA jaar SOS-kinderdorpen in 
3 0 1 Ghana 

200, 550, 800, iioo Cs Resp 
oma Allee, kleuterschool, 
Herman Gmeiner (1919-1986, 
oprichter) en gebouwen in 
Asiakwa, bereiding eten 

i7-ii-'99! Internationale dag 
voor bescherming ozonlaag 
200, 550, 800, iioo, 1500 Cs 
Resp leven in het water, we
reldbol met gat ozonlaag, 
huilende aarde, ouders on
dersteunen ozonlaag 
28-i2-'99! Begin jaar 2000 
300, 700,1200 Cs Resp 
beeldmerk Ghana millen
nium, Kwame N'krumah 
(1902-1972, president), uni
versiteit Ghana in Accra 
30-4-'oi. Internationale post-
zegeltentoonstelling Phila-
Nippon 2001, Japanse kunst 
500, 800,1200, 2000, 5000, 
12000 Cs , vel met achtmaal 
3000 Cs , vel met zesmaal 
4000 Cs , viermaal blok 
14000 Cs Werk van resp 
Kano Eisen'in Michinobu, 
Tsubaki Chinzan, onbeken
de. Kano Eisen'in Michino
bu, onbekende. Tam Buncho, 
achtmaal Sumiyoshi Jokei, 
zesmaal uit 'Het verhaal van 
Sakyamum', Kano Eisen'in 
Michinobu, Kano Eisen'in 
Michinobu, onbekende, on
bekende 

GRENADA 
3i-i2-'9g! Prinses Diana 
(1961-1997) 
Vel met achtmaal $ i - Mo
zaïek van bloemen maakt ge
zicht prinses 
5-2-'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak** 
Velletje met driemaal $ 2 -
Draken 
i-3-'oo. Inheemse vogels 
75, 90C , $ I 50, 2 -, twee vel 
met achtmaal $ i -, tweemaal 
blok $ 6 - Resp Ajaja ajaja, 
Eudocimus ruber, Colibri 
coruscans, Jacana spinosa, 
Dendroica adelaidae, Temno-
trogon roseigaster, Aratmga 
solstitialis, Himantopus 
mexicanus, Porzana Carolina, 
Dendrocygna autumnalis, 
Pionus menstruus, Mimus 
gilvus, Euphonia musica. Ic
terus icterus, Aratmga perti-
nax, Cichlhermima Ihermi-
nieri. Tangara cucullata, 
Spindalis zena, Ceryle tor-
quata, Zenaida aurita, Cardu-
elis domimcensis, Bombycil-
la cedrorum 
i-5-'oo. Paddestoelen 
35,45c , $1 -, 4 -, twee vel 
met zesmaal $ i 50, twee
maal blok $ 6 - Resp Clito-
cybe geotropa, Psalliota au-
gusta, Amanita rubescens. 
Boletus satanas, Ungulina 
marginata, Pleurotus ostrea-
tus, Flammula penetrans, 
Morchella crassipes, Lepiota 
procera, Tricholoma auran-
tium, Pholiota spectabilis, My-
cena polygramma, Collybia 
locephaia, Coprinus coma-
tus, Amanita muscaria. Bole
tus aereus, Lepiota acute-
squamosa, Daedala quercina 

i-5-'oo. Vierhonderdste ge
boortedag Anthonie van Dyck 
(1599-1641), Vlaams schilder 
Twee vel met zesmaal S i - , 
drie vel met zesmaal $150, 
driemaal blok $ 5 -, driemaal 

blok $ 6 - Schilderijen van 
Van Dyck 

i-5-'oo. Eeuwwisseling, be
langrijke gebeurtenissen van 
1650-1700 
Vel met zeventienmaal 50 c 
Dood schilder Jan Vermeer 
(1675), microscoop van Anto
nie van Leeuwenhoek (1676), 
heksenvervolging (1692), 
spiegeltelescoop van Isaac 
Newton (1668), geboorte Vol
taire (1694), Peter 1 volgt 
Iwan V in Rusland op (1694), 
dood keizer Shunzhi (1662), 
ring van Saturnus van Chris-
tiaan Huygens (1655), 'Mi-
crographia' van Robert 
Hooke (1665), Wang Sje-Min 
tekent bergen op zijde (1672), 
dood Rene Descartes (1650), 
canal du Midi klaar (1681), 
Bill of Rights wordt onderte
kend (1688), einde oorlog in 
Noord-Amerika (1697), ont
dekking poolkappen Mars 
door Giovanni Cassini 
(1666), gravitatietheorie en 
wetten van Newton (1666), 
berekening voortplantings-
snelheid van licht door Olaus 
Christensen Romer 

1'J W ^ ^ H i y H 

ii-io-'gg! Kirk Douglas 
(1916) 
Vel met zesmaal $150, blok 
$ 6 - Foto's Amerikaanse 
filmacteur 

i5-5-'oo. Orchideeën 
75, 90c , $ I -, 2 -, twee vel 
met zesmaal $ i 50, twee
maal blok $ 6 - Resp Bras-
solaehocattleya, Maxilbera, 
Isochilius, Oncidium, Lycas-
te, Cochleanthes, Brassocatt-
leya, Brassolaehocattleya, 
Iwanagaara, gele Sophrocatt-
leya, Laeliocattleya, rode 
Sophrocattleya, Epidendrum, 
Cattleya, lonopsis, Brassoe-
pidendrum, Brassocattleya, 
Vanilla sp 
i5-5-'oo. Achttiende verjaar
dag prms William 
Velletje met viermaal $ i 50, 
blok $ 6 - Portretten 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
S-io-'gg! Onderzoek van de 
ruimte 
Twee vel met zesmaal $150, 
tweemaal blok $ 6 - Resp 
Sputnik I (1957), Explorer! 
(1958), Telstar i (1962), Mari-
sat (1976), ruimtestation 
(1984), telescoop Hubble 
(91990), X-15 (i960). Mercury 
Freedom 7 (1961), Mercury 
Friendship 7 (1962), Edward 
White (1930-1967) en raket
ten uitGemini-programma 
(1965), Edwin Aldrin en sa-
turn-raketten, Maanvoertuig 
van Apollo 15 (1971), Chal
lenger, Pathfinder 
ii-io-'gg! Elvis Presley (1935-
1977) 
Vel met zesmaal $ I 50 Fo
to's Amerikaanse rockzan
ger 

22-ii-'gg! Kerst, planten en 
kunst 
15. 35. 75 e , $1 50.3 -.blok 
$ 6 - Resp Euphorbia pul-
cherrima. Ilex aquifolium, 
kerstboom, Hedera sp , Ge
ranium sp , beschilderd glas 
aanbidding door de konin
gen 
i-2-'oo. Eeuwwisseling, be
langrijke gebeurtenissen tus
sen 1300-1350 
Vel met zeventienmaal 50 c 
Robert Bruce koning Schot
land (1306), fresco Giotto 
(1306), Mansa Musa koning 
Mali (1307), La divina com
media van Dante voltooid 
(1321), nó-spel in Japan 
(1325), stichtingTenoch-
titlan door Azteken (1325), 
Ibn Batuta begint 24-jarige 
reis (1325), brand München 
(1327), Iwan I maakt Moskou 
hoofdstad (1328), begin 100-
jarige oorlog (1337), eerste 
kanon in Europa (1346), pest 
in Europa (1348), Giovanni 
Boccaccio begint aan Deca-
merone (1348), uitvinding 
bril in Italië (1350), harnas 
(1350), Grote Kanaal m Chi
na klaar (1326), Maori emi
greren naar Nieuw-Zeeland 
(1350) 

i-2-'oo. Eeuwwisseling, be
langrijke gebeurtenissen tus
sen 1970-1979 
Vel met zeventienmaal 20 c 
Salvador AUende president 
Chili (1970), internationale 
milieudagen (vanaf 1971), 
computertomografie (1971), 
Richard Nixon in China 
(1972), drama Olympische 
Spelen München {1972), olie
boycot (1973), opening Ope
rahuis in Sydney (1973), Wa-
tergate-schandaal (1974), 
nieuwe theorie zwarte gaten 
(1974), 200-jarig bestaan Ver
enigde Staten (1976), eerste 
reageerbuisbaby (1978), paus 
Johannes Paulus II bezoekt 
Polen (1978), islamitische re
volutie m Iran (1979), Con
corde {1979), dood Charles 
de Gaulle (1970), Begin, Car
ter en Sadat naar Camp David 
(1978), moeder Teresa krijgt 
Nobelprijs (1979) 

25-4-'oi. Honderdste ge
boortedag Clark Gable (1901 
i960) 
Twee vel met zesmaal $150, 
tweemaal blok $ 6 - Foto's 
acteur 
25-4-'oi. Film 'The littlest 
rebel' (1935) met Shirley 
Temple. 
Twee vel met zesmaal $ 2 -, 
blok $ 6 - Scenes uit de film 
i5-5-'oi. Honderdste sterf
dag Henri de Toulouse-Lau
trec (1864-igoi) 
Velletje met viermaal $ 2 -, 
blok $ 6 - Schilderijen 
i5-5-'oi. Honderdste sterf
dag componist Giuseppe 
Verdi (1813-1901) 
Velletje met viermaal $ 2 -, 
blok $ 6 - Portretten Verdi, 
op rand blok karakters uit 
'Rigoletto' en 'Ernani' 
i5-5-'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria (1819-
igoi) 
Velletje met driemaal $ 3 -, 
blok $ 6 - Portretten 
i5-5-'oi. Honderdste sterf
dag Mariene Dietrich (igoi-
1992) 
Velletje met viermaal $ 2 -
Foto's actrice 
i5-5-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet (1840-
1926) 
Velletje met viermaal $ i -
blok $ 6 - Schilderijen 
i5-5-'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Zedong (1893-
1976) 
Velleqe metviermaal $ i 50, 
blok $3 - Foto's Mao 

INDIA 
g-io-'gg! Bekende personen 
Viermaal 3 - R T M A Pai 
(i898-ig7g,arts),AD Shroff' 
(1899-1965, econoom), A B 
Walawalkar (1897-1970, 
spoorwegingenieur), Chha-
ganlal K Parekh (1894-1968, 
sociaal hervormer) 
g-io-'gg! Honderdvijfentwin-
tigjaar UPU*, handwerk 
3 -, 3 -. 3 -. 15 - R Resp 
scheppingsgeschiedenis 
(muurschildering, Rathwa-
stam), vruchtbaarheidsring 
vanMuria-stam, Chhau-
dansmaskers uit Bihar, hals-
sieraad van Angami-stam 

lö-io-'gg! Tweehonderdste 
sterfdag Veerapandia Katta-
bomman (i76o-i7g9) 
3 -R Portret heerser Pancha-
lankuruchi 
ig-io-'gg! Meesters in Indi
sche klassieke muziek 
Tweemaal 3 - R Ustad AI-
lauddin Khan Saheb (1870-
1972, speler sarod), Musiri 
Subramama Iyer (1899-1975, 
zanger) 

27-io-'gg! Honderdste ge
boortedag Rajinder Singh 
{i899-ig47) 
3 - R Portret brigadegene-
raal 



i4-ii-'9g! Dag van het kind. 
3.- R. Kindertekening 'toe
komst India'. 
ij-ii-'gg! 'Sri-Sathya-Sai', 
drinkwaterproject. 
3.- R. Stuwdam, watertoren 
en pompstation. 

