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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
UIT ONZE VEILING VAN 11 t/m 18 OKTOBER 

Probe oline WertTi Ji Preis 
VON W E S S A N E N &■ L A A N ,  WoR/A);.RYEir; 

I ^^él^^. 

H e r r e n Gebr. Reinbach 

Duisburg 
Fco. 

Mengfrankering van drie emissies op één brief uit 1877 

f\ 

\ 9 c5 
vV^ 

. * i l 

Ptiia^ï^ïfius^viyi 

Mengfrankering Willem 1872 met Wilhelmina 1891 op één brief uit 1893 

Algemene kijkdagen 6 en 8 t/m 10 oktober 

Alle kavels van deze veiling kunt u vinden op onze internetpagina: 
www.npv.nl 

(alle foto's in kleur) vanaf ca. 11 septennber. 
Catalogus te verkrijgen na overmaking van fl 25. op giro 461000 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 
Leeuwenveldseweg 14  1382 LX Weesp Tel. 0294433020  Fax 0294433055  Internet: www.npv.nl 

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


(1327 ver kocMl) 

J£ KOOP 
^^VRAAGD 

^°°'" "rs- 12 en 3 
^3" Wederland . 

^ ^ ^ 

Dan gaanwe daar gewo_ ^ ,,,iapost Fan! 

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

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

Wonderdoos Nederland & Overzeese Rijksdelen, 
Suriname en Indonesië 

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

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

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

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

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

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

ƒ100,: 

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

PHILAPOST. 
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 1 6 30 uur 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

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

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

E-MAILEN info@philapost.nl 

Alle a lbums h e b b e n dubbele schutb laden l 
Witte Bladen Vlakliggend 
D 
U 
U 
u 

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

....X A4-U/32 Ubladen/32 zijden 

....X A4-2iM8 24 bladen/48 zijden 

....X A4-32/(4 32 bladen/64 zijden 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
U 
u 
u 
u 

.. X A4-8/16-T 8 bladen/14 zijden 

....X A4-U/32-T 14 bladen/32 zijden 

....X A4-24/48-T 24 bladen/48 zijden 

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

Normaal 

>--9:sf 
J^KJSS' 
J-irsf 
j.-irsf 

j .--fsr 
j^jfsn^ 
j ^ 
>-ifsr 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 

n 
u D 
n 

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

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

....X A4-24/48-ZB 24 bladen/48 zijden 

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

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 

□ 
D 
n 
□ 

....X 188 Mini 188 x 73 mm 

....X 188Semi 147 x 84 mm doosje 

....X 188 Midi 157 x 109 mm doosje 

....X 188 Maxi 289 x 149 mm 

>^rSf 
>+9:sf 
J2«f 
j^^rsf 

j^^^ 
>i«sf 
>4rsf 
>2rsf 

^ 
Ni 
mp^ 

per stuki 

7.50 
12.58 
17.58 
22.50 

7.58 
12.50 
17.58 
22.58 

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

7.58 
18.= 
15.= 
20.= 

■i:tud=iuiAW.i.i=»jrrmaM 
Verzendkosten Geen bij order boven n 50 = {ƒ 110 =) 
anders ^̂  3 = (ƒ 6,60) Orderkosten Geen brj automatische 
incasso en H 2= {ƒ 4 40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levenng zolang de voorraad strekt 
Phila Philapost" Wonderdoos* en iSf ' ^ 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde \\j 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ^ ^ ^ ^ 
van de Vakvereniging N VPH ^ ^ 

mailto:info@philapost.nl


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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

NVPH Nederland speciaal 2002 in Euro 
met gratis postzegels t.w.v. 7,75 ƒ 3 4 , 5 0 

H e t Nat iona le Postzege l Pakket® 
Het Nationaal Postzegel Pakket "bestaat uit een Davo luxe album Neder
land deel I11945-1969 voorzien van klemstroken (winkelwaarde ƒ130,00) 
en enkele complete series Nederlandse postfrisse zegels uit de periode 
1960-1969 (cataloguswaarde van ƒ90,00) Uitlevering half september 
Het complete pakket, waarde ƒ220,00 = 100,00 Euro slechts ƒ100,00 

Dal Nippon ca ta logus J a p a n s e bezet t ing 
N e d e r l a n d s indië edi t ie 2 0 0 1 in k leur 

(november /december ) r e s e r v e e r nu: ƒ 7 7 , 1 0 

Yver t -ca ta log i 2 0 0 2 in Euro 
Frankrijk 2002 460 biz kleur 32,95 
Frankrijk 2002 met harde kaft gebonden editie 40,30 
Monaco/Andorra/CEPT/UNO 2002 kleur 20,15 
West-Europa deel 1 Landen A-G 2001 kleur 69,50 
West-Europa deel 2 Landen H-Y 2001 kleur 69,50 
referentielijst met herkomstidentificatie en index wereldcatalogi 32,50 
supplement wereldcatalogus jaargang 2000 kleur 32,50 
supplement wereldcatalogus jaargang 1999 kleur 32,50 
supplement wereldcatalogus jaargang 1998 kleur 30,00 
Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 1999 kleur 59,00 
Overzee A-Brazilie 1998 813 bIz 59,00 
Overzee Brunei-C 1998 777 bIz 59,00 
Overzee D-Guatemala 1999 816 bIz 59,00 
Overzee Guinea-Lesotho 2000 821 bIz 65,00 
Overzee Libanon-N 2000 868 bIz 65,00 
Overzee 0-Z 2002 nieuw, Oost-Europa december nieuw 

Yvert CD-ROMs voor PC & Mac: 
Frankrijk 2001 54,00 

België 2001 59,00 

Stan ley Gibbons Commonweal th 2 0 0 2 
speciale catalogus Groot-Brittannie & Commonwealth 2 delen 2002 280,00 
speciale catalogus Empire tot 1936 Europa, Amenka & Afrika 1999 67,80 
speciale catalogus Empire tot 1936 Azie, Australië & Pacific 2000 67,80 
speciale catalogus George V11936-1952 editie 2001 59,80 
semi-speciale catalogus Groot-Brittannie (Concise) 2001 70,00 
speciale catalogus Groot-Brittannie Queen Victoria editie 2001 119,80 

Deutsche Briefmarken-Zeitung 
verschijnt 2-wekelijks, ca 180blz per 
editie, los nummer 5,10 
3 recente nummers 12,00 
jaarabonnement 26 nummers 149,00 

Hoekstroken voor bevesti
gen van brieven, kaarten etc. 

2 5 0 stuks 15 ,00 
1 0 0 0 stuks 5 0 , 0 0 

Pergami jnzak jes ^ 
in mm 
45/60 
62/62 
65/102 
75/102 
75/117 
85/117 
95/132 
105/150 
115/160 
130/200 

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

11,00 
15,00 

perlOOo] 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

100,00 
140,00 

J 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 1 7 . 0 0 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 vooruitbet
aling. BIJ facturering werkelijke verzendkosten. Prijswijzigin
gen voorbehouden. Prijzen m ƒ: 2,20 = 1 Euro. 

Michel-aanbieding (uitlevering eind september): 
Duitsland 2001 20,00 
West-Europa 2 delen 2001 62,00 

Michel -catalogi - t e g e n Dui tse pri jzen ! 
Duitsland 2002 820 bIz kleur in Euro 44,85 
West- & Midden-Europa 2002 o a Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Span
je & Portugal in Euro 72,05 
Zuid-Europa 2002 o a Balkan, Italië, Griekenland & Turkije In Euro 72,05 
Noord- & Noordwest-Europa 2002 oa Benelux, Groot-Brittannie, Scandi-

72,05 
72,05 
94,75 
96,95 
96,95 
83,50 

100,25 
100,25 

87,90 
94,75 
94,75 
94,75 

navie & Baltische Staten (19 oktober) in Euro 
Oost-Europa 2002 (19 oktober) in Euro 
Noord- & Midden-Amenka 2000 1176 bIz 
Canbische eilanden 2000 1389 bIz 
Zuid-Amenka 2001 1485 bIz 
Noord- Oost-Afrika 1997 909 bIz 
Nieuw: West-Afrika 2002 in Euro 
Zuidelijk & Centraal-Afrika 2002 (december) in Euro 
Australië & Oceanie 1997 1076 bIz 
Zuid- & Zuidoostazie 1998 1170 bIz 
Midden- & Oost-Azie 1999 1296 bIz 
Midden Oosten 1999 1152 bIz 

Sieger catalogus Zeppelinpost 2001 29,80 
Frost catalogus Zeppelinpost 1914-1918 89,50 

Zwi tser land 
SBK Zwitserland & Liechtenstein 2002 kleur (Michel- & Zumsteinnrs) 32,50 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2002 kleur 33,50 
Zumstein speciale catalogus Zwitserland 2000 2 delen 230,00 
SAV speciale catalogus luchtpost Zwitserland 2000 711 bIz 125,00 

Lollini ru imtevaar t 
encyclopedie ruimtevaart op zegels 2001 chronologische catalogus 
volgens eerste vluchten, in kleur 108,00 
wereldcatalogus ruimtevaartbneven 1998 in kleur 105,00 
wereldcatalogus ruimtevaart op zegels 1997 in kleur aanbieding 65,00 

Domfil - themat ische c a t a l o g i 
Nieuw: speciale catalogus Monaco 2002 in kleur 59,50 
Nieuw: speciale catalogus Europa CEPT 2002 in kleur 77,15 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 110,20 
Auto's op zegels editie 2000 in kleur 79,50 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 72,85 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 49,00 
Vogels op zegels editie 2000 64,00 
Vlinders & Insecten op zegels editie 1997 39,00 
Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 49,50 
Reptielen & Prehistonsche Dieren op zegels editie 1997 29,50 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 39,50 
Padvinders op zegels editie 2000 in kleur 85,95 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 82,65 
Basketbal op zegels editie 2001 in kleur 49,65 
Olympische Spelen zegels Organiserende Steden editie 2000 in kleur 52,90 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 29,50 

Bezoek onze stand op de Nationale Postzegeltentoonstelling Postex, Apeldoorn 19 t/m 21 oktober 2001 I 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com


VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN staat al meer dan een 
eeuw garant voor topkwaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid 
en passie voor de filatelie. 
Daarom komen de grootste en mooiste collecties gewoonlijk bij 
VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN onder de hamer. 

Onze specialiteit is aandacht en zorg voor u, zowel als inzender 
als koper. En uiteraard voor uw inzending die, gepresenteerd in 
een zeer luxe veilingcatalogus, verspreid wordt onder een grote 
internationale klantenkring. 

^ ^ £ f e ^ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ 

^'^'^'^^^^^'C^^i^ . 

KAMP BIJ ZEIST 9-9-1859 op een brief naar Utrecht. Enig bekende afdruk op poststuk. 
(4e Dreikurs-veiling, taxatie ƒ 70.000, opbrengst f 158.000 excl. opgeld: een recordprijs) 

Wilt u uw collectie geheel of gedeeltelijk verkopen? Of uw collectie 
laten taxeren? Neemt u dan contact met ons op voor een 
betrouwbaar advies. A ^ -^^ / #^ ■ « 

Veilingdata voor 2002:1418 januari, 1317 mei, 1620 september 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 A N Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

Telefoon 070  365 38 17  Fax 070  361 74 36 
Email info@vandieten nl 



Postzegß]veiling 
F ^ e r s de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

G J . Garritsen telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur fax 020 - 6249749 

Onze 17 P veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 21 en zaterdag 22 september 
2001. 

Met een interessant aanbod van betere zegels en series, 
variëteiten, poststukken 

- o.a. veel met roltanding en zeldzame ex. uit Java 1947 -
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland zegels en series o.a. Duitsland samenhangend, 
Israël w.b. 10 t/m 14 in verticale paren met tussenstrook en tab. 

Verenigd Europa met veel variëteiten. 

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

- w.b. een uitzonderlijke collectie Amsterdam -
en een zeer interessante afdeling munten koninkrijk 

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

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



gaat over naar 

GhPu 
Wereldwijd postzegels 

zoeken, vinden, 
kopen en verkopen 

www.ibazar.nl 

http://www.ibazar.nl


WEDEROM DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN ABSOLUTE TOPPRIJZEN 

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 
1956 1992 

u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 
REKEN ZELF UIT WAT UW VERZAMELING / DOUBLETTEN NU OPLEVEREN !! 

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG incl. blokken 
Jaar 

ze 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960-1) 
1960-2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Opmerking 

Aantal 
gels/bl. 

13 
18 
17 
15 
36 
35 
35 
39 
36 
36 
36 
37 
39 

:1):lncl. 

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 

Liechtenstein- 2) Excl. 

Jaar Aantal 
zegels/bl. 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972-3) 
1972-4) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Liechtenstein 

35 
52 
41 
44 
46 
45 
50 
49+lb l . 
50+1 bl. 
58+1 bl. 
58+2 bl. 
65+2 bl. 
68+2 bl. 

3) Incl. Sp. Andorra 

Inkoop 
in H.FL. 

78.00 
118.50 
100.50 
108.00 
200.00 
115.50 
142.50 
207.00 
177.00 
165.00 
163.50 
157.50 
135.00 

Jaar 
ze 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992-5) 

Aantal 
gels/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. 

- 4) Excl.Sp. Andorra- 5) Excl. blok Albanië 

COMPLETE VERZAMELING FL. 6000-

Inkoop 
in H.FL. 

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 

LOSSE SERIES EN BLOKKEN GEVRAAGD 
TOT 300 % VAN DE ZONNEBLOEM CATALOGUS !! 

BLOKKEN 
Jaar Land 
1974 Monaco 
1975 Monaco 
1976 Monaco 
1977 Monaco 

Portugal 
1978 Monaco 

Portugal 
1979 Monaco 

Portugal 
1980 Monaco 

Portugal 
1981 Azoren 

Madeira 
Monaco 
Portugal 

1982 Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 

. * * ^ 
* * 

H.FL. 
31,50 
31,50 
30,00 
30,00 
52,00 
28,00 
35,00 
17,50 
20,00 
10,00 
10,00 
5,00 
5,00 

12,00 
14,50 
11,00 
3,75 

11,00 

Jaar Land 
Monaco 
Portugal 
Turkije 

1983 Cyprus Turks 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1984 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1985 Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

1986 Azoren 
Cyprus Turks 

• EUROPOST "DE DIEZE" ™ : 
* . . * 

* * 

Nieuwstraat 8 
52n NL s-Hertogenbosch 
B.G.G. 06-53 172 658 

H.FL. 
13,00 
13,00 
3,50 

48,00 
13,00 
13,00 
17,50 
14,00 
12,00 
12,00 
17,50 
12,00 
13,50 
13,50 
21,00 
17,00 
13,00 
7,50 

Jaar Land 

1987 

1988 

1989 

1990 

europost @ euronet.nl 

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 

Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
San Marino 
Azoren 
Cyprus Turks 

H.FL. 
13,00 
21,00 
15,00 
14,50 
14,50 
22,50 
14,50 
14,50 
14,50 
22,50 
14,50 
14,50 
14,50 
26,00 
19,50 
15,00 
14,50 
16,00 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

CEPT infonummer: 

Jaar Land 

1991 

1992 

1961 

Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus Turks 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Cyprus Turks 
Faroer 
Guernsey 
Jugoslavie 
Monaco 
Portugal (6) 
Roemenie 
IJsland 

San Marino vel 

073-6841807 

H.FL. 
14,50 
21,00 
14,50 
12,00 
5,00 

12,00 
18,50 
13,50 
5,00 
5,50 
5,50 
5,50 

18,50 
33,00 
10,00 
5,50 

190,00 

http://euronet.nl


LOSSE SERIES 

Jaar Land H.FL. 
1956 Luxemburg 510,00 
1 9 5 7 B R D - m w m 6,00 

Itahe 2,00 
Luxemburg 132,50 
Zwitserland 3,00 

1958 België 4,50 
Itahe 0,75 
Saar 2,50 

1959 Luxemburg 3,00 
Nederland 3,00 
Zwitserland 3,75 
Zwits PTT 47,00 

1960 Griekenland 3,00 
Ierland 39,00 
Spanje 1,50 

1961 San Marino 30,00 
1962 Cyprus 82,50 

Portugal 1,50 
1963 Cyprus 69,00 

Ierland 3,00 
Monaco 2,00 
Noorwegen 3,00 
Portugal 12,00 

1964 Cyprus 45,00 
Griekenland 6,00 
Ierland 10,50 
Noorwegen 2,50 
Portugal 24,00 
San Marino 2,00 
Spanje 1,00 

1965 Cyprus 27,00 
Ierland 13,00 
Portugal 42,00 
San Marino 1,50 

1966 And Fr 2,00 
Cyprus 3,50 
Ierland 3,00 
Noorwegen 2,00 
Portugal 42,00 
Ijsland 2,50 

1967 And Fr 15,00 
Cyprus 3,00 
Ierland 2,00 
Portugal 39,00 
Noorwegen 2,00 
San Marino 0,60 

1967 Ijsland 1,50 
1968 And Fr 25,00 

Ierland 1,50 
Monaco 3,00 
Portugal 42,00 
San Marino 0,50 

1969 And Fr 21,00 
Cyprus 2,50 

Jaar Land H.FL. Jaar Land H.FL. Jaar Land H.FL. Jaar Land H.FL. 
Finland 2,25 
Griekenland 1,50 
Ierland 2,25 
Monaco 4,50 
Noorwegen 1,25 
Portugal 55,50 
San Marino 0,40 
Ijsland 2,25 
Zweden 4,50 

1970 And Fr 21,00 
Cyprus 3,00 
Griekenland 3,00 
Ierland 3,00 
Monaco 3,50 
Portugal 52,50 
Turkije 2,00 
Ijsland 2,50 

1971 And Fr 24,00 
Cyprus 1,50 
Finland 2,25 
Griekenland 3,00 
Ierland 3,00 
Monaco 7,50 
Portugal 47,00 
Ijsland 3,00 

1972 And Fr 25,50 
Cyprus 5,00 
Finland 3,00 
Griekenland 2,00 
Ierland 6,00 
Monaco 2,25 
Portugal 37,50 
Turkije 3,00 

1973 And Fr 25,00 
Cyprus 3,00 
Ierland 3,00 
Monaco 6,75 
Noorwegen 1,50 

1973 Portugal 73,50 
Turkije 3,00 

1974 And Fr 30,00 
And Sp 3,50 
Finland 3,00 
Griekenland 1,00 
Ierland 5,00 
Portugal 84,00 
Turkije 5,00 

1975 And Sp 4,50 
Cyprus Turks 3,00 
Finland 4,00 
Ierland 6,00 
Luxemburg 3,50 
Portugal 87,00 
Port FF 27,00 

Turkije 2,50 
1976 And Fr 6,00 

Finland 2,50 
Ierland 3,00 
Portugal 96,00 
San Marino 0,50 
Turkije 4,50 

1977 And Fr 10,00 
Cyprus Turks 3,00 
Denemarken 2,00 
Finland 2,00 
Ierland 6,50 
Portugal 3,75 
Turkije 6,00 

1978 And Fr 10,00 
Cyprus Grieks 2,00 
Cyprus Turks 3,00 
Denemarken 1,50 
Finland 10,50 
Ierland 2,50 
Noorwegen 2,00 
Portugal 9,00 
Turkije 5,00 
Ijsland 2,00 

1979 And Fr 6,00 
Cyprus Grieks 3,50 
Denemarken 1,25 
Finland 7,50 
Ierland 2,00 
Luxemburg 4,50 

1979 Monaco 3,00 
Portugal 6,50 
Turkije 3,50 

1980 And Fr 2,50 
Denemarken 1,50 
Duitsland 1,50 
Luxemburg 1,50 
Portugal 1,50 
Turkije 1,50 

1981 Denemarken 1,50 
Cyprus Turks 1,75 
Portugal 2,25 
Turkije 3,50 

1982 A z o f Mad 1,25 
Denemarken 2,00 
Finland 3,00 
Ierland 5,25 
Noorwegen 3,50 
Portugal 2,00 
Ijsland 3,00 

1983 And Fr 4,00 
A z o f Mad 1,50 
Denemarken 2,00 
Finland 3,50 

Itahe 6,00 
Luxemburg 4,50 
Noorwegen 5,00 
Portugal 2,25 
San Marino 3,50 
Turkije 15,00 
Ijsland 16,50 

1984 And Fr 3,50 
Az of Mad 2,25 
Denemarken 3,00 
Finland 3,50 
Itahe 8,00 
Luxemburg 3,75 
Noorwegen 2,50 
Portugal 2,25 
San Marino 3,75 
Turkije 10,50 
Ijsland 2,50 

1985 A z o f Mad 2,25 
Denemarken 3,00 
Finland 4,00 
Frankrijk 1,50 

1985 Itahe 9,00 
Luxemburg 3,50 
Noorwegen 3,00 
Portugal 2,25 
San Marino 3,75 
Turkije 11,50 
Ijsland 3,00 

1986 And Fr 4,00 
A z o f Mad 2,25 
Denemarken 3,00 
Finland 4,00 
Ierland 24,00 
Itahe 5,00 
Luxemburg 3,50 
Noorwegen 2,50 
Portugal 2,25 
San Marino 15,00 
Turkije 6,00 
Ijsland 6,00 

1987 And Fr 4,00 
A z o f Mad 2,25 
Cyp Turks-vel 2,00 
Cyp Turks-uit 
pb 3,00 
Denemarken 3,00 
Finland 3,00 
Ierland 10,00 
Itahe 3,00 
Luxemburg 4,00 
Noorwegen 3,00 
Portugal 2,23 
San Marino 5,25 

Turkije 5,00 
Ijsland 2,00 

1988 And Fr 5,00 
Azorwi t" 9,00 
Cypr Turks 2,50 
Denemarken 3,00 
Finland 4,00 
Ierland 4,50 
Luxemburg 5,00 
Mad Wit" 9,00 
Noorwegen 3,00 
Port Wit" 9,00 
San Marino 9,00 
Turkije 4,00 
Ijsland 2,50 

1989 And Fr 4,00 
Cypr Turks vel 

3,00 
Denemarken 3,00 
Finland 3,50 
Luxemburg 3,00 
Madeira 2644" 

15,00 
Noorwegen 4,00 
Turkije 6,75 
Ijsland 5,00 

1990 And Fr 4,00 
Cypr Turks 4,50 
Denemarken 4,50 
Finland 4,00 
Luxemburg 4,00 
Noorwegen 3,50 
San Marino 3,50 
Turkije 3,50 
Ijsland 3,50 

1991 And Fr 4,50 
Denemarken 3,00 
Finland 3,50 
Luxemburg 4,00 
Noorwegen 3,50 
Polen 1,00 
Turkije 4,50 
Ijsland 5,00 

1992 And Fr 4,50 
Azoren 8,00 
Denemarken 4,00 
Luxemburg 3,00 
Madeira 8,00 
Monaco 3,00 
Noorwegen 3,00 
Portugal 8,00 
Roemenie 9,00 
Turkije 3,00 
Ijsland 4,00 

Leveringsvoorwaarden 
Uitsluitend perfekte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker en roest en de betere serie's goed gecentreerd' 
Blokken mogen geen vouwtjes e d hebben Zegels en blokken welke door ons worden afgekeurd komen zonder dicussie retour' 
In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij serie's in grotere aantallen dan 20 per soort vooraf kontakt met ons op te nemen 
Afname tot voorraaddekking' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen Minimale levering FL 500,-
Levermg per aangetekende post of volgens afspraak m de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

• * * • 
* E U R O P O S T " D E D I E Z E " E-Mail:europost@euronet.„l 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

**V^ Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 
B.G.G. 06-53 172 658 

tel 073-6132157 
fax 073-6147589 

CEPT infonummer: 073-6841807 



!! AANKOOP !! 
Voor onze internationale klantenkring zijn wij voortdurend op zoek 
naa r mooie (gespecialiseerde) collecties Nederland, Overzee, 
Engelse- en Franse Koloniën, wereldverzamelingen, handelaren-
voorraden, nalatenschappen, muntencoUecties, 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, parti jen en 
dozen Nederland, Overzee en hele wereld, veelal van verzamelaars 
aangekocht. Het prijsniveau is zeer geschikt voor (semi)handel en 
wederverkopers. U kunt in onze zaak deze partijen en alle partijen die 
wij nieuw binnen hebben gekregen onder het genot van een kopje 
koffie inkijken en aankopen. De actuele prijslijst staat ook op 
internet: www.filatelie.net. 