26-ii-'99! Vijftig jaar hoogge
rechtshof. 
3.- R. Gerechtsgebouw in 
New Delhi. 
g-i2-'99! Onafhankelijk
heidsstrijders en sociale 
hervormers. 
Viermaal 3.- R. A. Vaidyana-
tha Iyer (189-1955) en 
Meenakshi-tempel in 
Madurai, politicus Indulal 
Kanaiyalal Yagnik (1892-
1972) en krant, minister van 
landbouw Punjabrao Desh-
mukh (1898-1965) en koren
aren, politicus P. Kakkan 
{1909-1981) met stuwdam en 
turbine. 
i4-i2-'99! Honderd jaar elek
triciteitscentrale. 
3.- R. Straatverlichting, elek
trische centrale, waterpomp. 
i6-i2-'gg! Vijfenzeventigjaar 
dagblad 'The Hindustan 
Times'. 
15.- R. Voorpagina 1950 en 
199g. 
i8-i2-'gg! Vijftig jaar Indi
sche vereniging voor ge
zinsplanning. 
3.- R. Gezin met één kind. 
25-i2-'99! Tweeduizendste 
geboortedag Jezus Christus. 
3.- R. Hand, vlam en kruis. 
3i-i2-'9g! Begin jaar 2000,1, 
Tabo-klooster in Spiti. 
5.-, IC- R. Resp. Kloosterge-
bouwen, muurschildering 
'Sudhana komt tot inkeer'. 
i-i-'oo. Begin jaar 2000, II, 
Eerste zonsopkomst. 
3.- R. Zonsopkomst boven 
Nicobaren-eiland Katchal. 
i-i-'oo. Eenenveertig jaar Or
ganisatie voor onderzoek en 
ontwikkeling van wapens 
(DRDO). 
3.- R. Middenafstandraket 
AGNI-II en vredesduiven. 

'1̂  
300 

4r 

27-i-'oo. vijftig jaar grond
wet, I, Mahatma Gandhi 
(1896-1948). 
3.- R. Tekening van Shri 
Ranga. 

MAMATMA OANDHI 
FATMEB OF THE NATOh 

28-i-'oo. Vijftig jaar grond
wet, II, dragers medaille van 
dapperheid. 
Vijfmaal 3.- R. Karam Singh 
en regimentswapen, Havidar 
Abdul Hamid en bewapende 
jeep. Albert Ekka en hand
granaten met banjonet, 
Nirmal Jit Seingh Sekhon en 
bommenwerper, Mahendra 
Nath Mulla en fregat. 
29-i-'oo. Nationale post
zegelten toonstelling 
Millepex 2000, schildpadden. 
Tweemaal 3.- R. Batagur 
baska, Lepidochelys olivacea. 

HRiT INDIA 

i7-2-'oo. Honderdste 
geboortedag. 
Driemaal 3.- R. Portretten 
van B. Mehta (iSgg-igös, 
politicus), H. Mahtab 
(i8gg-ig87, politicus), 
A.K. Chanda {1899-1947, 
vakbond). 
26-2-'oo. Vijfenzeventigjaar 
medisch college in Patna. 
3.-R. Gebouw. 
i3-3-'oo. Honderdste 
geboortedag Burguia 
Ramakrishna Rao 
(1899-1967). 
3.- R. Portret politicus. 
i6-3-'oo. Honderdste 
geboortedag Potti Sriramulu 
(1901-1952). 
3.- R, Portret sociale hervormer. 
23-3-'oo. Negentigste 
geboortedag Basawon Sinha 
(1909-1989). 
3.- R. Portret onafhankelijk
heidsstrijder en politicus. 
3i-3-'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Indepex 
2000 in Calcutta, flora en 
fauna van Manipur en Tripura. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-R. Resp. 
Lilium mackliniae, Cervus 
eldi eldi, Psidium guineense, 
Nycticebus coucang. 

5-4-'oo. Honderdvijfen
twintig jaar religieuze 
gemeenschap Arya Samaj. 
3.- R. Maharshi Dayananda 
Saraswati, stichter 
hindoeoorganisatie, vlam en 
geopend boek. 
25-4-'oo. Inheemse runder
rassen. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.- R. Resp. Gir, 
Kankrej, Kangayam, Halhkar. 

6-5-'oo. Honderd jaar spoor
lijn in Doon-vallei. 
15.-R. Stoomtrein. 

24-5-'oo. Trekvogels. 
Viermaal 3.- R. Anas quer-
quedula, Ciconia ciconia, 
Sturnus roseus, Dendronan-
thus indicus. 
28-5-'oo. N.T. Rama Rao. 
3.-R. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
Afbeelding melding 6/500. 

IRAN 
5-5-'oo. Nationale dag van 
het archief 
300 Ris. 
W W W ^ i ^ i ^ P ^ 

ISLAMIC REP. OF IRAN 
ir»< -»- 2000 

- — - - -3i-7-'oo. Week van borstvoe
ding. 
300 Ris. Vrouw met baby. 

I ÏOOO ISLAMIC REP OF IHAN ^ ^ v ^ , 

6-8-'oo. Verjaardag universi
teit. 
300 Ris. Boeken, grafieken, 
passer. 
3o-8-'oo. Frankeerzegels, 
vogels. 
500 Ris. Merops apiaster. 

^*^nv^^*^ i^^Mv^n< 
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i2-9-'oo. Achtste Aziatisch 
en Pacifisch Post Unie con
gres. 
300 Ris. Duif 
4-io-'oo. Week van ruimte
vaart. 
Tweemaal 500 Ris. Satellie
ten. 

3o-io-'oo. Frankeerzegels, 
vogels. 
1000 Ris. Turdus Iliacus. 
ij-i-'oi. Frankeerzegels, vo
gels. 
2000 Ris. Acanthis Fluviros-
tris. 

23-i-'oi. Frankeerzegels, vo
gels. 
3000 Ris. Sylvia Communis. 
i4-3-'oi. Feest 'Ghadir 
Khom'. 
500 Ris. 
i4-3-'oi. Jaar van H.H. AH 
(P.B.U.H.). 
500 Ris. 
i8-3-'oi. Iraans nieuwjaar 
(1380). 
Tweemaal 300 Ris. Vogels. 

ISRAËL 
i8-4-'oi. Herdenkingsdag 
2001. 
NIS. 1.20. Monument voor 
gevallen Nahal-soldaten, 
'Yad Labanim'-gebouw, am
fitheater en park. 

2Q 
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23-5-'oi. Terrassen tempel 
van de baha i-religie in Haifa. 
NIS. 3.-. Tempel met gouden 
koepel, terrassen aan voet 
berg Karmel. 

23-5-'oi. Karaieten (joodse 
sekte, die alleen de schriftelij
ke leer (kara) betekenis 
geeft). 
NIS. 5.60. Symbolen van Ka-
raiten: tallith (gebedsshawl) 
en tizith (Icwastje aan tallith). 

111.AH 4.1^1 Jnw 

23-5-'oi. Serie 'historische 
gebouwen en plaatsen', 
Shaar HaGay. 
NIS. 2.-. Herberg, gebouwd 
door Turken eind 19de eeuw 
voor reizigers van Jaffa naar 
Jeruzalem. 

LIBERIA 
30-4-'oi. Ballet. 
Twee vel met zesmaal $ 25.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Scè
nes uit resp. Othello, Moor's 
pavane, Thema en variaties. 
Het kleine ballet. Don Quixo-

23-5-'oi. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2001, dia
mantindustrie in Israel. 
Velletje met NIS. 1.40,1.70, 
4.70. Resp. lancetvormig, 
rond en vierkant geslepen 
diamant; achtergrond ruwe 
diamant, rand computer, 
handelshal Israelische dia-
mantbeurs, beursgebouwen. 

KAAPVERDIË 
iS-g-'gg! Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
30, 50 e. Resp. wereldbol in 
envelop, papieren vliegtuig
jes. 
5-ii-'99l Inheemse dansen. 
10, 30, 50,100 e. Resp. cola ~ 
sanjon, contradanca, desfile =. 
de trabanca, batuque. '~ 
5-7-'oo. Vijfentwintig jaar — 
onafhankelijk. 50 e. Gesti- = 
leerd vuurwerk. ^ 
ij-g-'oo. Olympische Spelen, ^ 
Sydney. j ^ 
10,40, 50 e. Resp. turnen < 
(brug), judo, hordeloop. ^ 



te, De Notenkraker; La ba-
jadère, Het zwanenmeer, De 
schone slaapster, Othello, De 
bladeren verkleuren; Lamba-
rena, La bajadère. 

MADAGASCAR 
29-4-'gg! Stripfiguur 'Gar
field'. 
Vel met negenmaal 3200 F. 
'Garfield' getekend door Jim 
Davies (1945). 
gi-^-'gg'. Stripfiguur 'Spider-
man'. 
Vel met negenmaal 3200 F, 
blok 12.500 F. Scènes 'Spi-
derman' van Stan Lee (1922), 
getekend door Steve Ditko 
(1927). 
lo-ö-'gg! Internationaal jaar 
van de oceaan. 
Viermaal 550 F.; vel zesmaal 
55oF.;velmetachtmaal 1350 
en achtmaal 2750 F.; vel met 
negenmaal 3500 F.; twee
maal blok 7200 F. Resp. 
Arustta asfur, Scarus gibbus. 
Gramma loreto, Dascyllus 
trimaculatus; Hyporhamp-
hus unifasciatus, Delphinus 
delphis, Cetorhinus maxi
mus, Manta birostris, Chae-
todon capistratus, Microspa-
thodon chrysurus; Balistoi-
des niger, Istiophorus platy-
pterus, Zanclus cornutus, zee
meermin, Lactoria cornuta, 
Hippocampus kuda, Echi-
naster sepositus, Ocypode 
quadrata, Carcharhinus lim-
batus, Carcharodon carcha-
rias, baars, Rhinecanthus 
aculeatus, Pygoplites diacant-
hus, Epmephelus lanceola-
tus, Amphiprion clarkii, Cy-
phoma gibbosum; dolfijn. 
Dioden holacanthus, Acquo-
rea acquorea, Sphyraena bar
racuda. Octopus vulgaris, 
Acanthurus bahianus, Gym-
nothorax moringa, Limulus 
polyphemus, Pristis pectina-
tus; Odontaspis taurus, Ste-
nella plagiodon. 

MAROKKO 
5-6-'oo. Nationaal festival 
volkskunst in Marrakech. 
6.50 Dh. Volkszanggroep, 
minaret van Koetoebijamos-
kee (12de eeuw). 

•A-fj w «-Jt .* g ' - - ' t ^ 
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SOYAUME DU MAROC 

22-6-'oo. Internationaal jaar 
voor vrede. 
6.50 Dh. Symbolen voor vre
de. 
6-7-'oo. Internationaal con
gres over koning Hassan II 
(1929-1999). 
6.50 Dh. over 1.40 Dh. (Yvert 
luchtpost 119). 
30-7-'oo. Een jaar koning 
Mohammed VI. 
2.50, 6.50. Portretten. 
8-8-'oo. Internationaal Volu-
bilisfestival. 
6.50 Dh. Ruine Romeinse 
stad Volubilis en muzikan
ten. 
i5-g-'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 

6.50 Dh. Olympische vlam, 
atleten, beeldmerk spelen. 
i2-io-'oo. SOS-kinderdorp. 
6.50 Dh. Kinderen, 
symbolisch huis en beeld
merk. 
25-io-'oo. Internationale Dag 
van leraren. 
6.50 Dh. Wereldbol, veeren 
beeldmerk. 

mmttmmuLjtixta^mam 

gi-io-'oo. Eeuwwisseling. 
6.- Dh. Wereldbol met apen
staartje, satelliet, antenne en 
disk, erboven vallende post
zegels. 

6,00 
L'AN2000JY2K 

ROYAUME DU MAROC 

6-ii-'oo. Vijfentwintig jaar 
'Marche Verte' (Spaanse 
Sahara). 
2.50, 6.50 Dh. Documenten. 

lUYMMEbU MAROC 

ii-ii-'oo. Week van sohdari-
teit. 
6.50 Dh. Ronde zegel met 
gestileerde mensen. 
i3-ii-'oo. Honderdste 
geboortedag Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944). 
6.50 Dh. Portret schrijver en 
vliegenier en vliegtuig. 

6.50 
POSÏES 

CEN r t W J R E DE LA NA i&SAM« 
D ANTOINE D£ 5AtMr Ï K Ü I f-RV 

ROYAUME DU MAROC 

i8-ii-'oo. Vijfenveertig jaar 
onaftiankelijkheid. 
6.50 Dh. Symbolische 
afbeelding. 
i5-i2-'oo. Zeedieren. 
2.50, 6.50 Dh. Vissen. 

MARSHALLEILANDEN 
3-4-'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Lathyrus odoratus, aan
hangsel met beschrijving 
bloem. 
6-4-'oi. Zeilwedstrijden. 
Viermaal 34 c. Wedstrijden 
van zeilkano's, surfplanken, 
kajuitjachten, open zeilbo-

i2-4-'oi. Veertigste verjaar
dag bemande ruimtevlucht. 
Viermaal 80 c. Raket en por
tret in ruimtepak van Yuri A. 
Gagarin (1934-1968), Alan B. 
Shepard (1923-1998), Virgil 
'Gus' Grissom (1926-1967), 
Gherman S. Titov (1935-
2000); aanhangsels met 
tekst. 

i-5-'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Convallaria majalis, 
aanhangsel met beschrijving 
bloem. 
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MAURITANIË 
2000. Veertig jaar onaflianke-
lijk. 
50 urn. Kameelrijder met mo
biele telefoon. 
2000. Onderwijs. 
50, 60, 90,100 um. Resp. 
computergebruik, volwasse
nenonderwijs, taalles, wis-
kundeles. 
5-ii-'oo. Zeedieren. 
Strook met driemaal 50 um. 
Chelonia mydas. Octopus 
vulgaris, Laümeria chalum-
nae. 
5-ii-'oo. Paddestoelen. 
Strook met driemaal 50 um., 
blok 300 um. Resp. Lepiota 
aspera, Lactarius camphora-
tus, Clitocybe gibba. Russuia 
virescens. 
5-ii-'oo. Weekdieren. 
Strook met driemaal 60 um. 
Harpa costata, Voluta lappo-
nica, Tellina variegata. 
5-ii-'oo. Tropische planten. 
Strook met 60, 90,100 um. 
Resp. Maxillaria tenuifolia, 
Crotalaria sp., Maxillaria 
marginata. 
5-ii-'oo. Paardenrassen. 
Strook met driemaal 90 um. 
Akhal-Téké, arabier, lippiza-
ner. 

5-ii-'oo. Kattenrassen. 
Strook met driemaal 100 um., 
blok 300 um. Balikat, lapjes
kat, abessijn, Russisch zwart. 
5-ii-'oo. Vlinders. 
Strook met driemaal 200 um. 
Acraea igati, Mylotris hum-
bolti, Mylotris ngaziya. 
5-ii-'oo. Vogels. 
Strook met driemaal 220 um. 

Zosterops madera-
spatana, Otus rutilus, 
Ploceus nelicourvi. 

MAURITIUS 
i3-6-'oi. Baudin-expe-
ditie tweehonderd jaar 
geleden. 
I, 4, 6,10 Rs. Resp. 
schepen 'Géographe'en 
'Naturahste', landkaart 
met reisroute, vogel 
Phedina borbonica, ti

telpagina boek 'Récit de Pe-
ron'. 

JJAIKE fX lEXPEPTTiON BAUDIN 

MAYOTTE 
28-4-'oi. Pyjamavis. 
10.-F. (€1.52). 

28-4-'oi. Voetbal. 
3.- F. (€0.46). Voetballende 
kinderen op strand. 

MICRONESIË 
28-3-'oi. Frankeerzegels, vis
sen. 
II, 34, 70, 80 c., $3.50, 
12.25. Resp. Stegates plani-
frans, Elegatis bipinnulatus, 
Anyperodon Leucogrammi-
cus, Pseudanthias pascalus, 
Centropyge eibli, Ostracion 
meleagris. 
i5-5-'oi. Honderdste sterf
dag Henri de Toulouse-Lau
trec (1864-1901). 
Velletje met driemaal $ 0.60; 
blok $ 2.-. Schilderijen. 
i5-5-'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria (1819-
1901). 
Velletje met zesmaal $ 0.60, 
blok $ 2.-. Portretten. 
i5-5-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Eliza
beth II. 
Velletje met zesmaal $ 0.60, 
blok $ 2.-. Portretten. 

MONTSERRAT 
26-3-'oi. Caribische vogels. 
$ I.-, 1.15,1.50,5.-; blok 8.-. 
Kalocheidon euchrysea, Geo-
trygon versicolor, Mimoci-
chia plubea,Colaptes fernan-
dinae; Amazona guildingii. 

aWIBe£AN8IROS 

Montserrat $l.i 

NAMIBIË 
i6-8-'oo. Inheemse fruitbo
men. 
Standard inland mail 
($o.65),$2.-, 2.20, 7.-. 
Resp. Diospyros mespilifor-
mis, Ficus sycomorus, Ber-
chemia discolor, Sclerocarya 
birrea. 
9-5-'oi. Burgerluchtvaart. 
Standard ($0.70), $2.20, 
2.50,13.50. Resp. Klein 
vliegtuig, vliegtuig, dubbel
dekker, helikopter. 

J W l i » NamWi 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
26-4-'oi. Schepen 2001. 
iio, 275, 350, 500 c. Resp. li
nieschip 'Z.M. Mars', fregat 
'Z.M. Alphen', stoompakket-
boot 'Z.M. Cura9ao', schoe
ner de'Pioneer'. 

110\\275'^ 

NEVIS 
i5-5-'oi. Paddestoelen. 
$ 0.20, 0.25, 0.50, 0.80, 2.-
3.-; Vel met negenmaal $ i.-; 
tweemaal blok $ 5.-. Resp. 
Clavulinopsis corniculata, 
Cantharellus cibarius, Chlo-
rociboria aeruginascens, Au-
ricularia auricula, Peziza vesi
culosa, Mycena acicula; Ento-
loma incanum, Entoloma nit-
idum, Stropharia cyanea, Oti-
dea onotica, Aleuria aurantia, 
Mitrula paludosa, Gyromytra 
esculenta, Helvella crispa, 
Morchella semilibera; Russu
ia sardonia, Omphalotus 
olearius. 
3i-5-'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Phila-
Nippon 2001, i6de eeuwse 
sprookje van prins Shotoku. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.-. Afbeeldingen uit 
sprookje door onbekende ar
tiest. 

PANAMA 
iggg! Vijfentachtig jaar Pana
makanaal. 
Tweemaal 0.40, blok 1.50 B. 
Muurschildering aanleg ka
naal. 



PITCAIRNEILANDEN 
ii6'oi. Internet  domein
naam. 
20, 50 c , $ I., 5.. CDrom 
metresp. toetsenbord, moe
derbord, chip, muis. 

POLYNESIÉ 
2i4'oi. Vrijwilligers batal
jon Stille Zuidzee. 
85 F. Transportschip 'Mono
vai' verlaat Papeete, 21 april 
1941. 

45'oi. De golf van Teahu
poo. 
120 F. 

■/jssfflüs pm^^Qi^ 

LA VAGUE 
TEAHUPOO 

SIERRA LEONE 
48'99! Internationale post
zegeltentoonstelling Phi
lexfrance '99, Parijs. 
Tweemaal blok 3000 Le. 
Stoomlocomotief met resp. 
kasteel Chenonceaux, 
triomfboog in Parijs. 
4i'oo. Afrikaanse vogels. 
400, 500, 600 Le.; drie vel 
met negenmaal 600 Le.; 
driemaal blok 4000 Le. 
Resp. Malimbus scutatus, 
Falco tinnunculus, Athene 
noctua; Dendrocygna vidua
ta, Ardea melanocephala, 
Laniarus erythrogaster, Co
rythornis cristata, Haliae
eeus vocifer, Platalea alba, 
Rynchops flavirostris, Egret
ta ardesiaca, Porphyrie alle
ni; Terpsiphone viridis, Cor
acias caudata, Otus scops, 
Chrysococcyx cupreus, El
mmia longicauda, Oriolus 
auratus, Merops albicoUis, 
Pyrenestes ostrinus, Upupa 
epops; Phoeniculus cyano
melas, Terathopius ecauda
tus, Ploceus cucullatus, Nec
tarinia venusta, Hirundo at
rocaerulea, Euplectes horde
acea, Oena capensis, Embe
riza flaviventris, Eupodotis 
hartlaubii; Ceyx picta, Ba
learica regulorum, Balaeni
:eps rex. 
52'oo. Chinees nieuwjaar, 
aar van de draak**. 
Vel met viermaal 1500 Le., 
:lok 4000 Le. Draken. 
o4'oi. Vlinders, 

fwee velletjes met zesmaal 
100 Le.; tweemaal blok 
000 Le. Resp. Teinopalpus 

imperialis, Papiho 
machaon, Hehconius doris, 
Delias Argenthona, Delias 
formosa. Precis octavia; 
Danaus chrysippus, Tithorea 
harmonia, Morpho Cypris, 
Castnia liens, Dismorphia 
nemesis, Saintpalia ionant
he; Colias crocea, Iphichdes 
podolirius. 
304'oi. Afrikaanse vlin
ders. 
250, 400, 800,1500 Le.; 
twee velletjes met zesmaal 
iioo Le.; tweemaal blok 
5000 Le. Resp. Eurema flori
cola, Papilio dardanus, 
Amauris nossima, Gideona 
lucasi; Charaxes lucretia, 
Euxanthe closslex, Charaxes 
phoenix, Charaxes acraea
des, Charaxes protoclea, 
Charaxes lydiae; Papilio dar
danus, Cyraotoe sangaris, 
Epiphora albida, 'giant 
swallowtail', Papilio nobilis, 
Charaxes hadnanus; Acraea 
ranaualona, Clotis zoe. 
304'oi. Auto's van de 
eeuw. 
Twee velletjes met zesmaal 
1000 Le.; tweemaal blok 
5000 Le. Resp. Bena 'Velo' 
(1898), RollsRoyce 'Silver 
Ggost' (1909), FordT 
{1912), Dusenberg SI (1937), 
Grosse Mercedes (193840), 
Citroen Light 15 (1938); Lm
coln Zephyr C1939), Volks
wagen kever (1947), laguar 
Marku (1959), Ford 'Shelby' 
MustangGT500 (1968), 
Opel Senator (198794), 
MercedesMaybach (2002); 
Ferrari 360 Modena (1999), 
3 litre Bentley Short Chassis 
Tourer (1928). 

SRI LANKA 
74'oi. Vesak 2001. 
2., 3.50,13.50,17.Rs. 
244'oi. Honderdste ge
boortedag George Keyt. 
13.50 Rs. 