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

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

Jaargangen en 
series 

Jaar Nummer Prijs 

1940 356-373 195,— 
1945 4 4 3 ^ 8 2,— 
1946 449-473 22,— 
1947 474-489 189,— 
1947 490-499 1 3 , -
1948 500-512 2 4 , -
1949 513-17 en 

538-548 7 3 , -
1949 518-533 395,— 
1949 534-537 1.495,-
1950 549-567 2 1 0 , -
1951 568-577 6 4 , -
1952 578-600 173,— 
1953 601-616 68,— 
1953 617-636 15,—! 
1953 465b-634b 18,—! 
1954 637H640 36,—! 

1954 641-654 63,— 
1955 655^70 60,— 
1956 671-687 140,— 
1957 688-706 5 8 , -
1958 707-719 3 4 , -
1959 720-735 3 4 , -
1960 736-751 5 1 , — 
1961 752-763 1 8 , ~ 
1962 764-783 2 8 , -
1963 784-810 2 4 , -
1964 811-835 7,— 
1965 836-855 42,— 
1966 856-875 12,— 
1967 876-899 25,— 
1967 amphüex 
veüetjes van 10 110,— 
1968 900-917 17,— 
1969 918-938 24,— 

939 2 , -
939a 4 , -
940-958 3 3 , -
952b-958b 29,50 

1970 963-983 34,— 
1971 984-1001 2 4 , -
1972 1002-1024 2 5 . -
1973 1025-1042 2 3 , -
1974 1043-1063 23,— 
1975 1064-1083 14,— 
1976 1084-1107 23,— 
1976 1098-11020 7,— 
1976 1098-1102 

b!ol<9+4 13 , -1 
1976 1108-1118a 14,— 
1977 1128-1150 22,— 
1978 1151-1171 19,— 
1979 1172-1190 16,— 
1980 1191-1214 2 1 , — 
1981 1215-1236 20,— 
1981 1237-1252 5 0 , -
1981 1238-1251A 25,— 
1982 1260-1279 1 8 , -
1983 1280-1299 26,— 
1984 1300-1320 2 8 , -
1985 1321-1344 27,— 
1986 1345-1366 27,— 
1987 1367-1390 34,— 
1988 1391-1419 3 3 , -
1989 1420-1439 17,— 
1990 1440-1461 3 0 , -
1991 1462-1487 3 5 , -

Pos zege hande 

Verzamelt u 

K. D€ri H€RTOG 
Nederland, ̂  Xf'""**» 

Nederlandse Antillen, Suriname, Israël of Aruba? / '^ Tf 1 
Dan zijn wij u gaarne van dienst 1 fcv^*^/ 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloDpen (FDC/s) 

Onbeschreven 
complete jaargangen. 
Inclusief A nummers! 

Jaar Prijs 

1963 1 4 5 , -
1964 55,— 
1965 18,— 
1966 1 0 , -
1967 2 5 , -
1968 1 7 , -
1969 3 2 , -
1970 3 0 , -
1971 2 5 , -
1972 3 8 , -
1973 2 4 , -
1974 3 0 , -
1975 4 4 , -
1976 40,— 
1977 16,— 
1978 13,— 
1979 10,— 
1980 10,— 
1981 1 0 , -
1982 1 0 , -
1983 1 7 , -
1984 2 2 , -
1985 2 2 , -
1986 2 2 , -
1987 3 6 , -
1988 3 2 , -
1989 2 2 , -
1990 2 8 , -
1991 3 5 , -
1992 50,— 
1993 55,—! 
1994 55,—! 
1995 6 5 , - 1 
1996 75,—! 
1997 8 8 . -
1998 1 2 0 , -
1999 1 1 0 , -
2000 1 1 5 , -

Alle nummers zijn ook 
los verkrijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataloguswraarde. 

AANBIEDING! 

SURINAME 
postfris 

1956 t/nn 1975 

d e nunnnners 
325 t / m 653 

c o m p l e e t v o o r : 

ƒ125.-
NEDERLANDS 

NIEUW GUINEA 
POSTFRIS COMPLEET 
INCL PORTZEGELS EN 

UNTEA VOOR 

ƒ295.-

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs Telblok 

1 1 0 . -
2 12,50 
3 4 , ~ 
3A 4 , ~ 
4 4 , -
5 3 , -
6A 6 , - 15,-
68 195,— 245,-
6C 55,— 87,50 
6D 50,— 87,50 
6E 12,50 35,-
6EF 3,50 14.75 
6FFP 7,50 
6FFQ 3 5 , - 45, -
7A 5 , - 8, -
7B 5 , - 10,-
7BF 7,50 13,75 
8A 1 5 , - 20, -
88 1 5 , -
8C 6 0 , - 75,-
8AF 1 5 , - 22,50 
8BF 27,50 37,50 
8CF 75,— 82,50 
9A 17,50 20, -
98 210,— 375,-
9D 150,— 187,50 
9E 120,— 
9F 140, -
g G 37,50 
9H 22,50 
9AF 13,75 30 , -
9CF 8 5 , - 120,-
9DF 1 0 5 , - 150,-
9EF 2 1 0 , -
9FF 1 4 0 , - 225,-
9GF 39,— 
9HF 10,- 10,-! 
lOA 12,50 15,-
lOAF 15.- 20 , -
lOBF 24,— 40 , -
I I A 25, -
118 27,50 
HAF 22,50 
I IBF 2 5 , -
12A 22,— 25,-! 
13A 25 , -1 32,- ! 
14A 1 0 , - 13,75 
14B 1 0 , - 13,75 
15A 6 , ~ 7,50 
1 6 A t / m 2 1 A 3,—porboekie 

22At /nn28A 4,—p., boek» 
29 t/nn 32 5,—pe.boene 
34 4 , -
3 5 - 3 6 5 ,— pet boekje 
37 1 5 , -
3 8 t / m 4 4 B 5 , — per boekie 

4 5 - 4 6 7 ,— per boekje 
4 7 A - 4 7 B 5,—per boekie 
4 8 9 , — 

4 9 1 0 . -
5 0 5 , -

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t / m 50 

compleet postfris 

ƒ2.250.-
Wij hebben voo 

- Neder lon 
- Au tomaatboe 

- FDC's NL 
- Plaatfouten NL + C 

- Rolzeg 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete j aargangen 
vanaf 30% 

(al le series zijn ook 
apar t verkrijgbaar 
± 40%-60%) 

Jaar Prijs 

1975/1976 100,— 
1977 25,— 
1978 2 0 , -
1979 1 7 , -
1980 3 4 , -
1981 4 2 , ~ 
1982 4 5 , -
1983 4 3 , -
1984 4 5 , -
1985 8 9 , -
1986 7 2 , -
1987 6 5 . -
1988 8 0 , -
1989 75,— 
1990 7 0 , -
1991 70,— 
1992 70.— 
1993 110,— 
1994 140,— 
1995 1 4 5 , -
1996 1 5 2 , -
1997 1 5 4 , -
1998 1 6 9 , -
1999 1 4 5 , -
2000 1 6 9 , -

Postzege lboek jes 

1 t / m 6 3.— p. stuk 
7 9.— 
8 12,— 
9 18,— 
10 1 0 , -

Portzegels 1-6 20,— 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete j aargangen . 

1986 3 1 , ~ 
1987 22,— 
1988 30,— 
1989 29.— 
1990 30,— 
1991 29,— 
1992 2 7 , -
1993 2 9 , ~ 
1994 3 5 , -
1995 3 5 , -
1996 3 4 , -
1997 5 1 , -
1998 3 6 , -
1999 4 9 , -
2000 47,— 

r U op voorraad: 
d + Overzee 
!<|es NL + wereld 
+ Overzee 

overzee Wügenburg 
eis e tc . . . 

ISRAËL 
Postfrisse jaargangen. 
zeer scherpe prijzen !! 
Vanaf 30% 

Jaar Prijs 

1958 6,-
1959 10,-
1960 74,-
1961 39.-
1962 62,-
1963 55,-
1964 35,-
1965 17.-
1966 42.-
1967 12.-
1968 12,-
1969 16,-
1970 27,-
1971 23.-
1972 31.-
1973 30.-
1974 9,-
1975 11,-
1976 15,-
1977 20.-
1978 20.-
1979 17,-
1980 25,-
1981 22,-
1982 35,-
1983 60,-
1984 51.-
1985 65.-
1986 78,-
1987 75,-
1988 78,-
1989 107,-
1990 75.-
1991 72.-
1992 99,-
1993 9 5 , -
1994 86,-
1995 108,— 
1996 114,-
1997 90,— 
1998 125,— 
Jaa rgangen zijn zonder 
boe!<jes, vellen. 
specia le fosfors etc... 
Zoekt u losse series 
automaatboekjes of 
automaatstroken? 
De prijs is ± 40%-60% 
van de Zonnebloem 
catalogus. 

^^■■^^^»__" ' m 
^ ^ ^ " " " ■ * 
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N E D E R L A t ^ D S E ^ ^ 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
j aa rgangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar Prijs 
1975 8.— 
1976 7,— 
1977 24,— 
1978 12,— 
1979 2 2 . 

1980 2 1 , — 
1981 2 4 , 

1982 43,— 
]933 36, 
1984 50 
1985 48,— 
1986 39,— 
1987 48,— 
1988 42,— 
1989 57,— 
1990 56,— 
1991 73,— 
1992 68.— 
1993 57, 
1994 76,— 
1995 64,— 
1996 92,— 
1997 122.— 
1998 135.— 
1999 130,— 
2000 139,— 

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

AANBIEDING! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

1955 t / m 1974 d e 
nummers 248 t / m 499 

c o m p l e e t v o o r : 

ƒ175.-
Beste i i ingen z e n d e n naar : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Gorinctiemsestroat lOo 
4231 BH IV1eerl<eri< 
Tel./fax 01833-352169 of 0347-320943 
Giro 42.69.335 
Besteiiingen boven de 75,- worden franco 
toegezonden. Verzending gesctiiedt na ontvangst 
bedrag op postbanl< 42 69.335 of na ontvangst 
girobetaall<aart of euroctieque 
Ons bekende klonten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

W i n k e l o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 - 1 2 . 3 0 / i ^ § ^ 
e n v a n 13.30 - 1 8 . 0 0 . ( ( ( F I )f) 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g ^ ^ ^ ^ 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . ^ a r 



■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ' ' ' ■ ' POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
lOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

CAMPLAAN 8, 2103 GW HEEMSTEDE 

HEEMSTEDE Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag tot 17.OO uur. Donderdag ooii 19.OO totZI.OO uur 

TELEFOON 0235477444 FAX 0235291605 

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

A R U B A 
Jaar postfris 
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 

F.D.C. 
52,00 
32,00 
42,00 
42,00 
47,00 
44,00 
39,00 
40,00 
44,00 
48,00 
45,00 
47,00 
47,00 
60,00 
68,00 

Kompleet 655,— 685,— 

ALLE JAARGANGEN VOOR HET 
DAVOLUXEALBUM NEDERLAND Deel II 

Let op! Geen: langlopende frankeerseries dubbele zegels, zegels U]t 
I blokken of postzegelboekjes, automaatstroken, dienstzegels, kerstvellen 

en velletjes van 5 of 10 zegels. Deze kunt U apart bijbestellen. 

1945 443/448 (6w) 
1946 449/459+469/473 (14w) 
1947 490/499 (lOw) 
1948 500/512(13«/) 
1949 513/517+538/548 (16w) 
1950 549/567 (19w) 
1951 568/577 (lOw) 
1952 578/600 (23w) 
1953 606/616 (16w) 
1954 641/654 (14w) 
1955 655/670 (16w) 
1956 671/687(17 w) 
1957 688/706 (19w) 
1958 707/719 {13w) 
1959 720/735 (16w) 
1960 736/751 {16w) 
1961 752/763(12 w) 
1962 764/783 (20w) 
1963 784/810 (27w) 
1964 811/835 (19w) 
1965 836/855 (19w + 1bl) 
1966 856/875 (14w + 2bl) 
1967 876/899 (23w + 1 bl) 
1968 900/917 (17w+1bl) 
1969 918/938 (20w+1bl) 

AANBIEDINGEN 
NEDERLAND, alle hierboven aangeboden 

jaargangen, 1945 t/m 1969, 
POSTFRIS FL. 2193,00 / EURO 995,00 
ONGEBRUIKT FL. 1450,00 / EURO 658,00 

Hierbij GRATIS het DAVOLUXEALBUM deel II 

NEDERLAND, periode 1970 t/m 1989 
POSTFRIS FL 826,00/EURO 375,00 

Hierbjj_GRATIS het DAVOLUXEALBUM deel III 
NEDERLAND, periode 1990 t/m 1999 

POSTFRIS FL. 8 1 3 , 0 0 / E U R O 369,00 
Hierbij GRATIS het DAVOLUXEALBUM deel IV 

Geen "EUROPANIEK!!" Onze prijslijst in Guldens kunt U 
nog tot 1 januari 2002 blijven gebruil<en. 

(prijswijzigingen voorbehouden) 

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

VOOR 65 % VAN DE FRANKEERWAARDE CONTANT 
of BIJ GELIJKTIJDIGE BESTEDING 

NÜ ZELFS VOOR 70% 

KOMPLETE JAARGANGEN 2000 

■anaiii^M 

^ 4 ! o 3 
21,00 
28,00 
40,00 

117,00 
339,00 
103,00 
282,00 
113,00 
100,00 
99,00 

240,00 
104,00 

61,00 
63,00 
91,00 
33,00 
59,00 
42,00 
15,00 
75,00 
26,00 
48,00 
39,00 
52,00 

[SQEMasiia^ 
3,00 

16,00 
21,00 
27,00 
68,00 

226,00 
168,00 
188,00 
175,00 
67,00 
65,00 

158,00 
69,00 
40,00 
42,00 
60,00 
22,00 
39,00 
28,00 
10,00 
50,00 
17,00 
32,00 
26,00 
34,00 

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 
ITALIË 181,00 
JERSEY 245,00 
KROATIË 69,00 
LETLAND 63,00 
LIECHTENSTEIN 107,00 

LITAUEN 70,00 
LUXEMBURG 78,00 
MALTA 96,00 
MAN 179,00 
MONACO 283,00 
NED, ANTILLEN 159,00 
OOSTENRIJK 158,00 
POLEN 116,00 
POLEN gest, 95,00 
RUSLAND 52,00 
RUSLAND gest, 48,00 
RUSLAND miniveil, 18,00 
SLOVENIË 127,00 
SLOWAKIJE 37,00 
SPANJE 199,00 
SURINAME 196,00 
TJECHIË 55,00 
UNOGENEVE 61,00 
UNONEW YORK 70,00 
UNOWENEN 56,00 
VATIC/UN 109,00 
VERENIGD EUROPA 225,00 
ld,MEELOPERS(Davo) 49,00 
ZWEDEN 178,00 
ZWEDENboekjes 211,00 
ZWITSERLAND 114,00 

ZomerAanbieding 
BELEGGERS OPGELET 

E U R O  BESTENDIG ! 
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 
Sclnepen 
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 222,50 

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 

> 2 Ï $ Ö ; 

NU f l . 9 9 
VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

VOLGENS ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN Geldig zolang de voorraad strekt! 

http://www.postzegelhandel.com
mailto:phil@postzegelhandel.com
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Onze 50e veiling belooft qua aanbod en kwaliteit 
de mooiste uit onze geschiedenis te worden. 

Nederland emissie 1852, waarbij vele luxe ex., paren en strippen, 
en een groot aantal mooie en goede afstempelingen. 

Nederland en Overzeese Gebiedsdelen met vele tanding- en andere 
variëteiten, en vrijwel alle goede topnummers en series. 

Buitenland met dit keer deel 3 van de "Bremer-nalatenschap": 
Oud Duitse Staten en Duitse Koloniën, met vele betere nrs., 
series en brieven. 

L. Pagenstecher & Co., Longji. 
f/^ Sa^Je.i^ct.' 

Longji-Provisorium, RR 
' ï ^ t o ' i ^ X " - ^ -

Een omvangrijk aanbod, veelal geheel intact gelaten verzamelingen, 
partijen en complete nalatenschappen. 

De veilingcatalogus wordt u, na ontvangst van f l . 15,00 
(giro 46 00 298), gaarne toegezonden. _^ 

inrormaoe: 
Bu i tenhaven 5 

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

Te l . : +31 (073 ) 612 20 33 

Fax: +31 (073) 613 67 39 

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

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

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

mailto:admin@vanlokven.nl
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A large number of exquisite rarities of unique 

quality will be for sale in our 49 October 

2001 auction sales. One of the fiighligfits 

will be tfie Benelux countries, with a special 

focus on Holland, featuring an old 
time collection with covers, 
multiples and cancellations. 

Latin America with spectacular rare items 

from Argentina, Chile, Colombia, the 
Colombian states, Ecuador, Peru and 

Surinam. This special area features a host of 

unique blocks and units (unused, used and 

on letter), some of which are rated among 

the largest known units. Almost all European 

countries are represented. Itolian States with 

some unique items addressed to Giuseppe Verdi a n d 

with destinations such as France, England and 

Russia, a cancellation collection of Venetio; rare 

blocks from Tuscany; Sidly with rare items and 

the finest 50 Grana franking known; Austria 

with frankings and the most spectacular known 

bisect of the 2 Kr. black 1 850 on letter and a 

Large Gold Collection of stationery envelopes 

and stationery cutouts including unique mixed 

and colour frankings (with many unique items). 

The last part of the legendary "Cihangir" Herry 

Schaefer collection will be auctioned, and last but 

not least many untouched collections, estates 

and interesting lots. 
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CORINPHILA AUCTIONS LTD. 
Zollikerstrosse 226 ■ CH8034 Zurich/Switzerland • Phone 1411389 91 91 ■ Fax  F 4 1  1  3 8 9 91 95 ■ email: info@corinphila.ch 
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Ter gelegenheid van de "225th Anniversary of tiic American Revolution" 
heeft het Anguilla Philatelic Bureau op 11 juni 2001 een set van 4 postzegels 
uitgegeven met daarop historische gebeurtenissen gedurende deze beroemde 
revolutie. 
Op deze zegels: 
 John Paul Jones (Commandant) 

en zijn vlaggeschip USS "Ranger" 
 George Washington en de Slag bij 

Yorktown 
 Thomas Jefferson en het committee 

verantwoordelijk voor de "Declaration 
of Independence to Congress" 

 John Adams en het tekenen van het 
Vredesverdrag met de Britten waarmee een eind kwam aan de Revolutie. 