ST. HELENA 
245'oi. De eeuw van Victo
ria. 
10,15, 20,25,30, 50 p., blok 
£ 1.50. Resp. eerste zegel St. 
Helena (Yvert i), zeilschip 
HMS Beagle, lamestown, 
schilderij Victoria en Albert, 
diamanten jubileum konin
gin Victoria, Lewis Carroll 
(18321898, Brits wiskundi
ge, schrijver en fotograaf), 
koffie uit St. Helena (op rand 
interieur wereldtentoonstel
Ung 1851 in Crystal Palace). 

ST. LUCIA 
Afbeeldmg melding 6/503
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
284'oi. De grote reiger. 
15.F. 

SYRIË 
ijy'oo. Verkiezing Bashar 
alAssad (1966) tot president. 
£3,4,17,18. Nationale vlag 
en portret. 
259'oo. Olympische Spe
len, Sydney. 
£ 17,18, blok 25. Resp. ge
wichtheffen, kogelstoten 
vrouwen, speerwerpen. 
4ii'oo. Week van de weten
schap. 
£ 15. Nasir adDin atTusi 
met boek, zandloper en vaas. 
28i2'oo. Dag van arbeid. 
£ 18. Boom en fruit. 
2000. Vlinders. 
£17,18 (samenhangend). 
Resp. Charaxes jasius, Apatu

TONGA 
56'oi. Internationale mi
lieudag, mangrove. 
velletje met 10, 55, 80 s., $ i., 
2.70 (doorlopend beeld). 
Resp. wenkkrab, eenden en 
harder, keizersvis, reiger, krab. 

TONGA NIUAFO'OU 
56'oi. Vissen. 
Velletje met 80 s., $ i., 2.50. 
Resp. Prognichthys seali, 
Xiphias gladius, Katsuwonus 
pelamis. 

TRISTAN DA CUNHA 
245'oi. De eeuw van Victo
ria. 
15, 20, 30, 35, 50, 60 p., blok 
£ 1.50. Resp. scheepsbrief, 
prins Alfred hertog van Edin
burgh, HMS Galatea, schil
derij Victoria, bevoorraden 
schepen, Charles Dickens 
(18121870, romanschrijver), 
diamanten jubileum konm
gin Victoria (op rand inte
rieur wereldtentoonstelling 
1851 in Crystal Palace). 

TUNESIË 
i92'oi. Tunesië voorzitter 
Veiligheidsraad. 
250 m. Wereldkaart en vlaggen. 

293'oi. Wereldfonds soli
dariteit. 
500 ra. Wereldbol, twee in
eengeslagen handen, duif 

URUGUAY 
g2'oi. Zorg voor het bos, 
vermijd vuur. 

CUIDtHOS NUESTROS MSQUES 

EVITEIllCEinilOS 

II. P. Beschermende handen 
om bomen. 

i52'oi. Reptielen en 
amfibieën. 
Viermaal 11. P. Phyllomedu
sa iheringii, Scinax squali
rostris, Acnthochelys spixii, 
Phrynops hilarii. 
282'oi. Honderd jaar roei
vereniging in Paysandu. 
II. P. Clubgebouw. 

23'oi. Congres Cocal 2001 
(Bond van organisatoren van 
congressen e.d. in Latijns
Amerika). 
II. P. Landkaart Midden en 
ZuidAmerika. 
i43'oi. Tweehonderd jaar 
dorp Beien (dep. Salto). 
II.P. Gebouw. 
i63'oi. Frankeerzegels, ra
vijn van de raven. 
II. P. Rivier met berghellin
gen. 
223'oi. Vijfhonderd jaar 
David van Michelangelo 
(14751564). 
22. P. Marmeren beeld David 
(15011503). 

* 
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zöj'oi. Vijffig jaar Sudei 
(vereniging van uitvoerende 
kunstenaars). 
I I . P . 
204'oi. Vijfenzeventig jaar 
'Casal Catala' (vereniging van 
Catalanen in Uruguay, die 
Catalaanse cultuur in ere 
houdt). 
II. P. Wapen, man met her
dersstok. 

264'oi. Frankeerzegel, 
Paleisgrot. 
20. P. Grot. 

304'oi. Vijfentachtigjaar 
Technische Faculteit. 
II. P. Man met hefboom. 

COttfOS UKUOUAT $11 , 

205'oi. Overlijden prof Ro
dolfo Talice (18991999). 
II. P. Portret bioloog en pa
rasitoloog. 
i45'oi. Vijftig jaar Lions 
Club in Montevideo. 
II.P. 
225'oi. Honderdvijfentwin
tig jaar telefoon. 
22. P. Alexander Graham 
Bell (18471922) uitvinder te
lefoon. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
304'oi. Sultan Bin Ali Al 
Owais (19252000). 
50,100 fils. Resp. tekening, 
portret. 

U N n i DAÏAIEMIRAIES 

50n i_.0
tttatÊta 

VERENIGDE STATEN 
305'oi. Acadia Nationaal 
Park aan kust Maine. 
60 c. Landschap. 

587 



2i-6-'oi. Frida Kahlo 
34 c. Zelfportret Mexicaanse 
artiest (gemeenschappelijke 
uitgifte metMexico). 

27-6-'oi. Legendarische 
baseballvelden. 
Velletje met tienmaal 34 c. 
Ebbets Field, Comiskey Park, 
Forbes Field, Polo Grounds, 
Shibe Park, Tiger Stadium, 
Crosley Field, Fenway Park, 
Wrigley Field, Yankee Stadi-

ZAiVlBIA 
30-3-'oi. Afrikaanse dieren. 
500,1000, 2000, 3200 K.; 
drie vel met zesmaal 2000 K.; 
driemaal blok 6000 K. Resp. 
Buphagus africanus, Acino-
nyxjubatus, Loxodonta afri-
cana, Varecia variegata; Aci-
nonyxjubatus, Aepyceros 

melampus, Aepyceros me-
lampus, Phacochoerus ae-
thiopicus, Leo leo, Leo leo; 
Equus caballus, Grus carun-
culatus, Alcelaphus buselap-
hus, Cheropsis ciberiensis, 
Caratotherium simum, Hylo-
choerus meinertzhageni; 
Cinclus cinclus, Merops 
apiaster. Nasalis larvatus. 
Pan troglodytes, Galago se-
negalensis, Genetta netta; 
Loxodonta africana, Equus 
grevyii, Diceros bicornis. 

ZUID-AFRIKA 
25-4-'oi. Fauna, 'de grote 
vijf. 
Vijfmaal 'airmale postcard 
rate'. Olifant, buffel, panter, 
neushoorn, leeuw. 

i2-5-'oi. Kgalagadi Trans-
frontier Park (gezamenlijke 
uitgifte met Botswana). 
1.40, 2.50, 2.go, 3.60 R. 
Resp. Oryx gazella, Acinonyx 
jubatus, Philetarius socius, 
Suricata suricatta. Velletje 

5.40 R. met twee zegels: Aci
nonyx jubatus, Philetarius so
cius. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDELIJKE 
SANDWICH-EILANDEN 
Afbeelding melding 6/504 

HgftHagsdi TfitriRfrcntier Ptik 

i6-5-'oi. Frankeerzegels, 
herdruk bloemen 1.30 R. 
(melding 2/159). 
Vijfmaal 1.40 R. Felicia amel-
loides, Pelargonium cuculla-
tum, Gazania krebsiana, 
Aptosimum procumbens, 
Thunbergia alata. 
i6-5-'oi. Geen excuus voor 
kindermisbruik. 
1.40 R. Kinderhand met 
hartje in grote hand. 

*: Gebruikte afkortingen: 
UNCCD United Nations 

Convention to 
Combat 
Desertification 

Unesco United Nations 
Edicational 
Scientific and Cul 
tural Organization 

UNHCRUnited Nations High 
Commissioner 
for Refugees 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Universal 
Postal Union 

**: Chinese dierenriem (zodiak): 
i6-2-'g9 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. 

:^rWt 
De familie Thurn en Taxis 
heeft op postaal gebied niet 
alleen vele eeuwen een rol 
van grote betekenis ge
speeld, het postmeesters-
geslacht heeft zijn naam 
ook op een aantal zegels 
staan die werden gebruilrt 
in het zogenoemde Thurn 
en Taxispostgebied in 
Duitsland. Het huis Thurn 
en Taxis kreeg in 1815 het 
recht om met de Duitse 
vorsten leenverdragen af te 
sluiten. Er bestonden op 
dat moment al verdragen 
met Beieren en Baden, ter
wijl er in Bremen, Hamburg 
en Lübeck ook postlanto-
ren van Thurn en Taxis ge
vestigd waren. 
In de periode tussen 1852 
en 1867 (het jaar waarin 
Pruisen de Thurn en Taxis-
post voor drie miljoen daal
ders overnam) gaf de Thurn 

_ enTaxispostvoordegebie-
= den waarvoor zij leenver-
S dragen had afgesloten in 
— totaal 54 zegels (verdeeld 
= overvijfseriesjuitdiede 
'^ naam van dit illustere ge-
^ slacht droegen. 
^ ledere uitgifte bestaat uit 
z; twee groepen, want in de 

noordelijke Duitse staten 
werd een andere muntsoort 
(silbergroschen) gebruikt 
dan in de zuidelijke (kreu
zet). 

Het zal duidelijk zijn dat het 
verzamelgebied Thurn en 

588 

Taxis met name voor de in 
postgeschiedenis geïnte
resseerde verzamelaars 
grote uitdagingen te bieden 
heeft. Het zijn Juist die ver
zamelaars die het zullen 
toejuichen dat er na tien 
jaar weer een nieuwe editie 
is - de vijfde alweer - van Pe
ter Sems Thurn & Taxis 
Spezialkatalog. Zij krijgen 
voor nog geen negen tien
tjes een handboek in huis 
dat hen de weg helpt vin
den. De omstandigheden 
waaronder de nieuwe editie 
verschijnt wijken sterk af 
van die van tien jaar gele
den. Destijds stond de 
markt nogal onder druk 
omdat er veel materiaal los
kwam. In de daarop volgen
de jaren is dat 'overschot' 

echter helemaal verdampt: 
nu is er weer een sterke 
vraag naar Thurn en Taxis
zegels van hoge kwaliteit en 
- vooral - van postaal en fi-
latelistisch interessante 
poststukken met deze ze
gels. Dit heeft natuurlijk 
zijn weerslag op de prijzen 
in deze catalogus. Maar er 
zijn meer verschillen met de 
vorige editie dan alleen de 
afwijkende (lees: naar bo
ven bijgestelde) noteringen. 
De tarieventabel werd uit
gebreid en verbeterd en het 
deel over de postwaarde-
stukken werd ook aanzien
lijk aangevuld. Nieuwe 
plaatfouten werden gecata
logiseerd en er kwamen no
teringen voor bijzondere 
frankeringen. 
Sem heeft vooral in het 
stempelgedeelte van zijn 
boek veel veranderd. 'Er 
bleef vrijwel geen steen op 
de andere,' schrijft hij in 
zijn voorwoord. 
Een voordeel van de nieuwe 
indeling is dat met name de 
stad- en streekverzamelaars 
er beter mee overweg zullen 
kunnen. 

Thurn & Taxis Spezialkatalog, 
5. Auflage door Peter Sem; 

428 pp.,fleill. (z/u)),formaat 
14x21 cm. Verkrijflbaor bij 
P.W.JVlemhardt, Piet Hein-
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-3652227,Jax 
070-3651885. Prijs ƒ85.95. 