In een poging om de rol die vogels in ons milieu spelen te benadrukken, heeft 
het Anguilla Philatelic Bureau op 7 augustus "Anguillian Birds" 
uitgegeven, met daarop negen van de 85 soorten die leven op Anguilla, nl: 

Whitechecked pintail  Anas bahamensis 
Snowy egret (Gaulin)  Egretta thuia 
Blacknecked stilt  Himantopus mexicanus 
Sooty tern (Egg Bird)  Stema fuscata 
Blackface grassquit  Tiaris bicolor 
Redbilled tropicbird  Phaeton aethereus 
Snowy plover  Charadrius alexandrinus 
Brown noddy  Anous stolidus 
Greater yellowlegs Tringa melanoleuca 

ANGVlixA 3(ki. 

ANGVII.U^ ^1 <n' 

.).V(,CH./..l'"*''S:!i 

•vT/ 
ANGUILLA 

AUGUILLA 
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Het ontwerp van beide uitgiften 
is van Roger Vigurs uit de UK 
en ze zijn geproduceerd door 
Carter Printer in Frankrijk. 

Voor verdere info over de boven
staande uitgiften en andere 
tllatelische producten kunt u contact opnemen met; 

Anguilla Philatelie Bureau, General Post Office. 
The Valley, Anguilla  B.W.I. 
Tel: 0012644972528 
Fax: 0012644975455 
Email: angstamp@gov.ai 
Of bezoek onze webpagina: www.gov.ai/angstamp 

ANCILILLV 

S T A M P C O R N E R B A N E K E B . V 
HET ADRES VOOR TOFKWALITEiTSKiLOWAREN ZEER RECENT 9 9 / 0 0 

K I L O W A R E N 

GRFZEGEL 

AMERIKA 2001 

AUSTRALIË 

BUND 11 

DENEMARKEN 
DIER/BLOEMEN 

FAROERN 
FINLAND 
FRANKRIJK M/Ol 
FRANKRIJK 2001 
GRIEKENLAND 
HOLLAND 11 
IERLAND 
LUXEMBURG 
MALAYSIE 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PAC/OCEANl 
PAPUA NEU GUIN 
SCANDINAVIEN 
SINGAPORE 
SPANJE 
TAIWAN 
W EST ERUOPA 
WEST INDIEN 
WERELDMIX 
ZWEDEN 
ZWTTZERLAND 
ZWITZERLAND II 

lOOGR 

42.00 
30.00 
10.00 

30.00 

30.00 

10.00 
25.00 
10.00 
130.00 
15.00 
25.00 
32.50 
25.00 
20.00 
20.00 
30.00 
30.00 
20.00 
14.00 
35.00 
30.00 
100.00 
23.00 
22.00 
25.00 
35.00 
25.00 
35.00 
30.00 
12.00 
16.00 
30.00 

IKG BUMO TOESlACZeeEl 

1KC »KANOINilVIlN VCRZ 
IKG BUND PAPtERVRSJE M 
IMfiR CROENLANO/FAROER 
JUBILEUM AANRIEOINa (25 JAAR 
IKG RUND GRTZ 
1K0 HOLLAIfD ORFZ 

BEZOEK ONZE WEBBIDE 
HTTPÏ/WMW.STAI 

250GR 

22.00 

70.00 

22.00 

... 25.00 

35.00 
60.00 
75.00 

.. 
45.00 
45.00 
70.00 
70.00 
50.00 
35.00 

70.00 

55.00 
55.00 
50.00 
85.00 
60.00 

.
25.00 
35.00 
70.00 

S 
OELD NOOM» 
EGELD HODHE 
AREN AU.EEI 
4 
STAMPCORHI 

iPCORNER.U< 

PRIJSLIJST 
IKG 

35.00 

65.00 
45.00 
35.00 

... 

.. 
50.00 

35.00 

50.00 
60.00 

30.00 
50.00 
65.00 
65.00 
60.00 
45.00 
50.00 


60.00 
60.00 

65.00 
60.00 

70.00 
50.00 
50.00 

•

Ljr 
a j p 
ORFZ, 

VERZEG 
R) 

.COM 

0.5KG 

35.00 
25.00 

30.00 

20.00 

30.00 
35.00 

._. 
20.00 
30.00 
35.00 
35.00 
35.00 
2500 
30.00 

35.00 
35.00 

35.00 
35.00 

40.00 
30.00 
30.00 

'xa 

LEVERINQ AlLf EN BU 
VOORUrrBETALlNQ OP 
POSTQIRO 1844981 OF 
INGBANK AMSTERDAM 
896413434 
T.N.V. BAfEKE AMSTERDAM 

PRIJZEN ZIJN INCL PORTO 
PRIJZEN ZUN (N HOU SULO 
PRIJZEN VOORBEHOUDEN 
LEVERINO ZOI.ANG 
VOORRAAD STREKT 

MMfy^OeBEACHTAfiM; 
STAMPCORNER BAieKE BV 
POSTBUS 8802 
1006 X AMSTERDAMNL 
TEL 0206139387 
FAX 0206147088 
E^HAIL STAMPCOH® 
EURONET.«. 
II  60%GRFZ«0%TOESLAe 

50GR PAPUA NEW 
GUINEA 60.00 

50GR LUXEMB 
TOESLAOZ 65.00 

ZTt.M 
B$.«B 
11B.B« 
2««.«« 
IfM 

MM 
» J l « 
■S.U 

IHUNTEl 
SAFES H L I 

m ISO 9002 

Q , 
M 

QiJAiinMAsrtu „sz's::^ 

producent van : 

Kluizen 
Brandkasten 

Documentkasten 
VdS kluizen 

Wapenkluizen 
Pistoolkluizen 
Munitiekluizen 

Natokluizen 
Wapenkamers 
Laptopkluizen 

Computerkluizen 
Datasafes 

Sleutelkluizen 
tnbouwkluizen 
Kluisdeuren 

Ardiiefdeuren 
Kassakluizen 
Vloerkluizen 
Muurkluizen 
Prefabkluizen 
Afstortkluizen 
Inworpkluizen 

Medicijnkluizen 
Zadelkluizen 
Autokluizen 

Cheni]iekluizen 
Maatwerk 

Kelvinstraat 19 
7575ASOIdenzaal 
Tel. 0541522315 
Fax 0541522190 

na 17.00 
GSM 0623375319 

BANKRELATIE 
Giro 358933 

INSCHRIJVING 
K.V.K. 

479 

BTWNR. 
112822525 1 

INTERNET 
www.kluis.com 

Hunter@l<luis.com 

Prijzen ex. BTW 
Bezorging door 

geheel Nederland 
voor fl. 92,59 

(M.U.V. De eilanden) 

Sterk in 
Speciaal werk 

Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje M4 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

M4 Kluis ƒ649,-
• Afmeting hxbxd 

150x40x35cm 
• Gewicht ca. 75 kilo 
• Mauer veiligheids

slot met genard 
staal 
4 zware schoten 
Binnenkluis 
3 verankerings-
gaten 
3 schappen 
Antiek-zilver 
gemoffeld 

Inpandige 
schanieren 

goed
keurings
plaatje 

4 punt deur
vergrendeling 

veiligheidsslot 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige deur 

3 veranke-
ringsgaten 
in achterwand 

M-4 DP Kluis ƒ 1099,-
« Als M-4 

Dubbelwandig en 
geïsoleerd volgens 
DIN 4102 
Gewicht ca. 140 kg 

Aanbieding 
t /m oktober 

maar..OP = OP 

Documentenkluizen 
braak en brandwerend 

D-3 
f1.2999 „ „ „ _ p 

fl. 1699 
Zeer zwaar uitgevoerde brand en braakwerende kluizen voor 

het opbergen van administratie en waardevolle spullen. 
Standaard voorzien van het elektronisch slot Lagard, VdS klasse I 

Drie stuks verstelbare legborden en een binnenkluis. 
Extra voordelig is deze maand de D-2 kluis. 

Afmeting 150x80x45 cm, gewicht 180 kilo, Ral9002. 

D-2 Normaal f12499 nu voor fl 1799 

Openingstijden: maandag t / m vrijdag 08.30 t / m 17.00 

mailto:angstamp@gov.ai
http://www.gov.ai/angstamp
http://www.kluis.com


www.rapp-auktionen.ch 

The Safe Way to Success 
consignments/cash paynnents 

Peter Rapp AG Intern. Stamp Auctions 
Toggenburgerstr. 139 
Postfach 276 
CH-9500 Wil-Switzerland 
Phone:+4171-923 77 44 
Fax: +41 71-923 92 20 
rapp-auktionen@bluewin.ch 

FRANEKER POSTZEGEL
ENMUNTENVEILING 

66e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 28 september 2001 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMAN-KLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

AANBIEDING NEDERLAND SEPTEMBER 2001 
cat.nr. 

50-55 
82-83 
87-89 
90-94 
102-103 
106 
110-113 
114-120 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 

postfris 
jeuro 

38,12 
17,47 
24,50 
12,25 

129,33 
4,99 

12,03 
47,65 
57,63 

124,79 
14,52 
17,02 
49,01 
11,80 
10,21 
17,47 
34,94 
18,60 

104,37 
23,60 
31,76 
42,66 
36,30 
36,30 

328,99 
56,72 
65,80 

142,94 
61,26 
38,57 
19,51 
88,49 
56,72 
39,03 
49,92 
21,78 
58,99 

gulden 1 

84,00 
38,50 
54,00 
27,00 

285,00 
11,00 
26,50 

105,00 
127,00 
275,00 
32,01) 
37,51) 

108,00 
26,01) 
23,50 
38,50 
77,011 
41,00 

230,0(1 
52,0(1 
70,00 
94,01) 
80,00 
80,00 

725,00 
125,01 
145,01 
315,00 
135,00 
85,00 
43,0(1 

195,01 
125,011 
86,011 

110,00 
48,00 

130,00 

cat.nr. 

274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a-d 
374-378 
402-403 
444-448 
449-453 
454-459 
450-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 

postfris 
1 euro 

65,80 
44,92 
58,99 
42,20 
9,53 

32,67 
7,71 

24,50 
21,33 
22,69 
7,26 

21,33 
25,41 

8,85 
14,07 
22,46 
15,88 

283,61 
22,46 
83,95 
61,26 

7,71 
3,63 
0,61 
1,36 
1,59 
4,08 
1,54 

79,41 
3,40 
2,68 
3,52 
1,09 
1,79 
3,27 
7,71 

170,17 

gulden 1 

145,00 
99,00 

130,00 
93,00 
21,00 
72,00 
17,00 
54,00 
47,00 
50,00 
16,01 
47,01 
56,0(1 
19,51 
31,00 
49,50 
35,00 

625,00 
49,5( 

185,0( 
135,00 

17,0(' 
8,0(1 
1,35 
3,01 
3,51 
9,0( 
3,41 

175,00 
7,5( 
5,9( 
7,75 
2,41 
3,95 
7,20 

17,00 
375,00 

cat.nr. 

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

r̂^ 

postfris 1 
1 euro 

7,26 
5,17 
8,17 

24,96 
38,12 

4,72 
12,71 
14,52 
10,44 
12,25 
9,08 
4,54 

32,67 
6,81 

10,89 
7,26 
9,08 

20,87 
13,16 
6,81 
9,08 
5,90 
8,17 

19,97 
6,35 

32,67 
6,35 
6,99 
3,86 
7,26 
8,17 

guldenll 

16,00 
11, ' ) 
18,00 
55,C) 
84,C) 
10,4) 
28,() 
32,00 
23,e) 
27,() 
20,() 
10,0) 
72,00 
15,( ) 
24,C) 
16,C) 
20,00 
46,00 
29,C) 
15,C) 
20,00 
13,() 
18,(0 
44,00 
14,(0 
72,( ) 
14,0) 
15,4) 
8,50 

16,C) 
18,C ] 

' " ' ^ ; Op aanvraag gratis L 
3 prijslijst Nederland 
S vele aanbieding 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdtieden. 

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

Postzegelhandel De Viking 
Voor at uw nieuwtjesabonnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief verzameling) 

bent u hier op tiet juiste adres. 

U mist geen enkele uitgifte! 
Ook oudere uitgiften zijn leverbaar. 

Stuur uw mancolijst. 
Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 
e-mail: wim.hoeijenbos@wxs.nl 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch
mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl


Jaargang 79  augustus/september 
2001 n r 8g8 

Het maandblad Filatelie waarin opge
nomen De Philatelist is een uitgave 
Van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag Inhoud 
In dit maandblad zijn  buiten de ver 
antwoordelijkheid van de redactie  de U i t d e W e r e l d V a n d e filatelie 
officiële mededelingen van de 6 l 4 . / 6 l ' ^ 

TJ:n.^ntnXXr:èn'''^^^^ verzamei^i^NederbM / 
0 1 6 / 0 1 7 

Filatehe verschijnt in de eerste helft N i e U W O p h e t p O S t k a n t O O r 
van de maand (niet m augustus) 5 l 8 

Hoofdredacteur A u t o m a a t s t r o k e n 
AadKmkmanAIJP • 0 2 0 / Ö 2 I / 0 2 2 
Khpperz 1276 BP Huizen L u c h t p O S t n i e U W S 
Telefoon 0355254391 6 2 4 
Telefax 0355240926 B o n d s p a g i n a ' s 
Email philateliegJtip nl ^ ° ^ fi/fii,/fi,Ö 
Website www Philatelie demon nl 0 2 0 ; 0 2 7 ; 0 2 ö 

Nederlandse omzetbelastingzegels 19341941 
Advertentieverkoop 6 2 9 / 6 3 0 / 6 3 1 
Brouwer Media bv W i l l a z e n v o o r U 
Postbus 270 3830 AG Leusden f.,,!ft,D!f,jA 
JeaninedeTroye : ; 0 3 2 ; 0 3 3 ; 0 3 4 
Telefoon 033 43 35 231 V e r e n i g i n g s n i e u w s 
Telefax 033 4335258 6 3 5 / 6 3 6 / 6 3 7 

Filantique 
Abonnementen 637 
en bezorgklachten T^* '*1! j ' * ' l ^ * i ' i  ' ' 
Abonnementenland P o s t w a a r d e s t u k k e n 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 6 3 8 / 6 3 9 / 6 4 0 / 6 4 I 
Telefoon 025t 3139 39 Postex 2001: ook nu weer anders dan anders 
Telefax 0251 310405 6 4 2 / 6 4 . 3 
E mail aboservice@aboland nl «' j * ••*•*• . T TJ 
Website wwwabolandnl Ü O e K C n p i a n K 

648 
Adreswijzigingen E e n V e e l z i j d i g i n s t r u m e n t : d e f a g o t 
Adreswijzigingen opgeven aan de _ _ _ __ _̂  _ . . 6 s o / 6 s i / 6 s 2 / 6 s 3 
secretaris van de vereniging of afde 7 p p c r r a a t S i ' « . n r a u p n h a t J P J J J JD 
imgwaarvan uhd bent Als u individu r e e s t r a a t Ö 2 , s  u r a v e n n a g e 
eel abonnee bent (u betaalt het blad 6 5 4 / 6 5 5 
jaarlijks rechtstreeks aan de Stichting) S l u i t i n g filateliebalies m a a k t e i n d a a n f i l a t e l i e l o k e t s t e m p e l s 
zendt u uw adreswijziging aan de ad 6 5 6 / 6 5 7 
ministratie (adres zieboven) p ö s t z ë g è l b ö ë k i ë s 
Abonnementen •■ • V " , — ; 6 5 8 / 6 5 9 / 6 6 0 
Er zijn twee wijzen van abonneren H o e d e B r i t t e n h u n ' F i n e s t H o u r ' b e l e e f d e n 
1 een collectief abonnement voor 6 6 2 / 6 6 3 / 6 6 4 / 6 6 5 
aangesloten verenigingen het abon N i ë u w e N V P H  c a t ä i ö g u s ' : n u ü i ë t w ä ä r d e n ' in e u r o ' s 
nement voor leden is in de contributie *' ccoicc 
inbegrepen • • • ,  • • ; 6 6 8 / 6 6 9 
2 een individueel abonnement F i l a t e l i s t i s c h e e v e n e m e n t e n 
Het abonnementsgeld moet bij voor 6 7 O / 6 7 I 
uitbetaling worden overgemaakt V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n [ 1 6 ] 
tarieven voor het jaar 2001 ° cj^ic^
a binnen Nederland f39-ƒ€ 17 700p " V ^/•^'^73 
giro 8591403 van de stichting Neder N i e U W e U i t g i f t e n 
landsch Maandblad voor Philatelie te 6 7 4 t O t e n m e t 6 8 9 
U"g"s', , j^,„ „ Oproep geconfisceerde post 
c in het buitenland f68 50/€ 31 08 r r o ir 
(incl port) op dezelfde rekening als *;' '*'• *, y 
vermeld onder 2a T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
Als het abonnement op 1 april of 6 9 0 / 6 9 1 / 6 9 2 / 6 9 3 
I iuii ingaat moet een evenredig B o n v o o r k l e i n e a n n o n c e s 
bedrag tot het eind van het jaar ^ Q T 
worden gestort Abonnementen K-'lpi'nP a n n n n ' r p c 
p e n oktober zijn slechts mogelijk in JVicii ic d m i u u i . c b 
combinatie met een abonnement op 6 9 4 
de daaropvolgende jaargang 
Opzegging abonnement DI^Q^VOOTD^SITI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Een individueel abonnement kan per u m ^ ^ ^ ^ ^ p g ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ j U ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
31 december worden beëindigd door 1 1 , 
een schriftelijke opzegging die uiter B o m b a r d e m e n t o f g e e n b o m b a r d e m e n t , 
hjk op 30 november bij de admini j g p o s t m o e t g e w o o n b e z o r g d w o r d e n -
stratie in Arnhem moet ziin li- 1 1 . u .. L J . 

z e l r s a l s h e t b e w u s t e h u i s a d r e s m e t m e e r 
Losse nummers b c s t a a t . B e n t r e f f e n d b e e l d u i t d e p e r i o d e 
Losse nummers van de lopende jaar j j g j g B r i t t e n k e n n e n a l s ' T h e B a t t i e o f 
gang kunnen worden besteld door „ , , 1 , rï- ^ 11 
overmaking van f5 /e 2 27 per num B r i t a i n ' e n d i e d o o r J e f f r e y G r o e n e v e l d 
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De belangstelling voor fiscale zegels is de 
afgelopen jaren flink toegenomen. In dit 
nummer aandacht voor de Nederlandse 
omzetbelastingzegels in de periode 
1934-1941. 

Postex 2001 642 
'Allemaal naar Apeldoorn' - dat zou het 
motto kunnen zijn voor filatelisten die 
graag een bezoek brengen aan een leuk 
filatelistisch evenement. Postex 2001 valt 
zeker in die categorie. 
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POSTEX 2001 20 oktober 
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Rpei doorn 

Fagot 650 
Rolf van der Geest is een verwoed 
amateurfagottist. Maar de Haarlemmer 
verzamelt ook postzegels en ander 
filatelistisch materiaal met als thema de 
ontwikkelingvan zijn favoriete blaas
instrument. We mogen een kijkje nemen 
m zijn gestaag groeiende collectie en 
krijgen meteen ook wat algemene 
muziekgeschiedenis gedoceerd. 
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BELANGSTELLING 
VOOR BUIZENNET 

De Amerikaan Randolph 
Stark is een onderne
mend type. Hij heeft de 
gemeente New York ge
vraagd of hij het meer 
dan honderd jaar oude 
buizenpostnet van de 
stad mag overnemen. 
Stark wil het negentig ki
lometer lange netwerk, 
bestaande uit gietijzeren 
buizen dat met een door
snede van 20 centimeter, 
gebruiken om er bundels 
glasvezels door te trek

ken, zo meldt het Britse 
handelarenblad The Phila
telic Exporter. 
De auteur van de bijdra
ge, de Amerikaan Les Wi-
nick, baseert zich op een 
bericht dat hij aantrof in 
The Neu) York Times van 7 
mei van dit jaar. 
New York worstelt echter 
met een probleempje: de 
gemeente weet niet pre
cies wie zich eigenaar 
mag noemen van de pij
pen die tussen 1898 en 
1953 voor het verzenden 
van buizenpost werden 
gebruikt... 

JODISCHEIt PrArFIKOtRBUNO 
MAKKA8I HAZAIR 

BERLIN WIS 
Mvlntkcitrofl* 10 

HetJi 

Durch Eohrpost I 
Arno i-eäeraeryör 
3 a r 1 i n i:. 
Hosenthalerstr.26,111 

Niet alleen in Neu; York, maar ook m andere steden (zoals Berlijn, zie 
hicrbouen) uierd decennia langgebruikgemaakt uan buizenpost. 

'WEBSTRIJD' TIJDENS 
FILATELIEBEURS 

Op 25, 26 en 27 januari 
a.s. wordt in Loosdrecht 
voor de veertiende maal 
in successie De Fiiatelie-
beurs georganiseerd. Op 
de beurs, die vooral is be
stemd voor gespeciali
seerde filatelisten, mag 
het publiek bepalen wel

ke Nederlandse, op fila
telisten gerichte website 
het aantrekkelijkst is. De 
bezoekers mogen uit een 
zogenoemde picklist kie
zen. Sites die op deze lijst 
komen staan kunnen op 
de website van De Filatelie-
beurs worden genomi
neerd. IVleer informatie is 
te vinden op de bewuste 
site: lüiviu.Jilateiiebeurs.com 

MOGEN DE ZWITSERS 
WERKELIJK KIEZEN? 

Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
2001 geven de Zwitserse 
posterijen een speciale 
postzegel uit. Er lagen al 
wat ontwerpen klaar, zo
dat het de PTT wel een 
leuk idee leek om het pu
bliek te vragen aan welk 
ontwerp het de voorkeur 
gaf. Er Icwamen zesdui
zend reacties binnen. 
Een ontwerp van Beat 
Kehrli, dat elementen van 
moderne gevelpartijen 
laat zien, kwam als win
naar uit de bus. 
Krijgen de Zwitsers nu de 
zegel die ze graag willen 

hebben? Dat is nog de 
vraag. Intern was name
lijk een andere keuze ge
maakt en daarom maakt 
de post nog wat voorbe
houd, want de PTT vindt 
het aantal reacties uit het 
publiek eigenlijk niet zo 
groot. Op 20 november, 
als de zegel verschijnt, 
zullen we weten of het 
ontwerp van Beat Kehrli 
het gehaald heeft... 

DE POST HERHAALT 
'BELGICA-TRUC' 

Tijdens de internationale 
expositie Bellica 2001, die 
in juni jl. in Brussel werd 
gehouden, werden zeven 
nieuwe emissies gelan
ceerd: voor elke tentoon-
stellingsdagéén. 
Uit het Belgische emis
sieprogramma voor 2002 
blijkt dat De Post deze 
'truc' (die veel bezoekers 
naar de expositie trok) 
wil herhalen. Volgend 
jaar wordt in Kortrijk van 
II tot en met 14 juli de na
tionale tentoonstelling 
Filakortrijk gehouden. Tij
dens deze vier dagen du
rende expositie verschij
nen vier nieuwe Belgi
sche emissies. Dit zijn ze: 
11-07: 700 jaar gulden-
sporenslag (twee zegels 
en een blokje); 
12-07: Gemeenschappe
lijke uitgifte met Portugal 
(twee zegels plus blokje); 
13-07: Gemeenschappe
lijke uitgifte met Kroatië 
(twee zegels); 
14-07: Stripzegel, gewijd 
aan de stripheld Bake-
landt van Hec Leemans. 
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LEBEAU KON NOG 
WEL IETS MEER... 

Verzamelaars kennen 
Chris Lebeau vooral als 
ontwerper van de zegels 
in het type 'vliegende 
duif, die tussen de beide 
wereldoorlogen volop in 
gebruik waren. Maar Le
beau ontwierp niet alleen 
postzegels; hij kon ook 
textiel ontwerpen, batik
ken en wist tal van grafi
sche producten van een 
vorm te voorzien. In het 
blad Drukvan de firma 
FontShop Benelux (web
site: u;u)U)./ontshop.be) is 

een bijdrage over het 
werk van Lebeau te vin
den. Het magazine drukt 
een prachtig staaltje van 
Lebeau's beletterings
kunst af: een hoes die be
stemd was voor 78-toe-
rengrammofoonplaten: 

CORRECTIE STEMPEL 
LIMPHILEX XXXII 

In het julinummer van Fi
latelie werd op pagina 
569 het stempel aange
kondigd dat tijdens Lim-
philex XXXII in Reuver (27 
en 28 oktober a.s.) zal 
worden gebruikt. De heer 
P.A.H. Heidens, secreta
ris van de organiserende 
filatelistenvereniging Fil-
vero deelt mee dat het 
stempel niet - zoals wij 
meldden - verwijst naar 
de oude steenkolenmij
nen, maar naar de vele 

kleifabrieken die vroeger 
in Reuver gevestigd wa
ren. Het thema van Lim-
phiiex is namelijk 'Klei en 
keramiek'. 
We maken van de gele
genheid gebruik om u te 
vertellen dat de beursen
velop bij de heer Heidens 
(Dotterbloemstraat 21, 
5953 GZ Reuver, telefoon 
077-4743049) kan wor
den besteld. U moet dan 
f3.50 per envelop over
maken op bankrekening 
593989678 t.n.v. Filvero 
Reuver. Vergeet niet uw 
adres te vermelden. 

PRACHTIGE VONDST 
IN OUDE DOOS 

Het Amerikaanse postze
gelblad Linn's Stamp 
News meldt de opmerke
lijke vondst die Robert 
Chartier uit New Hamps
hire onlangs deed. In een 
doos waarin duizenden 
'coils' (rolzegels) uit het 
begin van de twintigste 
eeuw bij elkaar waren ge
bracht viste hij een exem
plaar dat uit een particu
liere rolzegelautomaat 
afl<omstig bleek. De ze
gel van 2 cent (type V\̂ as-
hington 1902/1903) is af
komstig uit een partij die 
door de Amerikaanse 
posterijen ongeperfo
reerd aan de J. Scher-
mackCo. of Detroit werd 
geleverd. Schermack ver
vaardigde er rolzegels 
van. Een zegel met een 
Schermack-perforatie is 
op zich niet zo heel zeld

zaam (de catalogus meldt 
een prijs van $ 2.50). 
Dankzij de acht gaatjes in 
het zegelbeeld is er toch 
sprake van een echte 
vondst, want die behel
zen een soort code waar
uit kan worden afgelezen 
welke firma de zegel des
tijds gebruikte. 
Het is voor het eerst dat 
een zegel uit de serie van 
1902/1903 met dergelijke 
control perjRns is gevonden. 
Kenners schatten de 
waarde van de zegel op 
ongeveer duizend dollar. 

MILLENNIUMSERIE 
WINT ZILVER 

Ruim 21.700 inzendin
gen kreeg de jury van de 
Engelse Designer and Art Di
rectors Aujords 2000 onder 
ogen. Wie dan een prijs 

wint moet wel iets moois 
hebben gemaakt, zou je 
zeggen. Geen wonder dat 
Royal iVlail, de Engelse 
posterijen dus, trots was 
op het feit dat haar Mil-
lennium-reeks met zilver 
ging strijken. 

HULPEMISSIE VOOR 
TRISTAN DA CUNHA 

Op 21 mei jl. werd Tris
tan da Cunha zwaar ge
troffen door een hevige 
storm. Daken werden van 
huizen gerukt, de elektri
citeitviel uit en de vries
kist van de visfabriek 
vloog twintig meter door 
de lucht. Ook kwam het 
dak van Prince Philip Hal! 
naar beneden. Gelukkig 
waren er geen doden of 
zwaargewonden te be
treuren. 
Crown Agents, de firma die 
de emissies van Tristan 
da Cunha verzorgt, geeft 
een hulpemissie uit: de 
serie Ship to Shore zal van 
de opdruk Hurricane Relief 
2001 worden voorzien. 
Een datum was bij het ter 
perse gaan van dit num
mer nog niet bekend. 

Rauage in de Prince Philip Hall. 



AMERICAN PHILATELIC SOCIETY VERHUIST 
NAAR VERLATEN LUCIFERFABRIEK 

Wie zei er dat filatelie een 
aflopende zaak is? In 
Amerika lijkt die stelling 
niet op te gaan: de Ameri
can Philatelic Society (APS), 
een organisatie met meer 
dan zestigduizend leden, 
heeft in ieder geval groot
se uitbreidingsplannen. 
De APS huist nu nog in 
een niet onaardig, eigen 
onderkomen in Bridge-
ville, Pennsylvania. De 
organisatie kreeg voor dit 
huidige pand en de erbij 
behorende grond al di
verse malen een aantrek
kelijk aanbod. Een aantal 
kilometers verderop, in 
Bellefonte, staat een 
oude luciferfabriek. De 

gemeente Bellefonte 
deed de APS 'an offer 
they couldn't refuse', met 
als gevolg dat de APS 
rond 2003 in de dan ge
heel verbouwde fabriek 
hoopt te kunnen neer

strijken. Om de naderen
de verhuizing aan te kon
digen heeft de APS een 
replica van een honderd 
jaar oude prentbrieflcaart 
laten drukken, die - ge
frankeerd met een 'eigen' 
port-betaaldlabel onder 
de leden van de vereni
ging werd verspreid. 

POSTZEGELHANDELAREN: HANDEN AF VAN 
'THE EMPIRE STRIKES BACK' EN TELETUBBIES! 

Een Britse postzegelhan-
del, Stampdile Ltd., is 
door een Engelse rechter 

veroordeeld tot een boete 
van £ 7.000,- vanwege de 
verkoop van postzegels 

die afbeeldingen tonen 
van personages uit de 
film 'Starwars' en de kin
dertelevisieserie 'Tele-
tubbies'. 
Stampdile werd aange
klaagd door de maat
schappijen Lucasfilm en 
Ragdoll Productions. 
Het is opmerkelijk dat 
een handelaar moet boe
ten omdat postadminis-
traties zonder toestem
ming 'characters' gebrui
ken voor het gebruik 
waarvan betaald moet 
worden (de zogenoemde 
merchandising). De zaak 
kreeg volop aandacht in 
het Engelse handelaren-
blad The Philatelic Exporter 
en ook in het Amerikaan
se postzegelblad Linn's 
Stamp Neiüs. 
Stampdile Ltd. gaat ove
rigens wel in beroep te
gen de uitspraak. Het be
drijf vindt dat het er niets 
aan kan doen dat bepaal
de postadministraties het 
niet al te nauw nemen 
met de regeling van het 
auteursrecht. De nieuwe 
rechtszaak, zo was de 
verwachting, zou rond 
deze tijd dienen. 

PTT VAN SINT VINCENT FELICITEERT 
HAAKON EN ZIJN BRUID METTE-MARIT 

Hoewel Scandinavië ver 
weg ligt houdt de Caribi
sche eilandengroep Sint 
Vincent de ontwikkelin
gen in Noord-Europa 
kennelijk goed in het 
oog. Anders valt niet te 
verklaren waarom de 
posterijen van Sint Vin
cent op I augustus jl. een 
emissie lieten verschij
nen die het huwelijk van 
de Noorse kroonprins 
Haakon met Mette-Marit 
Tjessem Hoiby herdenkt. 

Aan het huwelijk - dat op 
25 augustus is voltrokken 
- ging een nogal bewo
gen periode vooraf. 

Mette-lVlarit is namelijk 
de ongehuwde moeder 

van een drie jaar oude 
zoon, Marius. De natuur
lijke vader van Marius 
zou - zo berichtten de 
media in Noorwegen -
connecties hebben (ge
had) met de drugswereld. 
Prins Haakon vond zijn 
relatie belangrijker dan 
het troonopvolgerschap 
en koos onvoorwaarde
lijk voor Mette-Marit. En 
het klinkt misschien als 
een cliché, maar liefde 
overwon alles: de Noren 
gunden het paar zijn ge
luk en Haakon en Mette-
Marit kregen elkaar... 

SYKE-PROVISORIUM 
ONDER DE HAMER 

Wie verlegen zitten om 
een zegeltje van vijf cent 
kan natuurlijk altijd een 
gehalveerde zegel van 
tien cent als frankering 
gebruiken. Filatelisten 
doen dat ook wel, maar 
dan om een 'leuk stukje' 
te creëren. Ze denken 
wellicht aan hetVineta-
provisorium, de gehal
veerde Germaniazegel 
van 5 pfennig die op de 
kruiser Vineta het tekort 
aan zegels van 3 pfennig 
moest opvangen. De 
noodzegel werd verder 
voorzien van de stempel-
opdruk 3 pj; men zegt dat 
dat gebeurde met behulp 
van een stuk van een be
zemsteel. Niet iedereen 
gelooft dat het provisori-
um postaal gezien nodig 
was, maar er worden wel 
gigantische prijzen be
taald voor zo'n zegeltje. 
Halveringen waarvan 

Syke-provisormm. luèl nodig' 

men aanneemt dat ze -
hoewel in strijd met de 
postale voorschriften -
wèl noodzakelijk waren 
zijn de Syke-noodzegels, 
gehalveerde zegels van i 
groschen die door de ge
meente Syke werden ge
bruikt om er lokale brie
ven mee te verzenden. 
Zo'n Syke-provisorium op 
brief kwam eind vorige 
maand onder de hamer 
bij het Duitse veilinghuis 
Ulrich Felzmann. De in
zet: 45.000 mark' 
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GESLAAGDE NAPOSTA 
2 0 0 1 IN WUPPERTAL 

Van 24 tot 27 mei 2001 
werd in Wuppertal de 
Duitse 'nationale' Napos-
ta 2001 gehouden. Dat 
gebeurde in de histori
sche Stadthalle en twee 
nabijgelegen dependan
ces. De imposante Stadt-
halle werd honderd jaar 
geleden gebouwd in een 
stijl die in Duitsland als 
Historismus (eclecticisme) 
wordt aangeduid. De hal 
bevat elementen uit de 
gotiek, de (neo)renais-
sance, de barok en de Ju
gendstil. De tentoonstel
ling stond in het teken 
van het thema 100 Jahre 
Schwebebahn, de unieke 
zwevende spoorweg die 
nog steeds dienst doet. 
Ter gelegenheid van het 
jubileum werden postze
gels in velletjes van tien 
en een postwaardestuk 
van 1104-50 pf uitgege
ven. Ook waren post-
waardestukken te koop 
met de afbeelding van 

een Euromunt en van het 
babyolifantje Tuffi, dat in 
1950 tijdens een propa-
gandatocht uit de Schweb
ebahn viel (overigens zon
der ernstige gevolgen). 
De 23g inzendingen wer
den beoordeeld door 
twintig juryleden, onder 
wie één Nederlander. Er 
werd tienmaal groot 
goud toegekend, 37 maal 
goud, 73 maal groot ver
meil, 60 maal vermeil, 23 
maal groot zilver, 12 
maal zilver en acht maal 
verzilverd brons. Er was 
slechts één Nederlandse 
inzender: de heer H. Bui
tenkamp, die groot ver
meil (groot verguld zil
ver) behaalde in de klasse 
postgeschiedenis. Het 
aantal bezoekers overtrof 
ruimschoots de verwach
tingen van het organisa-
tiecommité. Ondanks het 
prachtige weer, dat eer
der uitnodigde tot andere 
bezigheden, waren vele 
duizenden naar de Wup-
pertalse Johannisberg ge
komen. F.SIGHermse 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dzievi'on(a)xsAall.nl 
WEBSITE: wvwv.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

TERMINOLOGIE NIEUWE PRODUCTEN VAN 
PTT POST: SLECHTS DRIE CATEGORIEËN 
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Als het om de verschij
ningsvormen van postze
gels gaat wordt in de fila
telie maar een beperkt 
aantal termen gebruikt. 
Tot dusver waren de 
meest voorkomende ter
men vellen (loketvellen), 
blokken, boekjes en rol
len. De enige velletjes die 
in de Nederlandfilatelie 
voorkomen zijn die van 
de Amphilexzegels uit 
1967, die tien exemplaren 
bevatten die ook los ge
kocht konden worden. 
In 1993 werd een begin 
gemaakt met de af
schaffing van de loketvel
len; aan deze operatie is i 
juli jl. een definitief eind 
gekomen; sindsdien ver
schijnen er geen vellen 
meer waaruit losse zegels 
worden verkocht. De ver
koop van losse zegels is 
daarmee verleden tijd. 
Wat nu nog rest zijn de 
blokken, boekjes en rol
len. Als we het materiaal 
bekijken dat sinds 2 juli 
2001 op de verkooppun
ten te krijgen is dan kan 
in feite alles worden in
gedeeld in die drie cate
gorieën, zij het dat daar 
soms nog het voorvoeg
sel 'hang' aan moet wor
den toegevoegd. 
De blokken met tien 
'Crouwel'zegels verto
nen geen enkel kenmerk 
die iets met vouwen of 
scheuren te maken heb
ben (zoals een 'ril' of een 
'perforatielijn'). Ze kun
nen dan ook niet worden 
ondergebracht in de cate
gorie 'boekjes'. Dat ze 
dubbelzijdig zijn bedrukt 
is niets nieuws; dat feno
meen kenden we ook al 
van de blokken 'lox cre
atief met zegels'. 
De vellen met vijftig 
'Crouwel'zegels verto
nen daarentegen duidelij
ke kenmerken als het 
gaat om het vouwen: er is 
een 'perforatielijn/ril' 
aangebracht en ze zijn al 
voorgevouwen  we kun
nen ze dus met een ge
rust hart onderbrengen 
in de categorie 'boekjes'. 
Er is geen voorziening 
om ze op te hangen, dus 
het zijn geen hangboek
jes. Deze verschijnings
vorm is kennelijk afgeke
ken van de Engelse boek
jes met honderd Machin

zegels (ist en 2nd) zoals 
Royal Mail die sinds 29 ja
nuari 2001 verkoopt. Dat 
is niet zo vreemd, want 
ook in Engeland is het 
drukkerij Walsall die 
deze producten (naast 
The House ojQuesta) drukt 
 en ook daar is de keer
zijde onbedrukt gelaten! 
De blokken van vijf Beat
rixzegels zijn weliswaar 
niet dubbelzijdig be
drukt, maar ze hebben 
een sleufgat waaraan ze 
kunnen worden opge
hangen. Kortom, dat zijn 
hangblokken. 
Hangboekjes met vijftig 
zelfl<levende zegels die 
één geheel vormen met 
de 'kaft' van het boekje 
kennen we al dankzij de 
door Joh. Enschedé ge
drukte (en door PTT Post 
van de onzinnige aandui
ding maller voorziene) 
producten. De hangboek
jes met vijf of tien zelfl^le
vende zegels die ook één 
geheel vormen met de 
'kaft' van het boekje wor
den door PTT Post nu op
eens niet als mailer beti
teld, maar als 'boekje'. 
Of er nu één dan wel 
meerdere perforatielijnen 
ofrillen zijn aange
bracht is niet zo relevant 
voor de naamgeving. Het 
zijn en blijven 'boekjes'. 
Overigens ziet PTT ze 
kennelijk wel als een 
voortzetting van eerdere 
boekjes met zegels die 
van gewone gom zijn 
voorzien en die ook bij 
Walsall werden vervaar
digd, want er is gekozen 
voor een verder doorlo
pende nummering: 
PB67, PB68, PB69 en 
PB70. 

BLOKKEN OP CREDIT 
CARD FORMAAT 
Van de op 18 juni ver
schenen blokken van tien 
Crouwelzegels op credit 
card formaat had het Mu
seum voor Communica
tie in Den Haag aanvan
kelijk slechts van de 
waarde 25 c. een geaccor
deerd vel in zijn bezit. 
Dat vel was geaccordeerd 
op 10 april 2001. 
Inmiddels zijn ook de ge
accordeerde vellen van de 
blokken van 5 en 10 cent 
gearriveerd. 
Deze vellen zijn van de
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zelfde akkoorddatum 
voorzien: 10 april 2001. 

HANGBOEKJES 
VAN VIJFTIG 
Van de zes (aanvankelijk 
voor verschijning op 2 
juli geplande) hangboek
jes met vijftig zegels wa
ren op 4 juni 2001 alleen 
de boekjes met rouwze
gels in productie geno
men. Inmiddels zijn ook 
de andere boekjes ('50 
voor de baby', '50 voor 
het huwelijk', '50 voor 
uw post', '50 voor binnen 
Europa' en '50 voor bui
ten Europa') verschenen. 
In het Museum voor 
Communicatie waren op 
het moment dat ik daar 
op bezoek ging voorlopig 
alleen de hangboekjes 
'Baby' en 'Binnen Euro
pa' aanwezig. 
De drukcilinder bevat 
twee naast elkaar ge
plaatste hangboekjes. 
Een hangboekje 'Baby' 
bevat vijf blokken van 
vijfmaal twee zegels die 
met basis naar rechts zijn 
geplaatst. 'Binnen Euro

pa' bevat zeven zegels 
met de basis naar rechts 
en daarbovenop drie in 
normale, liggende stand 
geplaatste zegels. Geheel 
rechts onderaan het 
boekje' staan de cilinder
nummers: WiWiWiWi in 
de kleuren cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
De voorzijde van het 
drukvel is aan de linker
kant voorzien van een 
lange verticale balk; bij 
'Baby' is die balk zwart, 
bij 'Binnen Europa' cy
aanblauw. Bovenaan 
staat een paskruis. Aan 
de rechterkant bovenaan 
zien we een paskruis en 
daaronder drie rechthoe
ken in zwart, respectieve
lijk cyaanblauw en ge
volgd door registerbal
ken in de kleuren geel, 
magenta, cyaanblauw en 
zwart (alles naast blok 1 
van boekje 2). Ver daar
onder (naast blok 5 van 
boekje 2) staat een vier
kant in zwart, respectie
velijk cyaanblauw. De 
drukrichting is O(nder). 
Het modelvel 'Baby' was 

ongestansten 'Binnen 
Europa' ook, zij het dat 
wel de sleufgaten en de 
perforatieril aangebracht 
zijn. Er zijn geen ak
koorddata vermeld. 
Bij 'Baby' en 'Binnen Eu
ropa' maken de diagona
len van het raster een 
hoek van 30 graden bij 
cyaanblauw, 60 bij ma
genta en 40 graden bij 
geel en zwart. 
Als we het aantal raster
punten langs de zijran
den tellen levert dat bij 
'Baby' hetvolgende re
sultaat op; 

Druk punten per 
kleur mm (hor./ver.) 
Cyaanblauw 5/ g 
Magenta 9/ 5 
Geel 7/ 8 
Zwart 5/ 6 

Voor 'Binnen Europa' 
zijn de rastergegevens als 
volgt: 

Druk punten per 
kleur mm (hor./ver.) 
Cyaanblauw 7/12 
Magenta 12/ 7 
Geel 6/ 8 
Zwart 12/15 

Als we de zegels in lig
gende (leesbare) stand 
bekijken dan is de druk
richting voor 'Baby' 
L(inks) en voor 'Binnen 
Europa' O(nder)  voor de 
bovenste drie zegels  re
spectievelijk L(inks) voor 
de onderste zeven zegels. 
De opmaak van de ach
terkant is als gelijk aan 
die van de voorzijde, 
maar dan gespiegeld. Het 
losse blok onderaan ont
breekt. 