Hij is aanzienlijk dunner, 
maar voor het overige be
antwoordt Baloncesto hele
maal aan het profiel zoals 
we dat daarnet schetsten bij 
de bespreking van de Dom-
fil Spoorwegencatalogus. 
Die geringere dikte houdt 
verband met het feit dat er 
van basketbal (want dat is 

DEPORTES 
SPORTS 

BALONCESTO 
BASKETBALL 

BASKET-BAIL 
PALIACAN 

de betekenis van balonce
sto) veel minder zegels zijn 
dan van zegels met treinen 
en andere spoorwegmotie
ven. 
Toch worden nog bijna 
honderddertig pagina's ge
vuld met emissies die ver
wijzen naar deze balsport; 
Nederland is daarbij met 
slechts één exemplaar ver
tegenwoordigd: de zegel 
'zesde paralympische spe
len' uit 1980. De catalogus 
heeft de bij Domfil gebrui
kelijke indeling en vermeldt 
de nummers van vier zus-
tercatalogi (Yvert & Tellier, 
Michel, Unificado en 
Scott). De prijzen worden 
in peseta's, euro's en Ame
rikaanse dollars gegeven. 
Baloncesto/ Basketball/ Basket-
Bail/ Pallacanestro; 128 pp,, 
geïll. (geheel m kleur),formaat 
17X 24 cm. Uitgegeven door 
Domfl Catdlogos Temdticos In-
ternacionalesS.L., Dr. Puig, }s 
1010, Apdo. 271, E-08202 Sa-
badell/Barcelona (Spanje). Ver
krijgbaar bij P.W. Memhardt, 
Piet Hei nstraatjö, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 070-
3652227,fax 070-3651885. 
Prijsf4g.65 

K I L O W A A R 
Kijk voor speciale zomeraanbiedingen en kortingen op 
www.kilowaar.nl of vraag de zomerprijslijst aan bij 
Postzegelhandel J. VAN HAARLEM in NIJMEGEN 
Postbus 330 - 6500 AH Nijmegen Tel. 024 - 3777730 
E-mail: i.haarlem(g),wxs.nl Fax 024 - 3730735 

http://www.kilowaar.nl


POSTZEGELVEILING 

RIJNMOND „ 
Onze 46-ste veiling vindt plaats op 

12 en 13 oktober a.s.in De Doelen Rotterdam. 
Voor deze veiling kunt u inzenden tot en met 25 augustus op onze kantoren te Rotterdam en Tilburg 
bij voorkeur op afspraak. Enkele opbrengsten uit de 45-ste Rijnmondveiling. 

« W W — w m 

Opbrengst ƒ 1100,-
Opbrengst ƒ 400, -

Opbrengst ƒ 775 , -
Opbrengst ƒ 5800,-

Wilt u ook inleveren bij een groeiende veiling met een van de grootste internationale klantenbestanden 
en stelt u prijs op een zorgvuldige verkaveling, neem dan contact op met postzegelveiling 

Hoes of Rijnmond 
Postzege lve i l ing Hoes Pos tzege lve i l ing R i j n m o n d 

St. A n n a p l e i n 7 Westewagenstr. 6 0 
5038 TV Tilburg 3011 AT Rot terdam 

Tel: 0 1 3 - 5 8 0 0 4 3 4 Tel: 0 1 0 - 2 1 5 0 9 8 6 
Fax: 0 1 5 - 5 8 0 0 4 5 5 Fax: 010 -2151750 

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) 
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DIT JAAR SPECHTEN 
IN FINSE VOGELREEKS 
De diverse afleveringen 
van de Finse vogelreeks 
worden al smds 1993 
ontworpen door Erik 
Bruun. De vogelverzame-
laars houden er jaarlijks 
een thematisch en gra
fisch aantrekkelijk velle
tje aan over. Op verzoek 
van Bruun is dit jaar de 
specht aan de beurt. Het 
velletje, dat op 16 mei 
werd uitgegeven, bevat 
zes zegels met verschil
lende spechten. De serie 
IS niet alleen leuk dankzij 
de verscheidenheid aan 
vogelsoorten, maar ook 
door verschil in afbeel
dingen. Behalve een ze
gel met specht in zijn ka
rakteristieke, tegen een 
boomstam gekleefde 
houding, zijn er ook twee 
zegels met spechten in de 
vlucht en een zegel waar
op een specht twee jon
gen voert. De zegels ver
melden behalve de Fmse 
ook de Latijnse namen. 
Op de zegel linksboven 
zien we de kleine bonte 
specht (Dendrocopos mi
nor), de kleinste in Fin
land voorkomende 
specht, die - ondanks het 
feit dat hij overal in het 
land wordt aangetroffen -
in zijn bestaan wordt be
dreigd. De middelste lin
kerzegel toont de even
eens bedreigde witrug-
specht (Dendrocopos leuco-

tos), een vogel die in cen
traal Finland en de regio 
Paijat-Hame voorkomt. 
Er zijn slechts dertig nes
ten van deze soort be
kend. De enige groene 
specht in Finland is de 
zeldzame grijskopspecht 
(Picus conus); hij nesteltin 
de bossen in het zuid
westen van Finland (ze
gel linksonder). De vüe-
gende vogel op de zegel 
rechtsboven, de drie-
teenspecht (Picoides tridac-
tylus), komt vooral voor 
in de bossen van Lap
land, maar is in de winter 
ook te vinden aan de Fin
se zuidkust. De gewoon
ste specht van Finland is 
de grote bonte specht 
(Dendrocopos major). Hij 
maakt zijn nest in alle 
soorten bossen, tot in 
Lapland toe (zegel 
rechtsmidden). Een op
vallende verschijning is 
de zwarte specht (Dryo-
copus martius), afgebeeld 
op de zegel rechtsonder; 
ook deze soort kan tot in 
het verre noorden van 
Lapland worden aange
troffen. 

'SCHAARSE' VOGELS 
St. Lucia gaf op i februari 
een serie uit met vogels 
die we niet zo vaak op ze
gels tegenkomen. De 
meeste ervan zijn slechts 
één keer eerder afgebeeld 
en dan ook nog door dat
zelfde St. Lucia. 

De vier nieuwe zegels 
dragen het bekende We-
reldnatuurfonds-logo 
(WWF). 
Een van de twee zegels 
van 20 c. Iaat een zwarte 
gors (Melanospiza nchard-

SainfLucla * 

som) zien. De andere ze
gel van 20 c. toont een 
witborstspotlijster 
(Ramphocincius brachy-
urus). Een op een tak zit
tende St. Lucia-troepiaal 
(Icterus laudabilis) zien we 
op een van de twee zegels 
van 95 c ; de vogel werd 
ook al in iggS door St. 
Lucia afgebeeld (zie 
'Nieuwe uitgiften', april, 
bladzijde 337). De andere 
zegel van 95 c. is gewijd 
aan de boslijster (Cichlher-
minm Iherminien). 

ITALIAANSE REEKS 
'MILIEU EN NATUUR' 
De emissies van Italië ko
men in deze rubriek maar 
zo nu en dan aan bod. 
Toch geeft Italië thema
tisch interessante zegels 
uit. Het probleem is dat 
de Italiaanse PTT zijn in
formatie uitsluitend in 
het Italiaans verstrekt en 
dan nog beknopt ook. 
Op 21 april verscheen een 
serie van vier zegels in de 
reeks 'Milieu en natuur'. 
Zowel flora als fauna ko
men aan bod; de vierde 
zegel is gewijd aan de 
strijd van de Verenigde 
Naties tegen de woestijn
vorming. In hun soort 
zijn de zegels wel ge
slaagd, hoewel ook de 
vermeldingen op de ze
gels minimaal zijn: men 
volstaat met een algeme
ne Italiaanse naam. De 
zegel van 45a L. laat een 

klokjesbloemsoort (Cam-
panulc) zien, in de toe
lichtende tekst Ie Campa-
nule morettiane genoemd. 
Diezelfde tekst geeft aan 
dat de bloem het sym
bool is van nationaal 
park Dolomiti Bellunesi. 
De twee met elkaar keu
velende marmotten op de 
zegel van 650 L. behoren 
tot het geslacht Marmota. 
Waarschijnlijk gaat het 
hier om alpenmarmotten 
(Marmota marmota), dier
tjes die in groepen in de 
Alpen leven, op hoogten 
tussen 1.500 en 3.000 
meter. 
Op de zegel van 800 L. 

twee smaakvolle zegels 
uitgegeven, die prima in 
thematische verzamelin
gen passen. Op 12 mei 
verscheen de serie van dit 
jaar. Ook nu zijn het weer 
mooie zegels, die bedreig
de planten laten zien. 

Op de zegel van 2 Lt. is 
dat de watergentiaan 
(Nymphoidespeltata), een 
plant die in het westelijk 
deel van Litouwen voor
komt en die veel last heeft 
van watervervuiling en 
van de drainage van de 
u;etlands. Gewone dophei-
de (Ercia tetralix) vult het 
beeld op de zegel van 

zijn twee ooievaars (Cico-
nio ciconia) afgebeeld: één 
op een nest en de de an
dere in de vlucht, druk 
bezig met het aanvoeren 
van materiaal om het nest 
te voltooien. 
De zegel van i.ooo L. -
gewijd aan de United Na
tions Convention to Combat 
Desertification - is voorzien 
van het beeldmerk van 
deze VN-actie. 

RODE BOEK 
LITOUWEN 
De in 1991 begonnen 
reeks 'Rode boek van Li
touwen' schenkt aan
dacht aan bedreigde die
ren- en plantensoorten. 
Per serie worden steeds 

3 Lt.; het plantje wordt al
leen nog aangetroffen op 
de Curoniaanse landtong. 

EEN HEEL OUDE 
BOOM 
In centraal Dalmatie lig
gen zeven nederzettingen 
die worden aangeduid als 
Kastela. In Kastcia Stajilu 
is een uitzonderlijk na
tuurlijk monument te 
zien: een olijfboom (Olea 
europea) die meer dan vijf
tienhonderd jaar oud is. 
De boom - de plaatselijke 
bevolking noemt hem 
mastnnka - is afgebeeld 
opeen zegelvani.80 kn., 
die Kroatië op 20 april 
uitgaf 
De mastnnka is waar-
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sciiijnlijk vijftien eeuwen 
geleden 'geïmporteerd' 
uit Zuid-Italië of Grieken
land. De grillig gevormde 
boom, die op de binnen
plaats van de kleuter
school Bracfl Pensi in Kaste-
\a Stqfilic staat, is tien me
ter hoog. Er wordt gepro
beerd de boom op de lijst 
van Werelderfgoederen 
van de Unesco geplaatst 
te krijgen. Er wordt uiter
aard goed voor de boom 
gezorgd. Er zijn duidelij
ke ouderdomsverschijn-
selen, maar boomchirur
gen kunnen tegenwoor
dig 'wonderen' verrich
ten. 

valverwerker ATF in 
Drachten (er zit nog 
steeds een politieagente 
ziek thuis) zijn daar aan
sprekende voorbeelden 
van. 
Hommage aux sauvetews is 
het thema van de drie 
Luxemburgse zegels, die 
alle een combinatie to
nen van een reddings
middel en een sauueteur in 
toepasselijke uitrusting. 
Zo ontstaat een actueel 
beeld van de wijze waar
op reddingsdiensten te
genwoordig opereren. 
De zegel van i8 F. belicht 
de reddingshelikopter, 
een transportmiddel dat 
bij een ongeval heel snel 
ter plaatse kan zijn om 
slachtoffers al even snel 
naar het ziekenhuis te 
transporteren. Die snel
heid bepaalt de overle
vingskans van de slacht
offers. De Luxemburgse 
luchtreddingsdienst 
heeft twee ultramoderne 
IVID Explorer-helikop
ters, die hun basis heb
ben in Luxemburg en Et-
telbrück. 

EERBETOON AAN 
DE REDDERS 
De linkerzegel van het 
onlangs verschenen Ne
derlandse blokje ter gele
genheid van het Interna
tionaal Jaar van Vrijwilli
gers 2001, vestigt de aan
dacht op het belangrijke 
werk van de vrijwillige 
brandweer. Luxemburg 
gaf op 22 mei drie zegels 
uit met als thema 'Eerbe
toon aan de redders', een 
serie die ook in het 'vrij-
willigers'-thema past. 
Gedeeltelijk dan, want 
net als bij ons worden 
ook de Luxemburgse red
dingdiensten 'bemand' 
en 'bevrouwd' door vrij
willigers èn professio
nals. Zo'n filatelistisch 
eerbetoon is zeker op zijn 
plaats, want deze man
nen en vrouwen stellen 
dun gezondheid en zelfs 
dun leven in de waag
schaal als ze mensen 
rächten te redden. De 
murwerkramp in En
schede (waarbij vier 
jrandweerlieden omkwa-
Tien) en de brand bij af

in Nederland staan in de 
zomermaanden op ver
schillende plaatsen aan 
de Noordzeekust strand
wachten paraat om men
sen die in problemen ge
raakt zijn te helpen. In 
Luxemburg doet de Na
tionale Burgerbescher
ming ongeveer hetzelfde. 
In het zomerseizoen is 
deze dienst actief langs 
de oevers van het meer 
van de Sure. Ze redden er 
ieder jaar talloze onvoor
zichtige of ongelukkige 
vakantiegangers. De ze
gel van 30 F. toont een 
team in actie. 
De zegel van 45 F. is on
miskenbaar verbonden 
met het werk van de oud
ste reddingsdienst, de 
brandweer. Hoewel het 
blussen van branden nog 
steeds de belangrijkste 
taak is, is de dienstverle
ning van de hedendaagse 
brandweer veel uitgebrei
der. Dat valt ook te zien 
aan de uitrusting van de 
afgebeelde brandweer
man. Luxemburg telt 23g 
locale brandweerkorp

sen, die worden 'be
mand' door g.884 brand
weerlieden. De hoofdstad 
Luxemburg heeft daar
naast een professioneel 
brandweerkorps met een 
bezetting van 150 brand
weerlieden. 

DE POSTTREIN 
WORDT ANTiEK 
Overal ter wereld vervul
den de spoorwegen ja
renlang een belangrijke 
rol bij het transport van 
de post, maar veel lan
den hebben inmiddels 
hun posttreinen afge
schaft. Ook de Oosten
rijkse post zal waar
schijnlijk over enkele ja
ren tot afschaffing over
gaan. Daarom lag het 
voor de hand op de zegel 
ter gelegenheid van de 
Tag der Briefmarke (Dag 
van de postzegel) nog 
eens zo'n postrein af te 
beelden. 

door in feite een vier-as-
sige posttrein ontstond. 
In spoorwegkringen 
noemde men deze con
structie 'moeder en doch
ter-wagons'. De zegel is 
voorzien van een aan
hangsel waarop drie spe
ciale treinpoststempels 
zijn afgebeeld. De aan
duiding F.P.A. in het 
stempel linksboven staat 
voor Jahrendes Postamt. 

NOSTALGIE: HET 
SMALSPOOR 
Een treinenserie met een 
hoog nostalgisch gehalte 
verscheen op 13 april in 
Hongarije. Op de vier ze
gels zijn smalspoorloco-
motieven afgebeeld. Het 
smalspoor vervulde in 
Hongarije vele jaren een 
belangrijke functie. Aan
vankelijk werden de 
spoorlijnen vooral ge
bruikt voor het vervoer 
van agrarische produc-

Op die zegel (waarde 
20-1-10 S., uitgegeven op 4 
mei) is de oudste twee-
assige posttrein van Oos
tenrijk afgebeeld, een 
primitiefen voor de post-
beambten die er op mee
reden oncomfortabel ver
voermiddel. Voor de ze
gelafbeelding werd een 
model met een schaal van 
i:io uit het Postmuseum 
in Wenen gebruikt. De 
eerste Oostenrijkse post
treinen begonnen in 1850 
te rijden. Toen de wa
gons te klein werden, 
werden er twee aan el
kaar gekoppeld, waar

ten, hout, steen en mine
ralen, maar later werd 
ook het personenvervoer 
steeds belangrijker. IVlet 
de aanleg van het smal
spoornet werd in 1870 
begonnen; tot na de 
Tweede Wereldoorlog 
bleef het heel populair, 
ook omdat in veel plaat
sen wegen ontbraken. In 
1968 werd echter beslo
ten het smalspoornet te 
sluiten. Gelukkig had dit 
niet de complete verdwij
ning van het net tot ge
volg. Tegenwoordig zijn 
er nog eenentwintig 
smalspoorlijnen in ge

bruik: samen een net
werk van 380 kilometer 
in de mooiste delen van 
het land. 

Op de zegel van 31 Ft. 
staat een diesellocomo
tief uit de Mk-serie, die 
dienst doet op de Lillafüi-
red Staatsbosspoorweg. 
Dit smalspoor - één van 
de bekendste van Honga
rije - loopt door het be
kende recreatiegebied 
Lillafüred in het oostelijk 
Bükk-gebergte. Op de ze
gel is behalve het Hamo-
rimeer ook het Palace 
Hotel afgebeeld, het res
tant van een jachtslot. 
De zwarte stoomlocomo
tief (4go-serie) op de ze
gel van 36 Ft. rijdt op het 
Kecskemét-smalspoor 
door het gevarieerde 
landschap van Kiskun-
sag. De meest bezochte 
plek in het nationaal park 
Kiskunsag is Bugac-
puszta, eveneens afge
beeld op deze zegel. 
Op de zegel van 100 Ft. is 
een groene stoomloco
motief uit de 394-serie 
afgebeeld, een loc die 
dienst doet op de 
Széchenyi-museum-
spoorlijn in Nagycenk, 
een traject dat werd aan
gelegd om er de rijtuigen 
van opgeheven Hongaar
se smalsporen op te kun
nen laten rijden. De zegel 
toont ook kasteel 
Széchenyi in Nagycenk. 
De Staatsbosspoorweg 
Csömóder is het langste 
smalspoor in Hongarije; 
het traject loopt over de 
beboste hellingen van de 
Zala- en Egerszég-
Letenye-heuvels. 
Rechts van de dieselloco
motief (C50-serie) op de 
zegel van 150 Ft. is de 
klokkentoren van Lentis-
zombathely afgebeeld. 
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DE EEUW VAN 
VICTORIA 
Omnibusuitgiften (emis
sies van verschillende 
landen met hetzelfde 
ontwerp) zorgen vaak 
voor een vloed aan series 
en velletjes. De onder
werpen zijn thematisch 
niet altijd interessant 
voor een breed verzame-
laarpubliek, al kunnen er 
wel eens bruikbare zegels 
bij zitten. 
Een omnibusemissie 
waaraan slechts vier lan
den deelnemen - Ascen
sion, de Falklandeilan-
den, St. Helena en 
Tristan da Cunha werd 
uitgegeven op 24 mei. De 
series omvatten zeven 
waarden. Centraal thema 
is de regeringsperiode 
van koningin Victoria 
(iSig-igoi). De vorstin 
kwam als achttienjarig 
meisje al op de Engelse 
troon. Vanaf 1837 was zij 
koningin van het Ver
enigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannie en Ier
land, terwijl ze in 1876 
ook keizerin van India 
werd. Tijdens haar rege
ringsperiode - het 'Victo
riaans tijdperk' - groeide 
Groot-Brittannie uit tot 
de belangrijkste wereld
macht. Ze werd ook wel 
de 'grootmoeder van Eu
ropa' genoemd, omdat 
zij door middel van haar 
kinderen -negen in to
taal! - verbonden was met 
de meeste Europese vor
stenhuizen. Dankzij 
Jeffrey Groeneveld in 
Purmerend kan ik het nu 
volgende lijstje met in
formatie over de kinder
schaar van koning Victo
ria presenteren: 

Victoria (1840-1901), ge
trouwd met de Duitse 
kroonprins; moeder van 
keizer Wilhelm II; 
Ediuard VII (1841-1911), 
getrouwd met Alexandra 
van Denemarken; groot
vader van koning Olav 
van Noorwegen; 
Alice (1843-1878), groot
moeder van Alexandra; 
laatste tsarina van Rus
land; overgrootmoeder 
van prins Philip, prins
gemaal van koningin Eli
zabeth; 
Alfred (1844-igoo), vader 
van koningin Marie van 
Roemenie; overgrootva
der van koning Peter II 
van Joegoslavië; 
Helena (1846-1923); 
Louise (1848-1939); 
Arthur (1850-1942), 
grootvader van koningin 
Ingrid van Denemarken 
(moeder van de huidige 
koningin en ex-koningin 
Anne-lVlarie van Grieken
land); overgrootvader van 
de huidige koning van 
Zweden; 
Leopold (1853-1884), ge
trouwd met een zuster 
van onze koningin 
Emma; 
Beatrice (1857-1944), over
grootmoeder van Juan 
Carlos, de huidige ko
ningvan Spanje. 

Koningin Victoria was dus 
geregeld in verwachting, 
hoewel ze het bevallen vre
selijk vond. Zij was dan 
ook één van de eerste 
vrouwen die onder verdo
ving beviel. In haar dag
boek beschreef zij die ver
doving als een ware zegen. 

De zegels van de vier ge
noemde landen belichten 

niet uitsluitend de A ê oj 
Victoria maar hebben ook 
betrekking op het eigen 
land. Als voorbeeld neem 
ik de serie van St. Helena. 
Op de zegel van 10 p. is 
St. Helena's eerste post
zegel afgebeeld, de Victo
rian 6 d. Blue, uitgegeven 
in 1856. Die van 15 p. 
toont HMS Bea l̂e, een 
schip dat het eiland in 
1836 aandeed. Een nog 
autoloos beeld van de 
stad Jamestown zien we 
op de zegel van 20 p.; al
leen wandelaars op 
straat! Portretten van Vic
toria ontbreken natuur
lijk niet; ze zijn geba
seerd op schilderijen. De 
zegel van 25 p. toont Vic
toria met haar gemaal, 
Albert van Saksen-Co-
burg-Gotha, samen met 
vier kinderen. De zegel 
van 30 p. brengt de vie
ringvan het diamanten 
jubileum van de koningin 
in beeld en die van 50 p. 
is gewijd aan Lewis Car

roll (1832-1898), de be
kende Engelse auteur 
(o.a. Alice's Aduentures in 
Wonderland, 1865). Een 
mooie nostalgische zegel 
(£ 1,50) voor het thema 
Koffie vinden we in het 
velletje. De koffie van St. 
Helena kon tijdens de 
Great Exhibition in 1851 in 
het Londense Crystal Pa
lace worden geproefd. 
Voor de onderwerpen op 
de zegels in de andere se
ries verwijs ik naar de ru
briek 'Nieuwe uitgiften'. 
Aan zo'n belangrijke pe
riode uit de Engelse ge
schiedenis is nog meer 
materiaal gewijd. Zo gaf 
Guernsey op 22 januari 
ter gelegenheid van de 
honderdste sterfdag van 
de koningin een serie 
portretten uit, die Victo
ria van jong tot oud laten 
zien. 