BEATRIX
HANGBLOKKEN 
De opmaak van de blok
ken met vijf Beatrixzegels 
van f 1.45 is grotendeels 
gelijk aan die van de 
blokken in de waarde 
85 c./€ 0,39. De boekjes 
zijn gedrukt met behulp 
van cilinders waarop er 
achttien (zesmaal drie) 
zijn aangebracht. 
De voorzijde van het 
drukvel vertoont aan de 
linkerkant een verticale 
donkerblauw/paarse lijn 
en bovenaan een pas
kruis. Aan de rechterkant 
zien we bovenaan een 
paskruis, daaronder drie 
rechthoeken in donker
blauw/paars en dan re
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gisterbalken in de twee 
zegelkleuren en de kleu
ren rood en donker
blauw/paars (dat alles 
naast rij i). Ver daaron
der (naast rij 3) staat 
weer een paskruis. Er zijn 
akkoorddata aange
bracht; de stans ont
breekt. 
Elk boekje bestaat uit vijf 
zegels in drie rijen van 
twee, waarbij de plek 
rechtsonder uitgespaard 
blijft voor een andere be
drukking. Daar komen 
onder meer de cilinder-

nummers WiWiWiWi in 
de kleuren donker
blauw/paars, rood en de 
twee zegelkleuren. De 
drukrichting is B(oven). 
De diagonalen van het 
raster maken een hoek 
van 30 graden bij cyaan-
blauw, 60 bij magenta en 
45 graden bij zwart (het 
raster van het geel is niet 
waarneembaar); donker
blauw/paars en rood heb
ben een hoek van 40 gra
den . Telling van het aan
tal rasterpunten levert dit 
resultaat op: 

Druk- punten per 
kleur mm (hor./ver.) 
Cyaanblauw 5/ g 
Magenta 9/ 5 
Geel ?/ ? 
Zwart 10/10 
Donkerblauw/paars 7/ 8 
Rood 7/ 8 

De rasters van de twee 
kleuren van de zegelteke
ning laten zich nauwe
lijks vaststellen. 

OVERIGE 
HANGBOEKJES 
Van '5X Baby' en '5X Hu
welijk' was in het Muse
um nog geen spoor te be
kennen, net zo min als 
van 'lox Felicitaties'. 

Bij de hangboekjes met 
Pnority-bladen is in de prs 
press-fase een foute code
ring voor de Eurotekens 
geslopen (zie de detailfo
to's hieronder). De fout 
werd pas opgemerkt toen 
de hangboekjes op 2 juli 
op de postkantoren be
schikbaar kwamen. Nog 
diezelfde week, op vrij
dag 6 juli, drukte Caspa
rie Almere een nieuwe 
oplage van 46.000 exem
plaren. Van de eerste op
lage van 80.000 waren er 
toen al 34.000 gedistri
bueerd. Op 9 juli werden 
de nog niet gestanste 
drukvellen doorgezon
den naar Grafistans in 
Eemnes. Daar werd de 
volgende dag begonnen 
met het stansen. De 
drukvellen van viermaal 
twee hangboekjes wer

den eerst gehalveerd in 
vellen van 2x2 boekjes; 
daarna werden deze halve 
vellen in de stansmachi-
ne driezijdig gestanst. 
Op een apart snijapparaat 
werden de 'schapkaarten' 
vervolgens losgesneden. 
De losse schapkaarten 
moesten daarna in Eem
nes nog worden ontdaan 
van de inhoud van de 
slobgaten. Overigens is 

het nogal eigenaardig en 
eigenlijk nogal onfair dat 
van Casparie wel werd 
geëist om de inhoud van 
de slobgaten te verwijde
ren; van Walsall werd dat 
nooit gevraagd. 
Op vrijdag 13 juli konden 
de schapkaarten door 
naar WILO Vianen, waar 
ze verder werden ver
werkt. 
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egels - munten - albums 
www.lindner.nl 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te l(oop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

NIJNEECSE 
POSTZEGELVEILII IG N.P.V. 

Onze 83ste veiling wordt gehouden op 
29 september a.s. In hotel Belvolr. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veiling in 
2001 gratis thuis. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ooit mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijsiijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.ni Tei. 0313-419041 

P Z H R O N H E R S C H E I T E-mali: pzhronii@bart.ni 

België Congo Rujondo Burundi 
Sijno olies van België 1940/1964 aan 50% l<Qt ujaorde volgens U lijst 
Loten en partijen ook verkijgboor, attractieve prijzen Promotie op Zaire ** 
Vraog mijn nieuuue lijst in euro, met Luxembourg ßelgisch-Congo S Ruanda-Ur 
In flpril, opening van mijn tuebsite LULUUJ Philagadu be 

Jeon-Paul Godu • Postbus 10 • 1000 Brussel 24 
Fox -I-32.2.503 38 11 philQ90du@pin9.be 
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gels zijn afgebeeld zijn 
respectievelijk Tom & Jer
ry; Fred Flintstone en Bar
ney Rubble (uit de serie The 
Fihntstones); Johnny Brauo; 
Dexter; The Pouier PuffGirls. 
We zien deze getekende 
helden in situaties die 
alle iets met de verzen

ding van post te maken 
hebben. 

Ontwerpen 
De zegels zijn ontworpen 
door PTT Post, die daar
bij nauw samenwerkte 
met Warner Brothers in 
Londen (Engeland). 

Overige bijzonderheden 
De postzegelboekjes zijn 
vervaardigd bij Walsall 
Security Printers Ltd. in 
Walsall, Engeland. Er 
zijn 1.5 miljoen boekjes 
gedrukt. 

25 SEPTEMBER: 
VERRASSiNGSZEGEL 

Op 25 september ver
schijnt een verrassings
zegel. Zoals we de laatste 
jaren van PTT Post ge
wend zijn wil men het be
grip 'verrassing' graag 
zoveel mogelijk inhoud 
geven. Vandaar dat we op 
deze plaats nog niet kun
nen meedelen hoe de ze
gel er uit zal zien en wat 
de aanleiding tot de uit
gifte is. Excuses! 
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\feiling nr. 73 
wordt gehouden op 

zaterdag 
6 OKTOBER 2001 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
' verpakkingsmateriaal 

J^-
Een goed begin van het nieuwe millennium: 

Neem een abonnement 
op het land of thema 
van uw keuze!! 
'Wereldnieuwtjesdienst' 

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

"nieuwtjes-abonnement" 

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

verrassend, veelzijdig, informatief 

file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl


1919 R i e t d i j k 2001 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. Dé manier om een goede prijs voor uw 
collectie te realiseren. Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor! 

Wat wij voor u kunnen betekenen: 
* Internationaal koperspubliek; 
* Betrouwbare indicatie vooraf; 
* Renteloos voorschot behoort tot de mogelijkheden; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit; 
* Veiling in sfeervolle ambiance; 
* Bezoek aan huis of in de bankkluis; 
* Gratis verzekering. 

U kunt, voor de najaarsveiling, nog inzenden 
tot circa half september 

Wij ontvingen reeds voor de Grote Najaarsveiling: 
• Collectie jubileum 1923 van dhr. J.C. v.d. Bosch uit Veenendaal; 
• Nederland en O.R. van wijlen dhr. Baron D.v.Mackay uit Oegstgeest; 
• Uitgebreide verzameling Turkije en gebieden; 
• Een der indrukwekkendste collecties Olympische Spelen ooit in Nederland geveild; 
• Prachtige wereldcollectie in 2 albums tot 1910 ± 1,5 miljoen Fr. Frs. 

Uw collectie, maar uiteraard ook uw voorraad is bij ons in goede handen. Onze 
veilingen vormen een "jachtterrein" voor (inter)nationale kopers. Profiteer hiervan 
en geef uw collectie de perfecte etalage. Bel voor meer informatie of het maken van 

een afspraak voor een gratis taxatie bij ons op kantoor: 

" 070 - 3647957 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

Londen 

82 jaar in dienst van de Filatelie 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk.veilingen.nl


^ ■ ^ L ^ E H ^ I POSTBUS 
SAMENSTELLING: DR. PIETER HOUDEWIND 
POSTBUS 609, 2270 AP VOORBURG 

De vorige afleveringen 
van deze rubriek leverden 
de nodige reacties en cor
recties van lezers op, 
waarvoor mijn dank. 
Hanneke Leenhouts uit 
Zürich meldde dat de ver
hoging van de posttarie
ven in Zwitserland per i 
juni 2000 slechts ten dele 
doorgegaan is. De bin
nenlandse tarieven zijn 
op last van de verant
woordelijke minister ge
lijk gebleven; wel zijn de 
gewichtsklassen ver
kleind waardoor je eerder 
een duurdere postzegel 
moet gebruiken. Apost 
kost nog altijd go r. en B
postkost /or . 
De heer Roos uit Uit
hoorn heeft de Spanje
bijdrage zorgvuldig gele
zen en attendeerde mij 
erop dat Exposirion Mon
dial de Filacelia/ Espana 
2000, FlPtentoonstelling 
en 50 Aniu.de Ia Corona
cion/ Sta. Maria de Puerto 
Santona ieder één zegel 
voorstellen. Hij meldde 
ook een aangetekende 
brief gefrankeerd met 
een Hermandadstrook 
met in plaats van sterren 
en cijfers R00000130 en 
de opdruk CERTIFIC. 

Aland 
Op 3 januari 2001 zijn de 
posttarieven op Aland 
verhoogd; de automaat
strokenserie 'schaap' 
omvat nu de waarden 
2,30, 2,70, 3,20 en 
3,50 m. 
Op 3 september 2001 ver
schijnen de nieuwe auto
maatstroken met motief 
'koe'; het is de tweede 
uitgifte in de serie boer
derijdieren. De afgebeel
de koe is een 'charolais', 
een witte of grijswitte 
koe, waarvan er in totaal 
130 stuks zijn op Aland. 
Deze koeien komen oor
spronkelijk uit Frankrijk. 
Het ontwerp is van Staf

I fan Ullström. De auto
j maatstrookvoordrukken 
1 zijn vervaardigd bij de 

inmiddels failliete  Zwit
j serse drukkerij Hélio 
I Courvoisier. 
I Deze automaatstroken 
'• met waarden in marken 
I blijven geldig tot 30 juni 
i 2002. Op 2 januari 2002 
I zal de derde uitgifte in de 
I serie boerderijdieren ver
, schijnen met het motief 

'kip' en met€waarden. 

f\ 7 
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Ik ben benieuwd wie het 
aantal kippen op Aland 
gaat tellen! 

België 
De Amielautomaat (SIMA 
1351T) zonder weeg
schaal in Brussel4 (auto
maat nummer 143006) is 
in april 2000 verwijderd; 
automaat nummer 
143005 (Oudenaardei) 
werd in juni 2001 wegge
haald. De oude Framaau
tomaten uit de periode 
19831986 worden niet 

tomaat dat op Bellica 
2001 zou worden ingezet 
werd op bevel van hoger
hand geannuleerd. 
De oplage van de 
Phileuro 2000automaat 
bedroeg g.6i6 automaat
stroken; voor de auto
maat op Philabourse 2000 
was dat 7.743 automaat
stroken. 
Tijdens Philabourse 2001 
(het evenement werd op 5 
en 6 mei 2001 in Charle
roi gehouden) zijn spe
ciale automaatstroken 
verschenen in de waar
den 17, 21, 30 en 34 
frank. 
Op de wereldtentoonstel
ling Bellica 2001 (9 toten 
met 15 juni 2001, Brus
sel) was een Framaauto
maatvan de oude genera
tie geplaatst met daarin 
een speciaal Bellica 2001
cliché. Er konden alleen 
waarden van 17, 21, 30 en 
34 frank getrokken wor
den. Aan het eind van de 
rol voordrukken was een 
'restwaarde' van afwij
kende waarde mogelijk: 
automaatstroken in de 
waarden van onder meer 
3,15 en 24 frank zijn be
kend. Het aantal Belgica
stroken dat op de ten
toonstelling werd ver
kocht lag rond de 13.000. 

! éaGicA2ooi 

Dr. P. Houdcwird, 
POSTR RESTAVTF, 
Hoofdpostkantoor Voorburg. 
KL-2270 NA VOOBBURG/Sederland. 

meer omgebouwd voor 
gebruik met euromun
ten. Het aangekondigde 
nieuwe model Framaau
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Dr. P. Houdewind, 
POSTE RESTAHTF. 
Hoofdpostkantoor Voorburg, 
»L-2270 NA VOOBBHRC/Sederland. 

De aangekondigde fraaie 
Belgicaautomaatstrook 
(zie hieronder) werd af
geblazen. 

Brazilië 
Ter vervanging van het 
'duifmotief voor Brazi
liaanse automaatstroken 
is op 25 september 2000 

nieuw gewaarmerkt pa
pier verschenen: 'Arara
juba' ofwel een papagaai 
die landt op een tak, 
waarbij de kleurenpracht 
van zijn veren goed te 
zien is. 
De Ararajuba (Guaruba gu
arouba) heeft in zijn veren 
de kleuren van de Brazili
aanse vlag; groen en geel. 
Deze zelfklevende stro
ken worden gebruikt in 
Product Sales Machines 
(MVP's) en in Stamp Sales 
Machines (MVS'en). Tot 
nu toe is er alleen de aan
kondiging van deze auto
maatstroken in de waar
den 0.27, 0.44, 0.45, 0.60 
en 1.50 R$. 

China (Taiwan) 
De PTT van Taiwan heeft 
zeventig Napierautoma
ten besteld: 
50X N714 met teruggave 
van wisselgeld; 
20X N126 met weeg
schaal en tariefbereke
ning. 
De automaatstroken to
nen een afbeelding van 
de Memoriol Halltempel 
van Taipei. Er worden zes 
waarden aangeboden: 4, 
5,12, 24, 25 en 32N T$. 

Cyprus 
Maandbladlezer Jan Bak
ker uit Zwolle schreef 
over zijn vakantieerva
ringen op Cyprus. In de 
haven van Kato Paphos 
trof hij voor het postkan
toor een automaat aan. 
Hij gooide het geld voor 
een postzegel voor een 
brief naar Nederland in 
de automaat en kreeg be
halve de gewenste auto
maatstrook van 26 c. ook 
nog een tegoedbon van i 
cent. Hij had per abuis 
27c ingeworpen. 

 OÏDII WIE 
CYPRUS rasi«. SERVICES 
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Enkele dagen later bleek 
de bewuste automaat 'out 
of order'; bij navraag bij 
de postbeambte werd de 
automaat geopend. Er 

bleek ergens geld te 'han
gen' op een plek waar dat 
niet hoorde. Met behulp 
van een vijltje werd het 
euvel verholpen. De mis
druk moest de heer Bak
ker maar weggooien, een 
advies dat een goede fda
telist natuurlijk nooit op
volgt! 

De automaat bleef kuren 
vertonen en gaf samen
hangende stroken af met 
de waarde o. 11 en twee 
blanco automaatstroken. 

De vakantie van de heer 
Bakker kon niet meer 
stuk! 

Op 2 januari 2002 ver
schijnen op Cyprus nieu
we automaatstroken met 
vijf motieven die zijn ont
leend aan wilde flora. De 
stroken worden verstrekt 
door de automaten in Ni
cosia, Agia Napa, Limas
sol en Kato Paphos en 
wel in de waarden 14, 21, 
26. 31. 41 en 100 c. 

Denemarken 
Op 9 mei 2001 versche
nen nieuwe Deense auto
maatstroken op het the
ma 'communicatie'. De 
automaatstroken (ont
werp: Hedda Bank en Bo 
Linnemann) tonen een 
computer, een mobiele 
telefoon en een laptop 
computer. De strokense
rie omvat de waarden 
3.75, 4.00 en 5.50 k. 

Dominicaanse Republiek 
De PTT van de Domini
caanse Republiek heeft 
Epelsamachines van 
Spaans fabrikaat ontvan
gen. Er is een aantal stro
ken uitgegeven, maar de 

http://Aniu.de


verstrekking ervan is ge
stopt omdat de officiële 
toestemming ontbrak. 

Duitsland 
In 'Filatelie' van maart 
2001 (pagina 215) ston
den Duitse automaatstro
ken afgebeeld onder de 
titel Klussendorf-auto-
maatstroken; dit is on
juist: er worden een Kius-
sendorf- en een Na^ler-au-
tomaatstrook getoond. Ik 
laat hier de verschillende 
typen Duitse automaat
stroken zien: 

maatstroken meer van 
i.io m., maar stroken van 
€0.56. 
De SielaJ-stroken wijken 
qua bedrukking af van de 
Napier-stroken. De post
hoorn en de sterren zijn 
sierlijker en slanker, de 
hoogte van de cijfers is 3 
mm (tegen 3.5 mm bij 
Nofller) en de breedte van 
de nullen is 4 mm 
(Napier; 4.5 mm). 

Finland 
Van juli 2000 tot begin 
december 2000 verstrek-

— -̂̂  
p̂ f ̂ „ 1 1 0 * 
D5? * 1 -] 0 * 

^BP-*c -1 -1 0 * i 

DBP* 1 1 Cy 

BP*2 2 0*I 
pc? • 

|D8PT*f2HO* 
r D B P * ? 2 0 i 

In het hieronder afge
drukte tabelletjezijn de 
kenmerken van de diver
se stroken te vinden. 

te Frama-automaat num
mer 17 in Kouvola-io, Pe
destrian Street automaat
stroken met een rode in 

ten; ze worden op 31 de
cember 2001 buiten wer
king gesteld. Ter vervan
ging zijn Amiel-automa-
ten besteld. 

Frankrijk 
Op het vliegtuigpapier 
voor de permanente auto
maatstroken voor USA-
en DIVA-automaten zijn 
diverse bedrukkingen be
kend: 
Rode opdruk met waarde 
in FRF, FRF/EUR en zon
der munteenheid; 
Zwarte opdruk met waar
de in FRF, FRF/EUR en 
zonder munteenheid; 
Blauwe opdruk met waar
de in FRF/EUR. 
Soms zijn ook nog oude 
tarieven ingeprogram-
meerd. 
Ik laat hier ook nog de 
speciale automaatstrook 

LETTRE 
»- i r * 

. ^ 
»LSOFRF 
»0 69EUR 

ter gelegenheid van de 
54ste Salon philatelique 
d'automne in Parijs zien: 
Nancy 2001 

Hoogte DBP 
Dikte DBP 
Breedte * 
Dikte * 
Hoogte cijfers 
Dikte cijfers 
Lengte opdruk 

Klüssendorf 
2,6 mm 
0,4 mm 
3,2 mm 
0,5 mm 
5,5 mm 
0,5 mm 

30,5 mm 

Nagler lo i 
2,9 mm 
0,6 mm 
3,3 mm 
0,5 mm 
5,4 mm 
0,5 mm 

30,7 mm 

Nagler 104 
3,5 mm 
0,5 mm 
5,3 mm 
1,1 mm 

3,5 mm 
1,1 mm 

31,1 mm 

IVIettler 
3,6 mm 
0,5 mm 
4,6 mm 
1,2 mm 
3,6 mm 
1,1 mm 

30,7 mm 

Op 23 mei 2001 zijn in 
Zuid-Duitsland elf 
SielaJT-automaten ge
plaatst. Zes automaten 
staan bij de Filatelisti-
sche Dienst in Weiden, 
twee op de locatie 93047 
Regensburg (Bahnhof-
strasse 16) en steeds één 
bij 93051 Regensburg 
(Th. Stormstrasse 14b), 
93057 Regensburg (Isar-
strasse 60) en 93059 Re
gensburg (Weichserweg 
12). 
De firma Sielaff AG uit 
Herrieden is marktleider 
op het gebied van snoep-, 
drank- en sigarettenauto
maten, maar moet wor
den beschouwd als 
nieuwkomer op het ge
bied van strokenautoma
ten. De Sielajf-automaten 
zijn voorbereid op de ac
ceptatie van euromunten 
uit alle Eurolanden. De 
automaten worden on line 
aangestuurd en hebben 
het bedieningsgemak van 
geldautomaten. Vanaf i 
januari 2002 leveren de 
automaten geen auto-

plaats van een zwarte op
druk. 
Met ingang van i april 
2001 zijn de Finse postta-
rieven verhoogd. Een au-
tomaatstrokenserie be
staat nu uit drie waarden; 
3.00, 3.60 en 5.40 m. 
voor alle vier motieven: 
elektrische auto, Santa 
Claus, postmuseum en 
dwerggans. 

De Intcrmarketm^-auto-
maten worden niet om
gebouwd voor euromun-

Tijdens de Salon Philateli
que Nancy 2001 (23, 24 en 
25 maart 2001) waren ter 
gelegenheid van het gou
den jubileum van de eer-
stedagenvelop drie LISA-
automaten met speciaal 
Nancy 2001-papier ge
plaatst. De automaatstro
ken tonen een aflseelding 
van het Stanislasplein in 
Nancy. 

' S \ [ 0 \ PHILATfllOUF NANC\ 2001. 

j . *2,70 FRF-
, ' . . . . * f t , U E I J R < - ' 

De waardebedrukking 
werd alleen in zwart aan
gebracht. Tijdens de 
tweede dag raakten de 
zwarte inktlinten uitge
put. Er waren voldoende 
rode linten beschikbaar, 
maar dat zou weer een 
nieuwe variant hebben 
betekend. Na protesten 
van de ter plekke aanwe
zige automaatstrokenver-
zamelaars en automaat-
strokenhandelaren ging 
men op zoek naar zwarte 

linten. Tot het einde van 
de tentoonstelling wer
den alleen zwarte linten 
gebruikt. Er was toch al 
genoeg variatie, want het 
had het speciale tentoon
stellingspostkantoor de 
nodige hoofdbrekens ge
kost om drie LISA-i-auto-
maten bij elkaar te krij
gen. De meeste LISA-i-
automaten in de regio 
Nancy zijn namelijk ver
vangen door LISA-2-auto-
maten met thermodruk-
ker. 
Het trio in Nancy ge
plaatste LISA-i-automa-
ten was afkomstig uit 
drie verschillende post
kantoren. Bijzonderhe
den; 

LISA-i-automaati; 
op 23 en 24 maart 's-
morgens waren nog de 
oude tarieven ingepro-
grammeerd. Serie E2.70, 
3.00, Lettre 4.50, C13.50, 
-J-)-iDi3.50, -J+1R19.50 
enJ+2Ni9,5oFRF/EUR. 
Op 24 maart 's middags 
en op 25 maart was het 
juiste tarief geprogram
meerd. De kwitanties ver
toonden de juiste datum. 

LISA-i-automaat 2: 
Deze automaat was van 
het juiste tarief voorzien; 
E2.70, 3.00, Lettre4.50, 
C14.50, -J+1D14.50, 
J-i-iR20.5oen-
J+2N20,5oFRF/EUR. De 
kwitanties vertoonden de 
juiste datum. 

LISA-i-automaat3: 
Deze automaat was ook 
voorzien van het juiste ta
rief, maar op 23 en 24 
maart 2001 bleek het 
jaartal verkeerd te zijn in
gesteld; 2000. Op 25 
maart 2001 was het jaar
tal correct: 2001. 

FFAP-Congres Tours 
Naar aanleiding van het 
74ste congres van de 
Franse Filatelistenvereni
ging (FFAP) in het Pare de 
Rochepinard in Tours ver
schenen op I juni 2001 
speciale automaatstro
ken met de afbeelding 
van het centraal station 
van Tours. Op deze da
tum werden ook de post-
tarieven voor pakjes ver
hoogd. De strokenserie 
bestaat uit de waarden 
E2.70 (binnenlandse 
brief tweede klasse ofwel 
Ecopli), 3.00 (binnenlandse 
bnefeerste klasse tot 20 
gram), 4.50 (binnenlandse 
bnefeerste klas, 21-50 gram, 
Lettre), C15.50 (binnenlands 
pakket tweede klasse), 
J-i-iDi5,50 (pakket eerste 
klasse, bestelling in hetzelfde 

departement de volgende 
daa),J+iR2i.7o (pakket 
eerste klasse, bestelling in na-
buri5 departement de uolgen-
dedafl),J+2N2i.70 (pakket 
eerste klasse, bestelling in 
heel Frankrijk binnen twee 
dagen). 
In Tours waren van 1 tot en 
met4juni 2001 drieLISA-
i-automaten geplaatst: 

automaten 1 en 2: 
vaste waarden van 2.70 
en 3.00 ingeprogram-
meerd; de automaten le
verden de oude kwitan
ties. Voor de strook van 
2.70 was dat een kwitan
tie met de tekst Let.T. 
NON Urgent (staat voor 
Lettre Tarif non urgent; 
brief tweede klasse) en 
voor de strook van 3.00 
een kwitantie met de 
tekst Let. T. Urgent (ofwel 
Lettre Tarif urgent; brief 
eerste klasse). 

automaat 3: 
Alle waarden van o.10 tot 
en met 99,90 vrij te kie
zen; de automaat leverde 
kwitanties met een nieu
we tekst; Ecopli voor een 
brief tweede klasse en 
Lettre voor een brief eerste 
klasse. 

De eerste twee dagen wa
ren de tarieven voor brie
ven naar Franse overzee
se gebieden foutief ge
programmeerd voor brie
ven boven de 20 gram. Er 
ontstonden zo Lettre-stro-
ken in de waarden 3.30, 
3.60, 3.70, 3.90 etc, ter
wijl een binnenlandse 
Lettre-brief van 21 tot 50g 
al 4.50 f. kost. 

Japan 
In december 1999 produ
ceerde de OMRON-auto-
maat in Kanagawa ten 
gevolge van een micro
processorstoring auto
maatstroken van 90 yen 
op het automaatstroken-
exprespapier (voor auto
maatstroken van 
270 yen). 
Een OMRON-automaat in 
Gifu verstrekte auto
maatstroken van 10 yen 
in plaats van 90 yen. De 
Japanse posterijen vor
derden deze automaat
stroken terug, maar een 
aantal stroken was reeds 
in de handel terechtgeko
men en brachten daar 
30.000 yen ofwel zo'n 
zeshonderd gulden op. 

Malta 
In oktober 2001 worden 
tien Frama-machines op 
diverse locaties op Malta 
geplaatst. Voor de auto
maatstroken zijn vier ver-



schillende motieven ver
vaardigd. De automaat
stroken hebben een 
waarde vanaf 6 c ; stro
ken onder 6 c. worden al
leen als wisselgeld ver
strekt. De gangbare tarie
ven zijn 6 c. (binnenland
se briefen briefkaart), 
i6 c. (Europese brief), 
22 c. (Verenigde Staten 
en Canada), 27 c. 
(Austraüë, Zuid-Amerika 
en Azië) en 37 c. (Japan). 

Man 
De postadministratie van 
het eiland Man heeft der
tig Napier-automaten van 
het type N-104 besteld. 

Nederland 
De Hytech-automaten in 
Gouda, Meppel en Ros
malen zijn aan het einde 
van de proefperiode op 2 
december 2000 buiten 
gebruik gesteld. Ook de 
Klussendorf- en Frama-au-
tomaten zijn verdwenen. 
De laatste grote Klussen-
dorf 651-automaat in Am
sterdam-Zuidoost beleef
de op 17 maart 2001 zijn 
laatste dag. De laatste ze
ven kleine Kiussendorf 
6g6-automaten zijn even
eens op 17 maart 2001 
verwijderd. De enige nog 
werkende Nederlandse 
Klussendorf-automaat is 
nu in het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag te vinden. 
De laatste Frama-auto-
maat in Eindhoven is in 

april 2001 buiten werking 
gesteld. 
Met ingang van de tarief
verhoging van 2 juli 2001 
verschenen 'zegelprin
ters' aan vele postkanto
ren voor de frankering 
van losse poststukken. 

Noorwegen 
Na de tariefverhoging 
van I januari 2001 bestaat 
een Noorse Intermaricetin -̂
strokenserie uit de waar
den 4.50, 5.50 en 8.00 k. 
Met ingang van I juli 
2001 wordt in Noorwe
gen BTW geheven op 
postale diensten. Het ta
riefvoor binnenlandse 
brieven is nu 5.50 k. (A-
post) en 5.00 k. (B-post); 
voor Europese brieven is 
dat 9.00 k. (A-post) en 
7.50 k. (B-post). 

Norfolkeiland 
Op Bellica 2001 in Brussel 
verkochten de posterijen 
van Norfolkeiland auto-
maatstrokenseries in de 
waarden $ 01.40,1.90, 
2.50 en 3.00. 
In september 2001 komt 
er nieuw gewaarmerkt 
papier. 

Oostenrijk 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Ove-
br\a 2001 in het Oosten
rijkse Graz werden Fra-
ma-automaten met spe
ciaal cliché geplaatst. 
Eén automaat leverde 
nog de oude knopwaar-

den (6.50, 7.00 en 
8.00 s.), de andere auto
maat was van het mo
derne tienknoppenmo-
del met vrij te kiezen 
waarden van 0.50 tot en 
met 99.50 s. 
De automaten produ
ceerden stroken in lila
rode kleur, terwijl de fl-
latelistische dienst 
roodbruine automaat
stroken leverde in de 

00.50 É 

waarden 7.00, 8.00 en 
12.00 s. Er zijn ook en
kele oo.oo-waarden be
kend van deze speciale 
uitgifte. 

Slowakije 
De Slowaakse PTT is van 
plan Na^ler-automaat-
stroken uit te geven met 
de afbeelding van het his
torische Bratislava. 

Spanje 
De posttarieven zijn ook 
in Spanje op i januari 
2001 verhoogd. Een auto-
maatstrokenserie omvat 
nu de waarden 30, 40 en 
75 P-
Er kunnen nieuwe uitgif
ten in alle varianten Mobba 

en Epelsa gemeld worden: 

lo-'oo Del Santisemo 
Cristo de la Cle-
mencia Cordoba; 

ii-'oo HispasatiCEl 
Satélite Espafiol; 

ii-'oo Terra Mitica; 

i2-'oo Aiïo Jubilar 
Lebaniego; 

i2-'oo 50° Aniversario 
de los derechos 
del hombre; 

oi-'oi Locomotief'Ma-
drilena' (1851); 
Internationaal 
Museumcongres 
TCOM 2001' in 
Barcelona; 
Locomotief'Nor-
te 4542' (1919); 
Locomotief'Nor-
te 1405' (1861); 
Locomotief'MZA 
454' (1882). 

Alle Spaanse Epelsa-ma-
chines worden op i sep
tember 2001 omgebouwd 
naar geschiktheid voor 
euromunten; alleen de 
Mobba- en Epeisa-machi-
nes met vier cijfers wor
den niet aangepast. 

Tsjechië 
Sinds zomer 2000 wordt 
op de Tsjechische auto
maatstroken voor de 
waarde een ster afge
drukt. Na de tariefverho-

gmg van i januari 2001 
zijn de strokenwaarden: 
0.40, i.oo, 2.00, 4.00, 
5.40, 9.00,12.00,14.00, 
14.40,17.00, 23.00, 
26.00 en 33.00 k. 

9.00 Ki 

Vaticaanstad 
Op 22 mei 2001 ver
scheen de tweede auto-
maatstrokenserie van Va
ticaanstad. De vijf nieuwe 
Framo-stroken tonen 
gouden munten van Vati
caanstad, die uitgegeven 
zijn in de periode 1996 
tot en met 2000 met de 
volgende motieven: Jo
hannes de Doper, de hei
lige Paulus, de heilige 
maagd Maria met kind, 
de heilige Petrus en de 
gelijkenis van de verloren 
zoon. De automaatstro
ken zijn van een opval
lend formaat (40 bij 
37.5 mm); de voordruk
ken zijn vervaardigd bij 
de Zwitserse firma Hélio 
Courvoisier. De serie om
vat de waarden 800,1000, 
1200 en 15001. 

«JÏPTPOST 
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wvyAV.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

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

KOM NAAR DE 
49E CAPELSE P05TZECELBEUR5 
Zaterdag 29 en zondag 30 september 2001 

Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• "Dubbelt|eshoek", meer dan een half miljoen postzegels 
• Toegang gratis 
• Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle a/d IJssel ^^• 
• Gratis overdekt parkeren! 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 - 17.00 uur. 

Voor inlichtingen: tel.: 06-S1245528 (Hr. AJ. Elshoff) 

(FILA TELISTENVERENIGING) 
SSEL- & LEKSTREEK 

LAATSTE "GULDEN BEURS" 23/24/2S NOVEMBER 2001. IN 2002 KOMT DE EURO! 
IJ 

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, Faröer, 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: littp://www.dezutpliensepostzegelhandel.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. 

wmm99mmmmmr 
CCMTtNAmO 01 
LEOPARDI 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 11S 
22 september 2001. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 21 september van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de l<ollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 116 te houden op 24 november 2001. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere koilekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://wvyAV.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutpliensepostzegelhandel.nl
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KLM 
Onze vaderlandse lucht
vaartmaatschappij KLM 
en het Ierse Air Ungus zul
len hun zogenoemde code 
sharing uitbreiden. Bij 
code shantiä biedt de ene 
luchtvaartmaatschappij 
onder zijn eigen naam 
vervoer naar een bepaal
de bestemming aan, ter
wijl het vervoer (of een 
deel van de dienstverle
ning) in feite wordt ver
zorgd door een andere 
maatschappij die gebruik 
maakt van het vlucht
nummer van zijn partner. 
In de praktijk leidt dit er 
toe dat de reiziger een be
tere en frequentere 
dienstverlening aangebo
den krijgt. 
De code shanng van KLM 
en Air Lin^us wordt nu uit
gebreid met Malaysian 
Airlines. Het is mogelijk 
dat deze samenwerking 
in de toekomst gevolgen 
zal hebben voor filatelis-
tische post die wordt ver
voerd met de genoemde 

maatschappijen. 
Ook breiden China South
ern Airlines en KLM hun 
vluchten tussen China en 
Nederland uit. Er komen 
meer vluchten en er zul
len grotere toestellen 
(type B777-200) tussen 
Beijing en Amsterdam 
worden ingezet. Het is 
niet uitgesloten dat er in 
de toekomst ook op an
dere steden in China zal 
worden gevlogen. Daar
entegen zal de KLM zijn 
Europees routenet verder 
aanpassen. Zo is met in
gang van 28 oktober 2001 
(het begin van de winter-
dienst) Malmó niet meer 
opgenomen in de dienst
regeling. Alle post wordt 
nu via Kopenhagen ver
voerd; dit komt hoofdza
kelijk door de openstel
ling van de nieuwe brug 
over de Sont. 
Op 26 Februari 2002 is er 
een speciale Olympische 
vlucht van KLM van Salt 
Lake City naar Amster
dam met aan boord alle 

sporters die aan de Spe
len hebben deelgeno
men. We hopen uiteraard 
op mooie post! 

CONTINENTAL 
AIRLINES 
De Amerikaanse maat
schappij Continental Airli
nes heeft aangekondigd 
dat ze van plan is om in 
de nabije toekomst dage
lijks het traject Amster
dam-Houston af te leg
gen. Dat betekent dat er 
weer een concurrent voor 
de KLM bijkomt. Deson
danks hopen we dat het 
doorgaat, dat er post mee 
mag en dat die post ook 
weer netjes terug komt. 

TRANSAVIA 
Net als andere maat
schappijen gaat ook 
Transavia aan vlootver-
nieuwing doen. En dat 
niet alleen: er zal ook 
naar nieuwe bestemmin
gen worden gevlogen. 
We noemen Milaan, Por
to, Thessaloniki (dage

lijks) en Valencia (drie
maal per week). Of er op 
de vluchten naar deze 
plaatsen ook post mee
gaat IS een kwestie van 
afwachten. 

PRO JUVENTUTE 
Op 8 juni jl. werd voor de 
57ste maal de Sonder-
ballonpostflufl gehouden. 
Aan boord was zowel 
Oostenrijkse als UNO 
post [i]. 

BALLONPOST 
Spaanse ballonpost en 
dan nog wel gevaren 
door een ballon met een 
Nederlands registratie
nummer - dat zie je maar 
heel weinig. Toch kwa
men er enkele exempla
ren binnen voor leden 
van 'De Vliegende Hol
lander' [2]. 

Tsjechische ballonpost 
was er op i, 2 en 3 juni en 
op 8 juli jl. Er waren twee 
verschillende enveloppen 
[3,4]. Een ballonvaart 

werd geannuleerd vanwe
ge de weersomstandighe
den. 

ZEPPELINPOST 
Op 7 juni jl. was er een 
Zeppelinvaart ter gele
genheid waarvan een 
schitterende kaart werd 
uitgegeven [5, 6]. 
Vier dagen later, op i i 
juni, was er ter gelegen
heid van de Luchtvaartsa
lon in Parijs een Zeppe-
linvaart. Ook bij die gele
genheid werd een prach
tige kaart gebruikt, met 
op de beeldzijde een foto 
die een blik verschaft in 
de cockpit van een Zep
pelin [7, 8]. 

ANTARTICA 
Ook dit jaar ontving ik 
weer van vier verschillen
de Zuidpoolbases brieven 
met Antarcticastempels. 
Ik toon er één [g]. Een 
van de stukken werd ver
keerd afgestempeld. 



Vraag: Wddr Vind JB 6611 postzeg6lwinl(6l waar 16 nl6uw6 uitgavan kunt 
b6kijk6n voordat ja bosluit tot aankoop ? 
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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. 
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'Verzamelend Nederland' 
GROTE INTERNATIONALE 

VERZAMELMARKT 
29-30 september 2001 

VAN 9:30-17.00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
.gS^ew- UTRECHT 
U** gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde 'De Berenkuil' en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: f 6-; PAS 65+f 5,-
Iniichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

<S< *-fÄio®' uets 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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 ) 625 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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DILEMMA VERENIGINGEN: WEL OF GEEN 
VERKOOP NEDERLANDSE POSTWAARDEN? 

De vraag of ze zelfde ver
koop van nieuwe Neder
landse postwaarden ter 
hand kunnen of willen 
nemen heeft de vereni
gingsbesturen de afgelo
pen maanden nogal be
zig gehouden. In de di
verse verenigingsbladen 
die bij het Bondsbureau 
binnen kwamen, viel te 
lezen welke argumenten 
er zijn gebruikt bij de 
keuze voor het wel of niet 
verkopen van postwaar
den binnen de eigen ver
eniging. Gezien het aan
tal verenigingen dat zich 
per I juni bij de Collect 
Club van PTT Post heeft 
aangemeld - zevenender
tig - is er overwegend ne
gatiefbesloten. 

Voor en tegen 
Een opsomming van re
denen om niet tot ver
koop over te gaan: 
- Er is al een nieuwtjes-

dienst; 
- We hebben een hande

laar en die stoten we 
niet het brood uit de 
mond; 

- Dit wordt voor een 
aantal mensen een vol
ledige dagtaak; 

- We werken niet mee 
aan het op slinkse wij
ze ontslaan van PTT 
personeel; 

- We hebben nu niet ie
mand die dit werk kan 
doen; 

- We hebben nu wel ie
mand, maar in de toe
komst ziet dat er som
ber uit. 

Redenen om het wel te 
doen waren: 
- Het is voor de vereni

ging een mogelijkheid 
om geld te verdienen; 

- Er was nog geen 
nieuwtjesdienst; we 
hebben nu de kans 'm 
van de grond te tillen; 

- Er is wel een nieuwtjes-
dienst, maar die koopt 
de zegels nominaal in 
en verkoopt deze met 
een kleine toeslag aan 
de leden; nu kunnen 
we nominaal leveren 
aan de leden en halen 
we de kosten/winstop
slag uit de provisie; 

- De bijeenkomsten wor
den 'voller' en 'actie
ver' met deze nieuwe 
faciliteit; 

- Passieve leden komen 
naar de clubavonden; 

- Klanten van PTT Post 
zijn potentiële leden. 

Andere overwegingen 
Deze opsomming geeft 
aan dat er goed is nage
dacht en dat men niet 
'over één nacht ijs is ge
gaan'. 
In de proefperiode is ook 
de vraag naar voren geko
men over hoe het zit met 
de eventuele afdracht van 
BTW en de omzetbelas
ting. Het voorlopige ant
woord is dat de fiscus bij 
onze verenigingen daar 
waarschijnlijk geen aan
dacht aan zal besteden, 
omdat het een te klein 
marktsegment is en de 
verkoop grotendeels aan 
de leden geschiedt. 
Een andere vraag was of 
de vereniging dezelfde 
service kan verlenen als 
PTT Collect Club. Daarbij 
doelt men op het gratis 
verzenden van de abon
nementen aan de leden. 
Bij navraag aan PTT Post 
bleek dat de vereniging 
dezelfde service mag ver
lenen, maar dan wel 'uit 
eigen zak', zoals zij het 
zelf ook doen. Dit bete
kent dat verenigingen 
moeten nagaan of hun 
winstmarge groot ge
noeg is om de portokos
ten voor hun rekening te 
kunnen nemen of dat de 
afnemer dit moet gaan 
betalen. 
Als klap op de vuurpijl: 
vanaf I juli kan men op 
het postkantoor geen los
se postzegels meer ko
pen. Kopers worden ver
wezen naar de handela
ren of de verenigingen, 
omdat men daar wel een 
mailer van 50 of 36 zegels 
in 'stukken' wil knippen 
en de zegels los wil ver
kopen. 

De Bond als belangen
behartiger 
De rol van de Bond in 
deze aangelegenheid was 
en is die van belangenbe
hartiger voor onze ver
enigingen en hun leden. 
PTT Post biedt winkels 
en postzegelverenigin
gen de mogelijkheid om 
als verkooppunt te funge
ren en heeft daar een be
paald percentage van de 

omzet voor over. De af
weging of een vereniging 
wel of niet van dit aanbod 
van PTT Post kan of wil 
gebruik maken, is een in
terne verenigingszaak, 
waarmee hetBondsbe-
stuur zich niet wil en 
mag bemoeien. De spel
regels voor de verkoop 
van postwaarden is een 
zaak van PTT Post en van 
de verenigingen die mee 
willen doen. Op een 
vraag of de portkosten 

van de mailing door de 
Bond aan de verenigin
gen ook door de Bond is 
betaald, kan worden 
meegedeeld dat de reke
ning daarvan aan PTT 
Post is gezonden. PTT 
Post beschikt niet over 
het adressenbestand van 
de Bond en heeft daarom 
het Bondsbestuur ver
zocht om de verzending 
over te nemen. Alle vol
gende correspondentie 
verloopt rechtstreeks tus
sen de twee betrokken 
partijen, dat wil zeggen 
tussen PTT Post en de 
vereniging. 