KAARTEN? DAT 
WORDT ZOEKEN! 
Er zijn verzamelaars die 
gegrepen worden door 
landkaarten in allerlei 
soorten. Zij verzamelen 
het thema Cartografie, 
een interessant thema dat 
desondanks niet in de 
Top 25 van de themati
sche filatelie staat. Juist 
deze verzamelaars zullen 
daarom extra attent moe
ten zijn bij het op nieuwe 
aanwinsten napluizen 
van de maandelijkse 
oogst aan nieuwe uitgif
ten. Het thema zit boven
dien veelal in de zegels 
verscholen. 
Een heel mooie aanwinst 
was de Engelse serie uit 
1991 met vier kaarten van 
Hamstreet in Kent, die 
het voortschrijden van de 
tijd in beeld brengen. 
Vooral series van landen 
van het voormalig Ver
enigd Koninkrijk leveren 
vaak kaarten op, zeker als 
het gaat om de ontdek
king van die landen. Ook 

series over scheepsram
pen en toerisisme wor
den vaak met kaarten op
geluisterd. 
Een bijzondere kaart van 
Ascension Eiland staat 
op het aanhangsel van de 
uit vier zegels bestaande 
Toerismeserie die dit 
land op 9 juni uitgaf 

Eerder, op 25 maart, 
zorgde het eiland voor 
een kaart bij de uit vier 
zegels bestaande serie 
'Vijfhonderd jaar ontdek
king Ascension Eiland'. 
Op de zegel van 40 p. is 
de Cantino Map afgebeeld; 
een zegel die werd afge
beeld in de rubriek 'Nieu
we uitgiften' van juni. 
Schepenverzamelaars 
kunnen de zegel van 
35 p. gebruiken, want die 
toont een Portugese kar
veel. 
Driemaal is scheeps
recht: Ascension gaf op 
25 februari een serie uit 
met op de zegel van 50 p. 
een kaart van het eiland. 
De reeks (Wreek o/the Roe
buck) werd uitgegeven 
omdat het dit jaar drie 
eeuwen geleden is dat het 
genoemde schip verging. 

De serie is dus ook van 
belang voor de Schepen
verzamelaars. 

Beide thema's komen 
ook aan bod in de serie 



die Mauritius op 13 juni 
uitgaf met als onderwerp 
Bicentenflir« de I'Expedition 
Baudin. Op de zegel van 
Rs6 is een vogel te vinden 
die hoogstwaarschijnlijk 
nog niet eerder op een 
zegel werd afgebeeld: 
Phedina borbonica. Deze 
tot het geslacht masker
zwaluwen (Phedinae) be

horende soort leeft op 
het eiland Madagascar. 

Een voor mijn gevoel the
matisch interessante ze
gel voor het thema Carto
grafie werd op 16 mei uit
gegeven door Finland. 
Aanleiding waren het 
Wereldkampioenschap 
Oriëntatieloop (29 juli-4 
augustus, Tampere). Als 
we Van Dale mogen gelo
ven worden bij deze sport 
juist geen kaarten ge
bruikt; de deelnemers 
moeten hun weg vinden 
op basis van beschrijven
de mededelingen. Deze 
zegel kan dus illustreren 

dat je je ook op andere 
manieren kunt oriënte
ren. Ander bekende me
thoden zijn het kompas 
en de oriëntatie aan de 
hand van de stand van 
hemellichamen als 
maan, sterren e.d. De 
sport is in Finland heel 
populair: zo'n tachtig
duizend Finnen van acht 
tot tachtig jaar doen er 
aan mee. De zegel 
(FIM 3.60) heeft een dub
bele perforatie. Naast de 
normale tanding is het 
ronde middengedeelte 
ook omgeven door een 
perforatie. De voorstel
ling is gebaseerd op de 

vorm van een kompas. 
Een afljeelding van de ze
gel vindt u in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften'. 

WAT IS DAT? 
Onlangs kreeg ik de serie 
van vier zegels weer eens 
in handen die Papua-New 
Guinea op 12 juli 2000 
uitgaf ter gelegenheid 
van de Olympische Spe
len in Sydney. Op de ze
gel van I K. is een ge-
wichthefi^er afgebeeld. 
Wat mij nu pas opviel is 
het aparte schoeisel van 
deze sporter. Er is wel
licht een parallel met de 
aërodynamische helmen 

die wielrenners tegen
woordig dragen. Hope
lijk is er een lezer die over 
het nut en de herkomst 
van de schoenen duide
lijkheid kan verschaffen. 

PAS OP MET BUITENLANDSE 
PLAATSNAMEN! 

Test uw geografische kennis en win een prijs 
D O O R M R . A . V A N DER F L I E R , DEN H A A G 

In het decembernummer van 
Filatelie meldde de heer Van 
derVlist een vervalst stempel 
*/an Reval (Riga) en in het num
mer van juni bracht de redactie 
• niet de auteur - de pseudo-
i/liegbrieven uit Riga onder bij 
de Estlandse filatelie. Helaas, 
^et zijn beide misvattingen. 
Riga, opgericht omstreeks 1200 
;n sinds 1282 lid van het Han-
je-verbond, heeft nimmer een 
ändere naam gedragen, niet in 
iet Duits, niet in het Russisch 
n ook niet in het Nederlands. 

Het is sinds 1918 de hoofdstad 
^an de zelfstandige republiek 

Letland. In de Nederlandse my
thologie wordt de stad in ver
band gebracht met 'Het vrouw
tje van Stavoren'. Maar Reval is 
zijn oude Duitse naam wel 
kwijtgeraakt. In 1918 werd het 
Tallin, hoofdstad van Estland, 
een land dat de laatste tijd -
dankzij het Eurovisie Songfesti
val en de voetbalwedstrijden 
van Oranje tegen Estland - echt 
niet meer onbekend. 
De hiervoor gesignaleerde mis
vattingen brachten miin ge
dachten overigens wel op het 
feit dat er in Europa heel veel 
steden zijn die in de loop van 

de jaren andere namen en dus 
ook andere poststempels heb
ben gekregen. Het is een aardig 
idee om met behulp van die 
oude namen een filatelistische 
quiz samen te stellen. En dat 
doen we dan ook: hier volgen 
vijfentwintig oude plaatsnamen 
die te vinden zijn in poststem
pels, de oudste circa tweehon
derd en de jongste ongeveer 
twintig jaar oud. De vragen die 
ik u stel zijn heel eenvoudig: 
hoe heten deze plaatsen nu en 
in welk land liggen ze nu? Het 
zijn allemaal redelijk bekende 
plaatsen, die in Bartholomew's 

Mini Atlas World (editie 1996) 
allemaal in hun huidige schrijf
wijze te vinden zijn. 
Als u van een uitdaging houdt 
vraag ik u de bon hieronder in 
te vullen (u mag het formulier
tje natuurlijk ook kopieëren) en 
de oplossing aan de redactie te 
sturen. Het adres is Klipper 2, 
1276 BP Huizen. Stuur uw op
lossing i/oor T^ augustus a.s. in. 
In het volgende nummer van Fi
latelie kunt u de oplossing vin
den! Onder de goede inzending 
worden drie filatelistische prijs
jes verloot. 
Ik wens u veel succes! 

De stad heet nu 
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AANGEBODEN; 

Zwitserland vanaf 1850-2001, 
Liechtenstein vanaf 1912-2001, 
uitgezochte kwaliteit **IQ 
voordelige prijzen, hjst gratis 
R Vollenweider, Sasso Boretto 2, 
CH 6612 Ascona, 
Fax 0041 91 791 23 54 

Lever West- en Oost Europa los of 
in partijen Inl H Derkx, tel/fax 
0032-65 621527 

O Zwitserland, 200 verschillende 
voor f 10,- Stuur uw CH manco-
lijstvoor gunstige en correcte 
afhandehng' P Noord, Spaarne 
60, 2011 CK Haarlem 

Nederland & Ver. Europa pfr + gest 
v a nr I Bijna alles in voorraad 
Stuur uw no ontvang mijn prijs 
F Ghyben, Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar Tel /fax 0316-529241 

Polen, Joegoslavië Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fex 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 ƒ 
fax 0180 523342 
Email pluijmpies(a)hotmail com 

Eurocat Europa Speciaal 2000 
Nieuw supplement catalogus 
2000, Cept en uitgebreid meelo
pers blokken vellen ongetand 
etc Ook voor uw manco s, 
0180 520069 ƒ fax 0180 523342 
Email plui]mpies{a)hotmail oom 

Grote voorraad partijen, groot en 
klem Ook losse verkoop Centro 
Filatelico, 0348 423885 
www centro filatelico nl 

WIJ verzorgen voor u het inbinden 
van uw maandbladen en andere 
tijdschriften maandblad Filatelie 
a ƒ32,50 per jaargang voor 
meerder jaren speciale prijzen 
H Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, 0546 532155 
E mail hkuipers 3(3>hccnet nl 

Gratis prijslijst postfris o a Ned , 
Eng , Kanaaleil en Ned Ant K 
Buisman, Hermelijnvhnder 173, 
1113 LD Diemen, 020-6905029 

=> Finland ca 400 versch Gr form 
_ veel compl ƒ50,- Gratis 10 
—• toeslagseries } de Haan, 
—. 030-6963145 

Elke maand nieuwe aanbiedingen 
Ned +og DirkN Sluis 
Philatelie, wv̂ w stamps-dns com 
(Hoorn-nl) 

594 
Verzamelt u treinen, stuur uw 
manco's volgens Stanley 
Gibbons Bijna alles voor 10% 
Ivert van België, Frankrijk en 
Zwitserland Veel postfris 

P Bijhouwer, B Bakenstraat 3, 
1731XJ Winkel 0224 541551 

Kilowaar Prima kwaliteit en 
goedkoop Groot formaat wb 
nieuw H J de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR 
Hillegom Tel 0252-518302 

Bod gevr Edel coli Olympische 
spelen 5 dln J van Rjjt, 
A Dekenlaan 2, 2624 CC Delft 

Gigantische Antarctica verz + 
South Atlantic Islands (Brits) 
G, Heetebrij 054 5293796 

Nieuwtjes Westeuropese Landen 
o a Engeland, Frankrijk enz 
Alles nom + 10% Aruba, Ned 
Antillen Een redelijke prijs, H O 
Landegent, Jupiter 107,1115 TL 
Duivendrecht Tel 020-6993179 

Engeland coll van 113 booklets 
van 1989 t/m 1999 Alle met is t 
en 2nd panes in 2 SG albums 
Kostprijs IS vraagprijs fl 1250,-
J Claesen, 0416-332421 
Waalwijk N Br 

700 West Europa of 1400 Wereld 
fl 10,-in brief of giro 3330084, 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Gratis prijslijst alle landen 
West-Europa voor i960, zowel 
postfris als gestempeld, 
Indonesië en Israel postfris tot 
jaar 2000 (zeer grote voorraad in 
goede kwaliteit, vooral beter 
materiaal') F Zwanenburg, v d 
Ploegstraat 62,1964 SN 
Heemskerk, tel 0251-251367, 
email f zwanenburg^wxs nl 

Te koop aangeboden Ned spmpl 
vanf 15% van de catalogusw 
A Sanders, 035-6221470 na 18 uur 

Verz Ver. Europa pfr 1949-1999 
waarde zon fl 11687,-vr pr 3 5 % , 
op verzoek stuur ik u de nrs W 
Hakstege, tel 0543-474041 

Duitsland 100 versch '97 tot 
heden voor fl 10,- Voorkeur 
mogelijk Bank 567265420, giro 
3475407 R Paulissen, Ringoven 
59, 6372 DD Landgraaf Email 
Rene PauUsssen@icu nl 

Israel xx per jaargang 
C J Kraaijeveld, Turkooislaan 
131, 2332 RK Leiden 06-18114732 

T k Ri)d \\1nkel geschikt voor 
postz h of camper, bouwj 08 89 
APKnov fl 6000 , -
tel 022-4561456 

West Europa gebruikt' Stuur mij 
uw e-mailadres en u krijgt regel
matig hjsten van diverse landen 
volgens michel catalogus 
m vandal(5)chello nl 

Roemenie, Moldova, Nederland 
©ƒ**, Oude briefkaart. Victor Sasu, 
C P 7-118, Bucharest/Romania 

T K Poststukken, Briefkaarten 
vanaf 1850 effecten rekeningen, 
papiernoodgeld Duits en 
Oostenrijk J Briggeman, 
Kantelenweg 70, 3233 RD 
Oostvoorne, tel/fax 0181-485036 

Grote collectie aangetekend 
nationaal + internationaal fl 0,10 
p s t , P de Lange, tel 0575 
492152 

Brazilië 100 stuks versch 
grfm gest fl 10,-Vanuit manco-
Iijst i2ct/Yverfr P Linde, 
Zevensterstr 35, Enschede Giro 
1209076 

Zwitserland - Pro Juventute ©, 
1920-1980,150 verschillende, 
meer dan 2 5 0 , - Michel - MK 
Slechts 10% = DM 2 5 , - of fl 30 -
in biljetten R Vollenweider, 
Sasso Boretto 2 CH 6612 Ascona 

P.Z boek)es + Fauna uitgaven 
postfris gehele wereld, gratis 
lijst F Nijhof, van Maanenware 
48, 8014 PR Zwolle, 038-4653754 

Poststukken, briefkaarten vanaf 
1850, effecten, rekeningen docu
menten ook WO II enz 
ï Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233RD Oostvoorne, tel/fax 
0181-485036 

Volksrepubliek China pfr 
Verenigd Europa meelopers pfr 
engest CEPT 56-99 gest CEPT 
93-99 ook pfr Prijslijsten bij 
Harne Baken, Academielaan 152, 
5037 EW Tilburg 
Tel/fax 013-4684615 
Email mfo(a)tekstbaken nl 

Noorwegen 400 versch gr 
form fl 50,- Gratis 28 compl 
nieuwe uitgiften motief 
J de Haan, 030-6963145 

Motief 28 versch compl velleqes 
van 6 meeste uitgiften 2000 
fl 14,- J de Haan, 030 6963145 

GEVRAAGD: 

Gestopt met postzegels verzame
len^ Verzamelaar komt bij u 
langs I Dekker, 0299 621339 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum 
035-6234423 

P F Europa stuk-blok verzame
lingen Aanbieding J Oprel, 
Groenendaal 165, 
3011 SR Rotterdam 

Ver Europa compleet 6000 - Ned 
+ Duitsland frankeerzegels ook 
z gom, Cruyssen, IJsvogelhoek 
6, 3201 HR Spijkemsse, 
0181-624635 of 0629227782 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop H M van 
Dijk, 055-3660475 

Gevr telebrievennrs 12a 17-18-
19 20 34 originele elk 2 x biedt 
fl II,- p st , C G de Rjjk, 
tel 030-6885620 

KMA-cadettenalmanak gezocht' 
Door oud-cadet T Dijkstra, 
tel 026-3337005 

Gevr Poststukken betreffende de 
zeilvaart van V Chr t/m i8e 
eeuw Timmermans, 
tel 047-5334967 

USA Briefe gesucht, alle Epochen 
und Geblete, besonders 
Dienstpost, Feldpost i 
Weltkrieg Seit 20 Jahren 
Mitglied Am Phil Soc und 
ARGE-USA Karl Haas, Am 
Brombacher Berg 20, 0-51491 
Overath, tel 0049-22073720 

Ruil Duitsl Cand voor België 
1990-2000 en Fr ofLuxbg 
P50st P H Bakker 1966RK-40 
H'Kerk 

Belasting-Leges-Spaar-Rente-
zegels, ink/vk/rujl J Wessels, 
053-4775964 wesstax(5)home nl 

Verz India, British India en zijn 
roofstaten Th Wilms, P 
Breughel straat 28, 5702 XJ 
Helmond Tel 0492-53166 

Koop Japan, gebr tot 1945,1 
Greveraars, tel 040-2551306 

DIVERSEN: 

www filateliehpz nl wij bieden 
meer op zowel fïlatelistisch als 
numismatisch gebied C 

V d Wel Helderse 
Postzegel handel. Koningstraat 
loi, 1781 KE Den Helder 
Tel 0223-614066 

Israël gratisprijslijsten verzor
ging van abonnementen Inl A 
Bouwense, tel 0113-212762 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden Blad, meetings, 
veiling, rondzending 
Bel 070-3860232 See you' 

"Het Postmerk" De vereniging 
van Midden Nederland 
Rondzending, veiling, leuke 
avonden Voor Info 
030-2292047 of 030-6375200 

Ruilen 35 div ledagenv (nvhp) 
tegen nrs onder 145 of boven 
325 J Fokkens, Mienskar 10, 
9283 VJ Surhuizum 
Tel 0512-352643 

Heb loooden dubbelen U.S.A 
zoek ruilparmer of koper 
Tel 0416-365762 

Ell. Ver Zuidelijk Afrika vergad 
veilingen, blad, rondz Biblioth 
FVZA, PB 33223, 3005 EE R'dam 

Grote postzegel + muntenbeurs, 
20 28 o k t , 10 00-16 00, 
Knippenbergcollege, 
Ruusbroeclaan, Helmond, gratis 
park , inf 0492-553721/538224 

Ruilen 100 gr form NederI 
sport vogels (geen zangv ) dieren 
(geen vlinders-vissen) 125 retour 
F Bik, Stoutenburg i, 6714 HN 
Ede Gld 

i . . . . »Il' t'^h^'k -, . . . . " f c ' f c ' , 

Brouwer Media is verhuisd, let 

op ons nieuwe telefoonnummer 

Jeanine de Troye 

Tel. 033-4335231 

Fax 033-4335256 

(Voor kleine annonces zie bon) 

^ ^ ( ) Brouwer Media 

file:////1nkel


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstroot 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: 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 lot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

gggtUÊÜÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊiÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊ^ÊmÊÊmÊÊm 
MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 

LAND OMSCHRIJVING 500 
GRAM 

1 
KILO 

5 
KILO 

9 
KILO 

AUSTRALIË 

BELGIË 

CANADA 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

ENGELAND 

FINLAND 

FRANKRIJK 

JAPAN 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

NIEUW ZEELAND 

NOORWEGEN 

OOSTENRIJK 

SCANDINAVIË 

U.S.A. 

WERELD 

WEST EUROPA 

ZUID AFRIKA 

ZWEDEN 

ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 

MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 

MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 

GROTE VARIATIE MET NIEUW 

GROTE SORTERING MET NIEUW 

HET BESTE MET NIEUW 

VEEL NIEUW 

MEEST NIEUWE ZEGELS 

VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 

GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 

GROTE SORTERING 

LEUKE MIX VEEL NIEUW 

MET DE NIEUWSTE 

DIREKT UIT HET KLOOSTER 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

LEUKE KILO MET 33c ZEGELS 

VEEL LANDEN LEUK 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

GOEDE MIX MET NIEUW 

LEUKE MIX MET NIEUW 

KORT GEKNIPT MET NIEUW 

35,00 
37,50 
45,00 
35,00 
30,00 
19,00 
40,00 
55,00 
35,00 
45,00 
22,50 
42,50 
50,00 
45,00 
32,50 
20,00 
30,00 
37,50 
32,50 
35,00 
32,50 

70,00 
70,00 

65,00 
57,50 
35,00 
70,00 
100,00 
67,50 
90,00 
40,00 
75,00 
95,00 
85,00 
60,00 
35,00 
55,00 
65,00 
60,00 
65,00 
57,50 

325,00 550,00 

260,00 
145,00 175,00 

175,00 290,00 

160,00 
250,00 

275,00 
400,00 

225,00 370,00 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREDENHOF.NL 

L4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 BIzwit 

normaal 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

l x 

11,50 
17,50 
27,00 
29,50 

3x 

10,75 
16,00 
25,00 
28,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 
LS4/8 
LS4/16 
LS4/24 
LS4/32 

16 BIz zwart 
32 BIz zwart 
48 BIz zwart 
64 BIz zwart 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

13,75 
22,00 
29,50 
38,50 

12,75 
21,00 
28,50 
36,50 

5x 

10,25 
15,25 
23,50 
26,75 

10 X 

9,75 
14,25 
22,50 
25,00 

, - DUURDER 
12,25 
19,75 
27,50 
34,50 

11,50 
18,25 
26,50 
33,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

öiËKMöQoaEKi wm mDlMMMm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 33,00 
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 117,50 

250GRAAf\ BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 38,00 
IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSUND NORAUAL 275,00 NU 250,00 
9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 300,00 NU 155,00 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 160,00 NU 140,00 
9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Frankrijl« 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenriik 
Roemenië 
Scandinavië 
USA. 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afnka 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
De omrekenkoers 

OMSCHRUVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel nieuw 
leuke mix 
goede sortenng met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
meest kleine landen 
leuke sortenng moeilijk 
leuk met boek|eszegels nu enkel papier 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass. met toeslag 
alleen toeslag veel |aren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge woorden en nieuw 
grote sortering iels nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

van de Euro bedraagt f 2,20371 

100 gr 
15,00 
24,00 
32,50 
57,50 
15,00 
15,00 
22,50 
12,50 
52,50 

125,00 
22,50 
35,00 
25,00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
32,50 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
12,50 
25,00 
33,00 
17,50 
20,00 
70,00 
22,50 
15,00 
18,50 
39,50 

250 gr 
35,00 
57,50 
77,50 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 

125,00 

52,50 
85,00 
60,00 

65,00 
47,50 
65,00 
62,50 
75,00 
30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
27,50 
55,00 

40,00 
47,50 

170,00 
55,00 
35,00 
45,00 

500 gr 
67,50 

65,00 
67,50 
95,00 
50,00 

100,00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


VEILING NR. 586 
BEVAT VEEL PRACHTIG KLASSIEK BUITENLAND, 
WAARONDER TOPNUMMERS VAN FINLAND, 
FRANKRIJK, SPANJE EN DE US,A. ALSMEDE 
UITGEBREID NEDERLAND EN OVERZEE 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van ƒ 20,- op 
postbanknr. 17369 of bankrek.nr. 42.14.60.814 

NEDERLAND NR. 1 
Geschreven WOUW 
Vermoedelijk uniek! 

FRANKRIJK 
10 Centimes nr. 9 
Luxe gebruikt met 
nagenoeg maximale 
randen! 

^ ^ w i ^ « M « « * m 

k É * « * « M M 
SURINAME NR. 100 
Superbe afdruk 
kortebalkstempel 
KABELSTATION 
Zeer zeldzaam! 

FINLAND 
1 Mark nr. 10 met 
serpentinetanding 
type III. Perfect getand 
en zonder enig gebrek. 
Zeer zeldzaam in deze 
kwaliteit! 
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NEDERLANDS-
INDIË Puntstempel 14 
van PEKALONGAN 
op Engeland SG 
nr. 168 Curieus! 

SPANJE 
3 Realen rood nr. 19 
Breedrandig gebruikt 
prachtstuk. Oplage 
slechts 3.875 ex. 
Zeer zeldzaam zegel! 

VEILING NR. 586 VINDT PLAATS VAN 10 t/m 14 S E P T E M B E R 2001 
IN KIVI, PRINSESSEGRACHT 23 TE DEN HAAG 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar defiilatelist thuis is. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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