AVC PRESENT OP 
POSTEX'01 

Het Audio-Visueel Cen
trum (AVC) zal met een 
aantal diapresentaties 
aanwezig zijn op de post-
zegelshow Postex 01 die 
van 19 tot en met 21 okto
ber in Apeldoorn zal wor
den gehouden. Op deze 
dagen zullen een aantal 
nieuwe diaseries worden 
vertoond, die - waar mo
gelijk - door de auteurs 
zelf zullen worden voor
gedragen. De volgende 
diaseries zullen worden 
vertoond: 

- Ik Picasso, 
- Fiscaal Filatelie Neder

land, 
- Praag, een opmerkelij

ke stad 

- Mijnbouw, de mijn-
lamp... een onmisbare 
hulp 

- Het Nederlandse aan-
tekenstrookje 

De aanvangstijden van de 
presentaties worden in 
de tentoonstellingshal 
bekend gemaakt met be
hulp van memoborden en 
regelmatige omroepbe-
richten. Kijk en luister 
hier goed naar! Het is 
heerlijk om na een aantal 
uren slenteren over de 
tentoonstelling, even tot 
rust te kunnen komen bij 
zo'n dialezing. ledere 
vijfentwintigste bezoeker 
van een presentatie krijgt 
een leuke attentie. Het 
AVC hoopt op een grote 
belangstelling! 

ILATELISTISCHE VORMING 
EEN NIEUWE KIJK OP PO8TZE0EL8 VERZAMELEN 

DE BOND HEEFT U WEER IET8 TE BIEDEN 

WILT U IETS MEER WETEN OVER HET 
"BELEIDSPLAN FILATELISTISCHE VORMING"? 

WIJ KOMEN HET U VERTELLEN OP UW 
VERENIGINGS BIJEENKOMST. 

Infomurtl« Marovcr MJ d» coördinator: Bert Linghorat 0492-540279 
of vla bartQlanghont.com 

WORKSHOP 
"BEGELEIDING BEGINNENDE EXPOSANTEN" 

OP DE KOMENDE LIMPHILEX XXXII IN REUVER 
Voor daza workshop op Zondag 28 Oktobar kunt u dch aanmaldan 
bij de BBF docantan Jau Oialan In Vanlo an Bart Haan In Karkrada 

an UJ hat Bondaburaau 

WORKSHOP 
"BEGELEIDING BEGINNENDE EXPOSANTEN" 

OP DE KOMENDE "POSTEX 2001" TE APELDOORN 
Op Zatafdag 20 Oktobar. 

U kunt zich vanaf nu opgavan bij hat Bondaburaau. 

Da daainamais aan bovanataanda workahopa krtjgan da BBE-
brochura (f 7,(0 plus porto) zo ansi mogatljk na aanmelding 

toegezonden. 

http://bartQlanghont.com


MULTILATERALE VERGADERING 
IN NEDERLAND 

Op 30 juni werd in Lisse 
de jaarlijkse vergadering 
van het Multilateraal Ver
band gehouden. Dit ver
band, het samenwer
kingsorgaan van de 
Bondsbesturen van 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Liechten
stein en Nederland, ver
gadert afwisselend in één 
van de aangesloten lan
den. Tijdens deze bijeen
komsten komen zaken 
van gezamenlijk belang 
aan de orde. 
Van Nederlandse zijde 
namen de Bondsvoorzit
ter, de heerT.J. Koek, de 
vice-voorzitter, de heer 
H. Buitenkamp en de 
voormalig secretaris, de 
heer P. Daverschot, aan 
de vergadering deel. 
Zwitserland, dat momen
teel het voorzitterschap 
vervult, werd vertegen
woordigd door de voor
zitter van de Zwitserse 

Bond, de heer M. Sulger 
en de secretaris, de heer 
G. Kraner. Liechtenstein 
werd op deze vergadering 
vertegenwoordigd door 
Zwitserland. Uit Duits
land waren de voorzitter 
van de Duitse Bond, de 
heer M. Adler en de se
cretaris, de heer G. Kom 
aanwezig, alsmede de 
toekomstige opvolger 
van de heer Adler, de 
heer D. Hartig. De Oos
tenrijkse Bond nam deel 
met zijn voorzitter, de 
heer E. Bober en de heer 
G. Dusska. Namens het 
gemeentebestuur van Lis-
se werden de deelnemers 
aan de vergadering wel
kom geheten door één 
van de wethouders, de 
heer J.M. van Zijl. 

FEPA-zaken 
In de vergadering werd 
uitvoerig gesproken over 
de verkiezing van be-

De Doorzitter van de Bond, heer Ties Koek (rechts), in gesprek met de heer 
J.M van Zijl, uiethoudcr van de gemeente Lisse, die namens het gemeen
tebestuur de deelnemers aan de vergadering ujcikom heette. 

stuursleden voor de Fede
ration ofEuropean Philatelic 
Associations (FEPA). Deze 
verkiezing staat op de 
agenda voor het komen
de FEPA-congres in sep
tember in Lubin, Polen. 
Ook werd gesproken over 
de samenstelling van de 
diverse FlP-commissies. 
Het Bondsbestuur heeft 
te kennen gegeven prijs 
te stellen op vertegen
woordiging in enkele van 
deze commissies. Om de 
kosten van het bijwonen 
van vergaderingen van de 
commissies door afge
vaardigden van de ver
schillende landen te be
perken, werd afgespro
ken om waar mogelijk el
kaar zoveel mogelijk te 
vertegenwoordigen. In de 
volgende multilaterale 
vergadering zullen daar 
nadere afspraken over 
worden gemaakt. 

FlP-zaken 
De heer Adler, tevens lid 
van hetFIP-bestuur, deel
de mee dat er geen grote 
behoefte bestaat aan 
nieuwe FlP-juryleden. In 
de praktijk blijken deze 
pas na zes a zeven jaar te 
worden ingezet. Bij de 
benoeming van nieuwe 
juryleden wordt de voor
keur gegeven aan perso
nen van 50 ä 55 jaar. Bo
vendien moeten zij de 
Engelse taal machtig zijn 
en bij voorkeur in twee 
verschillende tentoon
stellingsklassen kunnen 
jureren. Nederland heeft 
in de vergadering aan
dacht gevraagd voor de 
soms 'knellende' ten
toonstellingsreglemen
ten, die het plezier van 

De Nederlandse deelnemers aan de uergadcnng: u.l.n.r. de heer Henk 
Buitenkamp, de heer Ties Koek en de heer Pau! Daverschot 

De heren Morkus Sulgcr en Gerhard Kroner uit Zwitserland, respectieve
lijk voorzitter en secretaris von de Multilaterale vergadering in Lisse. 

verzamelaars in tentoon
stellen danig kunnen ver
minderen. Om de regle
menten te versoepelen, 
zullen echter eerst duide
lijke voorstellen moeten 
worden geformuleerd om 
deze vervolgens aan het 
FlP-bestuur te kunnen 
voorleggen. 

Tentoonstellingen 
Het Bondsbestuur pre
senteerde het ontwerp 
van het reglement voor 
Eénkader-tentoonstellin-
gen, waarvoor grote be

langstelling bij de andere 
landen bleek te bestaan. 
Uitvoerig werd gespro
ken over de komende 
multilaterale tentoonstel
ling LIBA 02 in Vaduz, 
Liechtenstein in 2002. El
ders op deze Bondspagi
na vindt u daarover meer 
informatie. 
De volgende multilatera
le tentoonstelling, die 
éénmaal in de driejaar 
wordt gehouden, zal in 
Nederland plaats vinden: 
van 20 tot en met 22 mei 
2005 in Kerkrade. 

ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL 2001 
TIJDENS POSTEX 01 IN APELDOORN 

Op 20 oktober geeft de 
Bond op de tentoonstel
ling Postex 01 in Apel
doorn (ig, 20 en 21 okto
ber) de traditionele enve
lop ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
2001 uit. De envelop 
heeft het nummer 33 en 
is ontworpen door Paul 
Walraven (afbeelding: zie 
het aparte artikel over 
Postex 01 elders in dit 
nummer). De tekst van 
de in de envelop bijgeslo
ten kaart is verzorgd door 
Gerard Geerts, oud-voor-
zitter van de NBFV. Ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel 2001 
wordt ook een bijzonder 
poststempel gebruikt. 
De envelop is op zaterdag 
20 en zondag 21 oktober 

verkrijgbaar in de stand 
Dag van de Postzegel op 
Postex 01 en kost 'blanco' 
f2.50; met postzegel en 
stempel is dat f 3 . - . De 
complete envelop kan 
ook voor f4.- op deze 
adressen worden besteld: 

Comité Dag van de Post
zegel Rotterdam, Lode-
wijk Napoleonlaan 57, 
4904 KG Oosterhout; 
Postbanknummer 
15.43.700 

Comité Dag van de Post
zegel Amsterdam, Haya 
van Somerenlaan 50, 
1187 RB Amstelveen; 
Postbanknummer 
48.82.709. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
BELGICA 2 0 0 1 : PERFECT GEORGANISEERD 

De in juni gehouden Bel
lica 2001 kan in alle op
zichten zeer geslaagd 
worden genoemd. Behal
ve de ongeveer 4.250 ka
ders met filatelie waren 
er ook veel andere zaken 
te zien en viel er veel te 
beleven. Het was een ge
beurtenis voor de gehele 
familie. De meer dan 140 
postadministraties, mu
ziekuitvoeringen, sport-
demonstraties, tentoon
stellingen over schilder
kunst, enzovoort, trok
ken vele duizenden be
zoekers. 
Ook de Nederlandse in
zenders kunnen met ge
noegen terugzien op deze 
tentoonstelling. Zij be
haalden met hun verza
melingen de volgende 

bekroningen: 

Concurrentieklasse 
Goud: A.J.J.M. van Deute-
kom (The League o/Nations, 
94 punten); C. F. de Baar 
(The Postal History o/Zee-
lond, 93''); J.C. Vermeulen 
(Postveruialtungen wahrend 
der Thurn und Taxis Zeit im 
spateren Groszhcrzo^tum Ba
den, 90). 
Groot verguld zilver: H. 
van Dooremalen (USA Pos
tal Cards 1875-1913, 89 
punten"^); A.Voorbraak 
(The Postal History o/Edin
burgh, 88); G.A. Beere
boom-Lubben (The Postal 
Rates in the Beatrix Issue, 85). 
Verguld zilver: O. Husson 
(Swinging Sails, Ratting 
Wheels, 82 punten''); H. 
Buitenkamp (Slovenia, Cro
atia, Bosna-Herzegoivino 
1918-1921, 82); P. Struik 

(Mutter Erde... nichts als Dy
namik, 81); A. Scheer (Ten
nis, Royal Game/or Globetrot
ters, 81); F. Hogerheyde 
(Zierikzee, 80); H.W. van der 
Vlist (France, perception des 
taxes ä payer ä l'arrive'e, 80). 
Groot zilver: G. Hof (Un-
garn:Turulmarken 1904/0?, 
78 punten); H.C.P.M. 
Staps (Vomjliegenden 
Mensch bis zu Mach 2, 76); 
Amsterdamse Postzegel-
club {Zwerg zwischen den Rie
sen, 73). 
Verzilverd brons: S. Kroe-
semeyer (The World Wide 
Web qfthe Red Gross, 69). 
' =/elicitaties von dejury 
^ = ereprijs 

Literatuur 
Zilver: Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 
(Maandblad Filatelie, 71). 
Verzilverd brons: R. Hille-
sum (Catalogus Sheraton and 
Peel, 65). 
Brons: R. Hillesum (Cotolo-
gusBoekenland, 63). 



VOLGEND JAAR MULTIRLATERALE EXPOSITIE 
'LIBA 0 2 ' IN VADUZ (LIECHTENSTEIN) 

Van 8 tot en met ii au
gustus 2002 wordt in Va
duz in het Vorstendom 
Liechtenstein de multila
terale tentoonstelling 
LIBA 02 gehouden. Aan 
deze tentoonstelling 
kunnen inzenders uit de 
landen van het Multilate
raal Verband (Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Liechten
stein) deelnemen. Aan 
LIBA 02 wordt een specia
le LiechtensteinSalon 
toegevoegd, waarin een 
aantal buitenlandse 
Liechtensteinverenigin
gen (waaronder de Ne
derlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
van het Vorstendom 
Liechtenstein NVPVL) 
hun verzamelingen zul
len tonen. 
LIBA 02 wordt georgani
seerd door de Liechten
steinse Bond, in samen
werking met de Zwitserse 

Bond van Filatelistenver
enigingen. De organisa
toren hebben het plan 
om vanuit Liechtenstein 
een luchtschip te laten 
vliegen naar Oostenrijk, 
Duitsland en Zwitser
land. Nederland is helaas 
te ver en de reis daardoor 
te duur. Voor deze vlucht 
worden drie bijzondere 
enveloppen uitgegeven. 
De Nederlandse Bond 
van FilatelistenVereni
gingen (NBFV) heeft de 
heer P. Alderliesten aan
gewezen als Landscom
missaris voor LIBA 02. 
Voor een aanmeldings
formulier en verdere in
formatie kunt met hem 
contact opnemen. Zijn 
adres is: P. Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SK Hendrik Ido Am
bacht, telefoon 078
6812576. De aanmel
dingstermijn sluit op 31 
olrtober 2001. 

NIEUWE START VAN HET BEKERTOURNOOI 
TIJDENS NOVIOPOST IN NIJMEGEN 

In samenwerking met de 
Bond organiseert de fila
telistenvereniging Novio
post in Nijmegen tijdens 
Postzegeltotaal op zondag 
24 februari 2002 het Be
kertoernooi NBFV. Het 
toernooi bestaat uit twee 
voordrachtwedstrijden: 
een voor de Thematische 
filatelie en een voor de 
Algemene filatelie. Deel
name staat open voor alle 
leden van bij de Bond 
aangesloten verenigin
gen. 
Van de deelnemers wordt 
verwacht dat zij, zo veel 
mogelijk aan de hand van 
dia's, een presentatie 
over hun verzameling ge
ven. Aan de diverse on

— derdelen van de presenta
= tie worden door een des
"̂  kundige jury punten toe
^ gekend en de deelnemer 
^ met het hoogste aantal 
1:1: punten is winnaar van 
^ het betreffende toernooi. 
X;;̂  Aspirantdeelnemers 
^ kunnen voor de vervaar
^ digingvan debij devoor
= dracht behorende dia's 
= gratis gebruik maken van 

de diensten van het Au
dio Visueel Centrum 
(AVO van de Bond. Ook 
aan de deelname aan het 
toernooi zijn geen kosten 
verbonden, met uitzon
dering van de reiskosten 
naar Nijmegen. 
Als u een mooie verzame
ling heeft, dan is dit de 
ideale gelegenheid om 
deze te tonen. Bezoekers 
van een postzegelten
toonstelling hebben 
meestal geen gelegen
heid om alles te bekijken 
en te lezen. Tijdens het 
toernooi hoeven ze alleen 
maar vanuit hun stoel te 
kijken en te luisteren. 
Probeer eens mee te doen 
aan het toernooi, ook al 
kost de voorbereiding 
wat moeite. 
Als u belangstelling heeft 
om deel te nemen, kunt u 
voor verdere informatie 
en een reglement van het 
toernooi contact opne
men met de heer J.P. 
Toussaint, Waterstraat 
43, 6573 AB BeekUbber
gen; telefoon 024
6841851. 

TENTOONSTELLINGEN
OVERZICHT 2 0 0 1 

In het hieronder afge
drukte overzicht per i au
gustus 2001 vindt u de 

voor dit jaar en volgend 
jaar geplande postzegel
tentoonstellingen. 
De afkortingen beteke
nen het volgende: 
P= propagandatentoon

stelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in cate
gorie I, 2 of 3), I = jeugd
tentoonstelling en GSE = 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 

^̂ ^̂ ■̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
20 oktober 

1921 oktober 

2728 oktober 

2728 oktober 

34 november 

1617 november 

1718 november 

1416 februan 2002 

13 maart 2002 

1617 maart 2002 

2224 maart 2002 

35 mei 2002 

30 augustus • 
3 sep 2002 

2829 september 2002 

1820 oktober 2002 

2627 oktober 2002 

1617 november 2002 

2324 november 2002 

PV ZeeuwschVlaanderen 
G A F v d Bosch, Swaelinckhof54, 
4536 HC Terneuzen, 
tel 0115648618 
POSTEX 2001, NVPV en GSE 
L Louwerse, Kon V\/iiheiminastr 51, 
2811 TT Reeuwiik, tel 0182395103 
40' Dag van de Aeroftlatelie 
J D H van As, Dmtel 22, 2991 RC 
Barendrecht, tel 0180614430 
LIMPHILEX XXXII 
P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 
5953 GZ Reuver, tel 0774743049 
AMSTERDAM 2001 
J C van der Bijl, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, tel 0204974024 
PV De Globe, Afd Barneveld 
P Broekema, Wesselseweg 34, 3771 
PC Barneveld, tel 0342412915 
HANZEFIU\2001 
NVPV Afd Deventer 
J A Bloemsma, tel 0675494488 
FV De Bevelanden 
J A Gnmminck, Vogelzangsweg 42, 
4461 NH Goes, tel 0113227945 
PV S P A Amsterdam 
J C V d Bijl, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, tel 0204974024 
Dag van de Jeugdfjiatelie 
JFN en Ver Van Postzegel
verzamelaars Tilburg 
PV Aalsmeer 
M Mijwaart, Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, tel 0297321656 
NOORDPHILA 2002 / BIRDPEX 4 
Mevr Ir R Platenkamp, 
Weth J Hutstraat 100, 9351 RK Leek 
AMPHILEX 2002 
NBFV Bondsbureau, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, tel 0302894290 
PV De Helm 
H Vogels, Kasteel Noord 14, 5702 
NX Helmond, tel 0492523864 
POSTEX 2002 NVPV en GSE 
P Walraven, Sara Burgerhartsingel 
73, 3813 NC Amersfoort, 
fel 0334806816 
41° Dag van de Aerofilatelie 
J E C M Dekker, Postbus 94, 
2770 AB Boskoop, tel 0172216534 
PV Heerhugowaard e o 
MevrL J Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1704 VH Heerhugowaard, 
0725715665 
THEMANIFESTATIE 2002 
P Struik, Süze Groenegstraat 181, 
1442 NG Purmerend,tel 0299425078 

Sporthal De Oude Vaart, 
Terneuzen 

Amencahal, 
Laan van Erica 50, 
Apeldoorn 
Nationaal Luchti/aartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

De Schakel, 
Broeklaan, 
Reuver 

Vondetkerk, 
Vondelstraat 120c 
Amsterdam 
Veluwehal, 
Barneveld 

Saxion Hogeschool IJsselland 
Handelskade 75, 
Deventer 
Sportpunt Zeeland, 
Zwembadweg 15, 
Goes 
De Ontmoetingsruimte, 
Dr Schaepmanstraat 16, 
Halfweg 
Cultureel Centrum De Schalm 
BerkelEnschot 

Aalsmeer 

Nienoordcollege, 
Leek 

RAI, 
Amsterdam 

Sporthal Veka, Deltaweg 201, 
Helmond 

Amencahal, 
Laan van Erica 50, 
Apeldoorn 

Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

Zalencentrum de Swan, 
Middenweg 178, 
Heerhugowaard 

Zalencentrum Theothorne, 
Callunaplem 77, 
Dieren 

P 
100 

W3, J, P, 
1 kader 

P 
100 

W3 
150 

W2, 1 kader 
250 

P 
120 

P 
250 

VV3 
150 

P 
100 

J 
250 

W3, 1 kader 
250 

? 
400 

Internationaal 
W1,P 
1750 
W3, 1 kader 
7 

W3, P, J, 
1 kader 

P 
100 

W3 
100 

W3, J, 
1 kader 
500 

WEBSITE NBFV: 
ALTIJD PARAAT 

Dat is het mooie van het 
Internet: dat het medium 
altijd bereikbaar is. En 
dat betekent dat als u in
formatie wilt hebben 
over de Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen de website 
van de NBFV altijd paraat 
is. De site biedt uitvoeri
ge informatie over de ac
tiviteiten en de dienstver
leningvan de Bond. 
Neem er eens een kijkje! 
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postzegelbeurs Amersfoort 

ktobi 
ROC de AMERLANDEN Kapelweg 117 

info tel/fax 033  2537142 www.oveja.nl 
Toegang gratis • snelweg A28 afrit 5 

VoorschotenseWassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend dovrijza van 10.00 17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 0715619264, Email vphwph@zonnet.nl 

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


NEDERLANDSE OMZETBELASTING 
Van dubbeltjeswerk tot uiterst schaarse topstukken 

Cv'i/> 

Omzetbelastingzegels werden 
gebruikt op rekeningen die fa
brikanten aan hun afnemers 
zonden [afbeelding i). Hun ge-
bruiksperiode liep van i januari 
1934 tot, niet al te strikt geno
men, begin 1941. 
De Nederlandse omzetbelas
ting was in feite een kopie van 
een na 1918 in Duitsland inge
voerde indirecte belasting, de 
Umsatzsteuer. Deze heffing was 
in Duitsland heel succesvol ge
bleken en dat was in de buur
landen niet onopgemerkt geble
ven. Om die reden werd de om
zetbelasting ook in Nederland 
ingevoerd. Aan de hooggespan
nen verwachtingen die de rege
ring van deze heffing had werd 
zeker voldaan. De omzetbelas
ting was een eenmalige indirec
te belasting 'bij de bron', dat wil 
zeggen dat de maker van een 
product deze eenmalige omzet
belasting bij de afnemer moest 
innen. Iemand die kant en klare 
producten leverde viel buiten de 
regeling. 
Het gebruik van omzetbelas
tingzegels was als volgt gere
geld. De fabrikant kocnt de om
zetbelastingzegels in aan de 
hand van zijn verwachte behoef 
te. Hij moest zegels ter waarde 
van vier procent van het factuur
bedrag op zijn factuur plakken. 
De waarde van die zegels werd 
op dezelfde factuur als omzet
belasting (O.B.) vermeld. 

DOOR P IET T I R i O N , DEN H A A G 

Soms is het jammer dat verzamelaars nogal star 

vasthouden aan de grenzen die de filatelie stelt. Want ook 

in het 'omringende gebied' is vaak veel te beleven. De 

auteur van de nu volgende bijdrage vestigt de aandacht 

op een - voor filatelisten - vrij onbekend terrein: dat van 

de omzetbelastingzegels. Hij gaat daarbij niet voorbij aan 

de schoonheid van deze uitingen van grafische kunst. 
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Afieelding 1 

Omzetbelastingzegels bestaan 
uit twee delen [aßoeelding 2, zie 
pagina 630): een klein linkerdeel 
en een groot rechterdeel. Het 
kleine deel werd als bewijs op 
de kopiefactuur geplakt die de 
fabrikant in zijn bezit hield, het 
grote deel werd op de factuur 
geplakt die naar de afnemer 
ging. De omzetbelastingzegels 
werden ontwaard door een da
tering die met inkt of met be
hulp van een stempel op beide 
zegeldelen werd aangebracht. 
De fabrikant kon er ook voor 
kiezen geen kopiefacturen te 
bewaren; in dat geval moest hij 
een lijst bijhouden waarop de 
verzonden facturen stonden 
vermeld; aan deze lijst moesten 
dan de linkerdelen van de om
zetbelastingzegels worden ge
hecht. Voor heel grote fabrikan
ten bestond een aparte rege
ling: zij verrekenden de omzet
belasting die ze inden met een 
eigen aangifte. 
In sommige publicaties wordt 
gesproken overeen machinale 
hefrlng van omzetbelasting met 
behulp van waardekaarten, zo
als in frankeermachines. Of dat 
inderdaad is gebeurd is niet ze
ker; als verzamelaar van fran-
keerstempels uit deze periode 
heb ik zulke stempels voor om
zetbelasting nog nooit aange
troffen. De afstempelingen die 
ik in mijn bezit heb hebben alle 
betrekking op de heffing van de 

ANDRE VAN DER VOSSEN 
1893-1963 

Het ontwerp van de Nederlandse 
omzetbelastingzegels, gemaakt 
door André van der Vossen (1893-
1963), behoort zonder twijfel tot 
het beste wat in Nederland op dit 
gebied is gepresteerd. Van der 
Vossen - een prominent lid van de 
Vereeniging voor Ambachts- en 
Nijverheidskunst (VANK) - stond 
als graveur en houtsnijder artis
tiek gezien aan de top. Door zijn 
eigenzinnige opvattingen als teke
naar en schilder had hij het echter 
lang niet altijd gemakkelijk. Toen 
hij in 1933 Joh. Enschedé verliet 
om zijn eigen artistieke weg te 
zoeken braken moeilijke tijden 
voor hem aan, maar gelukkig kon 
hij in die periode rekenen op de 
steun van mr. J.F. van Royen van 
de PTT. Van Royen, Algemeen Se
cretaris van het Hoofdbestuur van 
de PTT, stond aan het hoofd van 

de Dienst Aesthetische Vormge
ving. Als er problemen waren met 
ontwerpen kon Van Royen op zijn 
beurt weer terugvallen op de des
kundigheid van Van der Vossen. 
Nadat Van Royen in Duitse gevan
genschap was overleden boetseer
de Van der Vossen zijn borstbeeld; 
in het Museum voor Communica
tie is een bronzen afgietsel van dat 
beeld te vinden. André van der 
Vossen moet in het maken van 
zijn talloze tekeningen en illustra
ties toch wel enige voldoening 
hebben gevonden, maar schilde
ren bleef voor tot aan zijn dood 
een 'strijd met verf en linnen'. 

Na zijn dood schreef Christiaan de 
Moor in het Haarlems Dagblad 
naar aanleiding van een posthume 
tentoonstelling: 'Zijn werkdrift 
werd soms getemperd door ont
goocheling, zelfs verbittering. Hij 
was een mens van nu, hij wilde 
zonder rust doorgronden, nooit 
vond hij zekerheid in de formule, 
zijn weegschaal was zelden in 
evenwicht'. Wie een bezoek aan 
het Rijksbureau voor Kunsthisto
rische Documentatie (RKD) in 
Den Haag brengt kan deze woor
den beter begrijpen. De afbeeldin
gen van zijn werk geven zijn emo
ties duidelijk weer en maken een 

90 CENT 

VUTTIE*« OOIT , 

Enkele voorbeelden van de belastingzegels die André van der Vossen ontwierp. 

diepe indruk. De te bescheiden 
Van der Vossen heeft in feite nooit 
echte erkenning gekregen voor 
zijn oeuvre. Juist daarom is het van 
belang de omzetbelastingzegels 
van Van der Vossen de aandacht te 
geven die ze verdienen; voor een 
paar dubbeltjes kan vrijwel ieder
een een waar kunstwerlqe in huis 
halen. 
Van der Vossen heeft ook nog an
dere ontwerpen van belastingze
gels gemaakt, zoals de plakzegels 
van 1931; de beursbelastingzegels 
en de couponbelastingzegels (zie 
hiernaast). Verder maakte hij ook 
postzegels: de kinderzegels van 
1930; de herdenkinszegel Neder-
land-Curagao van 1934; de kinder
zegels van 1948 (afbeelding 12), de 
zomerzegels van 1953, de zomer-
zegel van 5-1-3 cent uit 1954, de zo
merzegels van 4-H3 en 30-t-8 cent 
uit 1957, de Europazegels van 
1958 en de frankeerzegel van 4 
cent uit 1962. 
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Registratiewet van 1917. Daar
mee blijft het omzetbelastings
tempel (of de omzetbelasting-
waardekaart) voorlopig nog in 
nevelen gehuld - totdat iemand 
een of meer exemplaren w/eet te 
melden. 
Nadat de Duitsers in 1940 Ne
derland hadden bezet w/erd de 
Omzetbelastingwet van 1933 
vervangen door het Besluit op 
de Omzetbelasting 1940. Het is 
zacht gezegd opmerkelijk dat 
juist een van de Duitsers over
genomen systeem onder in
vloed van diezelfde Duitsers 
weer werd afgeschaft. Cynici 
zullen misschien zeggen dat de 
Duitsers om de boel leegte ro
ven echt geen zegels nodig had
den. Het Besluit op de Omzet
belasting van 17 december 1940 
regelde echter dat de vroegere 
eenmalige heffing werd omge
zet in een 'cascadestelsel' dat 
een herhaalde heffing inhield: 
elke keer als na een bepaalde 
productiefase een artikel werd 
doorgeleverd was omzetbelas
ting verschuldigd. Op 1 januari 
1941 werden de zegels 'faculta
tief afgeschaft', hetgeen inhield 
dat het gebruik niet verplicht 
was, maar wel toegestaan. 
De door André van der Vossen 
ontworpen en gegraveerde om
zetbelastingzegels behoren on
getwijfeld tot zijn beste werk 
voor de firma Enschedé. De 
kloek gestoken Mercuriuskop is 
van een indrukwekkende 
schoonheid, niet in het minst 
door de ietwat somber ogende 
zwarten en grijzen van vooral 
de lage waarden van de serie. In 
de 'banderollen' aan weerszij
den van de vleugels van de Mer-
curisushelm zijn links twee fijn 

gegraveerde rozetten en een 
Mercuriusstaf verwerkt; rechts 
zien we eveneens twee rozet
ten, ditmaal met het Neder
landse wapen. De in offset ge
drukte ondergrond met het 
steeds herhaalde monogram 
ON, omringd door de woorden 
Omzetbelasting Nederland, is 
grijs. De met zorg gekozen cij
fers en letters van de waarde en 
de datumaanduiding zijn in 
rode boekdruk aangebracht. Bij 
de hogere waarden is de gravu-
redruk (plaatdruk) in blauw, 
groen of rood uitgevoerd. De 
grijze offset-ondergrond ver
toont door de jaren heen scha
keringen van licht tot donker. 
Ook treft men wel eens een ver
schoven rode waarde- en datum
aanduiding aan (o/beeW/'/ig 3). 
De combinatiedruk (gravure-
druk, offset- en boekdruk) werd 
door Enschedé uitstekend uit
gevoerd. De zegels werden ge
drukt in vellen van vijftig dubbe
le zegels in rijen van vijf vertica
le banen van tien. De perforatie 
bestond uiteen kamtanding 
113/4:105/4; voor de scheiding 
tussen de kleine en de grote ze
gel werd lijntanding 10 gebruikt. 
Een bijzonder aspect aan de 
tanding ontstond door een pro
bleem bij het vouwen van de 
vellen voor verzending naar de 
verkoopkantoren. Op de vouw 
scheurden de vellen vaak, het
geen op de verkoopkantoren 
voor allerlei ongemak zorgde. 
In 1934, dus al snel na de uitgif
te, werd dit probleem ondervan
gen door in het verticale tan-
dingmidden van het vel bij elke 
zegel twee perforatienaalden 
weg te nemen (afbeelding 4). Zo 
ontstond een versterkte tanding 

die niet precies overeenkwam 
met roltanding, maar daar wel 
op leek en die netzelfde doel 
had: het versterken van de tan
ding. Dezetandingvariëteit 
komt voor bij het grote rechter-
deel aan de rechterkant en bij 
het kleine linkerdeel aan de lin
kerkant. Van de waarde f I.- met 
klein Inschrift bestaat een tan-
dingafwijking: de scheidings-
tanding tussen het grote en 
kleine deel zit dan aan de rech
terkant van de Mercuriuskop, 
terwijl het grote deel met het 
waardeinschrift voorzien is van 
de Mercuriusstaf en het kleine 
deel (voorde kopiefactuur) het 

Tabel i 

f o.oi tot en met f 0.40 [40 waarden] 
o.oi 0.02 0.03 0.04 0.05 
0.06 0.07 0.08 0.09 O.IO 
O.II 0.12 0.13 0.14 0.15 
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 
0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 
0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 
0.36 0.37 0.38 0.3g 0.40 

f 0.50 tot en met f 0.90 [5 waarden) 
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 

f 1.00 tot en met f4.00 [12 waarden] 
i.oo 1.20 1.40 1.60 1.80 
2.00 2.40 2.50 2.80 3.20 
3.60 4.00 

f5.00 tot en met f9.00 [5 waarden] 
5.00, 6.00 7.00 8.00 9.00 

f io- tot en met f250.00 [25 waarden] 
10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 

110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 
160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 
210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 

Nederlandse wapen toont.Deze 
merkwaardigheid is waarschijn
lijk ontstaan door het verkeerd 
inleggen van het vel tijdens het 
perforeren. 
Het voor de omzetbelastingze
gels gebruikte papier is van 
goede kwaliteit; het is voorzien 
van kleine gekleurde zijde-
draadjes. 
De eerste serie bestaat uit ze
venentachtig waarden. Tot en 
met de zegel van f 1.- is de kleur 
van de gravuredruk (Mercurius
kop) zwart, tot en met de zegel 
van f i o . - i s die blauw, toten 
met de zegel van f 100.- is de 
kleur groen en tot en met de ze
gel van f250.- is de gravuredruk 
in rood aangebracht. 
Tot en met de zegel van f 0.40 
lopen de waarden met steeds 
één cent op. Daarna gaat het tot 
met dezegel van f i . - meteen 
dubbeltje omhoog en de daarna 
volgende waarden zijn f 1.20, 
1.40,1.60,1.80, 2.-, 2.40, 2.50, 
2.80, 3.20, 3.60,4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 
8.-, 9.- en f 10.-. Vanaf de zegel 
van f i o . - lopen de waarden met 
tien gulden tegelijk op tot f250.-
{z\e tabel T). 
Waarom de overheid zoveel 
verschillende waarden heeft uit
gegeven is niet geheel duidelijk, 
maar de indruk bestaat dat men 
het de gebruiker zo gemakkelijk 
mogelijk wilde maken. Maar 
daarbij werd een denkfout ge
maakt: men ging er van uit dat 
gebruikers voor omzetbelas
ting-bedragen tot f 0.40, re
spectievelijk tot en met f 10.-
wel van alle beschikbare zegels 
een aantal exemplaren in voor
raad zouden houden. Kleine en 
middelgrote fabrikanten gingen 
echter al snel over op een zake-



lijke, zuinige en vooral overzich
telijke voorraad courante Om
zetbelastingzegels. Zo sloegen 
ze een flink aantal zegels van i 
tot en met l o cent In, verder 
een aantal waarden in die op o 
of 5 eindigden en een aantal in 
hele guldens. Als de omzetbe
lasting bijvoorbeeld f i. i2 be
droeg plakte men bijvoorbeeld 
een zegel van f i.-, één van 
f o. io en één van f 0.02; de ze
gel van f 0.12 werd zodoende 
weinig gebruikt, net zoals alle 
andere zogenoemde 'tussen
waarden' boven de f 0.10. 
Het bemachtigen van alle ze
gels tot f 10,- kost heel wat ge
duld en doorzettingsvermogen, 
de zegels van f 10.- tot f 100.-
zijn zeldzaam en van de zegels 
boven f loo.- zijn nog maar en
kele exemplaren gemeld. Dat de 
zegels met een waarde van bo
ven de tien gulden bijna niet ge
bruikt zouden worden had de 
overheid ook niet voorzien. De
genen voor wie deze hoge waar
den waren bestemd gebruikten 
bijna allemaal de regeling via 
aangifte. Het gevolg was dat 
met ingang vam oktoben934 
de het minst gebruikte waarden 
werden ingetrokken. Het ging 
daarbij om de 'tussenwaarden' 
in het gebied tussen f 0.10 t /m . 
f 0.40 en om de waarden f 1.20, 
1.40, i.6o, 1.80, 2.40, 2.80, 
3.20, 3.60,110.-, 120.-, 130.-, 
140.-, i6o.-, 170.-, 180.-, 190.-, 
210.-, 220.-, 230.-, en f240.-. 
Voorraden van deze zegels die 
nog bij gebruikers aanwezig wa
ren mochten gewoon worden 
opgebruikt. Omdat de gebrui
kers van de omzetbelastingze
gels geklaagd hadden over de te 
kleine cijfers en letters in het 

waarde- en datuminschrift wer
den in de loop van 1934 zegels 
uitgebracht met grotere cijfers 
en letters. Het zegelaanbod was 
ditmaal beter afgestemd op de 
zakelijke behoefte: het omvatte 
waarden van f o.oi tot en met 
f 10.-. Een nieuwkomer in deze 
reeks was de waarde f3.- {af-
beeldings); in februari 1940 
volgde nog een zegel van f7.- in 
hetzelfde type. In de nieuwe se
rie hebben de zessen en negens 
in de waarde-aanduidingen 
f 0.06, 0.09, 0.60 en 0.90 een 
nieuw, rond cijfer {afbeelding 6); 
de waarden f6 . - en f 9.- verto
nen dit cijfertype niet. Overi
gens bleven ook zegels met 
kleine cijfers en letters in de 
waarden f20.-, 30.-, 40.-, 50.-
60.-, 70.-, 80.-, 90.-100.-, 200.-
en 250.- verkrijgbaar. Van de 
nieuwe serie met grote cijfers 
en letters is de zegel van f 0.35 
lastig te vinden; de waarde f7.-
is ronduit zeldzaam. 
De nieuwe zegels voldeden 
goed, op één punt na: de nieu
we ronde waardecijfers '6 ' en 
'9' leken teveel op een '8', waar
door er vergissingen werden ge
maakt. Vandaag de dag zouden 
we zulke bedragen wellicht een 
bagatel vinden, maar in die tijd -
de jaren dertig - gaf dit aanlei
ding tot diepgaande conflicten 
met de controlerende instantie. 
In 1937 werd besloten de zes
sen en negens weer te vervan
gen door het type van de eerste 
uitgave [afbeelding y). De waar
de f6.- keerde in het nieuwe 
type terug, samen met de waar
den f 0.06, 0.09, 0.60 en 0.90. 
De zegel van fg . - werd niet op
nieuw niet in productie geno
men omdat er vermoedelijk nog 

voldoende voorraad was van de 
eerste serie. Verzamelaars van 
omzetbelastingzegels beschou
wen de vijf eerstgenoemde 
waarden over het algemeen als 
'de derde serie'. 
Voor ik overga tot het beschrij
ven van de laatste serie is het 
van belang te wijzen op een 
drukverschil dat bij bijna alle ze
gels met grote cijfers en letters 
kan worden aangetroffen. Het 
gaat om zegels waarbij de af
stand tussen cijfer(s) en waar
de-aanduiding ongeveer een 
halve millimeter groter is(o/ 
beelding 8). In mijn eigen verza
meling behandel ik zulke zegels 
als een aparte uitgifte, want vel-
delen die zowel zegels met de 
'grote' als met de 'kleine' af
stand bevatten heb ik tot dusver 
niet gevonden. Toevalligerwijze 
kwam ik in contact met een me
deverzamelaar die tot dezelfde 
conclusie was gekomen; met 
anderen inventariseert hij welke 
waarden er tot op heden zijn 
gevonden. Die verzamelaar is 
de heerJ.A. Wessels van de Ne
derlandse Vereniging voor Fis
cale Filatelie (NVFF). Hij ver
werkt de uitkomsten in een (in
middels al behoorlijk uitge
breid) catalogusdeel over om
zetbelastingzegels in de losbla
dige catalogus van de genoem
de vereniging. 

Over de laatste uitgifte bestaat 
nog steeds veel onduidelijk
heid.De zegels vertonen enkele 
duidelijke verschillen met de 
voorgaande zegels. Allereerst is 
uit het monogram 'ON' links 
boven het waardecijfer bij beide 
zegeldelen de letter 'O' verdwe
nen; daar treffen we dus alleen 
de letter 'N ' aan [afbeelding 9). 

Het tweede verschil bestaat uit 
een bruine tralie- of guilloche-
opdruk op de gomzijde [afbeel
ding 10). Het gaat om een bij
zonder 'hardnekkige' opdruk, 
want ook als de zegels zijn afge
weekt blijven er altijd wel wat 
resten achter. Waarom de ze
gels op deze wijze werden ge
waarmerkt is niet duidelijk. 
Mijn oudste exemplaar dateert 
van 30 september 1940 en het 
jongste van 31 december van 
datzelfde jaar. Behalve de nog 
met aangetroffen waarden 
f 0.25, 0.35 en f3.- zijn alle 'N ' -
zegels minstens in een van de 
twee waardecijfertypen (breed 
en/of smal) aangetroffen. Veel 
zegels van deze uitgifte zijn 
zeldzaam. Op 1 januari 1941 
trad het nieuwe stelsel zonder 
Omzetbelastingzegels in wer
king. Kennelijk Konden voorra
dige zegels wel naar eigen in
zicht ('facultatief) worden toe
gepast, wat een verklaring zou 
kunnen zijn voor datums uit 
1941 en 1942 [afbeelding Tl). 

Bronnen: 
Collectie Museum voor Communi
catie, Den Haag. 
Mr C.\f/A de Veer, Nederlandsen 
Maandblad voor Philatelie (1945). 
C. van Soest en A. Meering, Lei
draad bij de Belastingstudie (1949). 
Prof. dr. J. van der Poel, De geschie
denis van het Nederlands Fiscaalzegel 
1624-7954 (1954). 
W.F. Gouwe, Het ontwerpen van 
postzegels (1953)-
E.J. Enschedé en Driehuis, List of 
the Fiscal Stamps of the Netherlands 
(1954)-
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Mooie postzegels van HelioCourvoisier . ô esloten tijdperk.. 

Uitgedrukt 
Postzegeldrukkerijen lig
gen veel filatelisten na 
aan het hart.Verliest zo'n 
bedrijf de oudste vaste 
klant - zoals Enschedé de 
Nederlandse postzegel
productie voor een be
langrijk deel naar Enge
land zag verhuizen - dan 
doet dat veel verzame
laars pijn. Des te meer 
nog wanneer een drukke
rij die tientallen jaren 
grafisch gezien werkelijk 
prachtige zegels produ
ceerde zijn deuren moet 
sluiten. Begrijpelijk dus 
dat het verdwijnen van de 
Zwitserse drukkerij Hé-
lio-Courvoisier in La-
Chaux-de-Fonds in de fi-
latelistische pers niet on
opgemerkt is gebleven. 
De Deutsche Briefmar
ken-Spiegel van juni pu
bliceerde een treffend In 
memoriam over deze 
'kunstdrukkerij'. 
Waar Hélio-Courvoisier 
vooral prachtige gelegen-
heidszegels produceerde 
was de eigen drukkerij 
van de Zwitserse PTT de 
producent van de - vaak 
ook heel mooie - fran
keer-, port- en dienstze-
gels. Ook voor die druk
kerij is, naar de Berner 
Briefmarken-Zeitung 
ons bericht - eind juni 
2001 het einde gekomen. 

Waarde(n)loos 
Met de komst van de euro 
is inmiddels ook één 
zegelsoort van de laatste 
vijftien jaar weer verdwe
nen: de zegels die in 

plaats van een waarde
aanduiding een simpele 
letter dragen. 

Over die ontwikkeling in 
Frankrijk, waar de eerste 
letterzegels in 1986 ver
schenen, heeft de Deut
sche Briefrnarken-Spiegel 
van juni een grondig over
zichtsartikel. Dit 'ABCD in 
rood en groen' eindigde al 
na tien jaar toen er een 
frankeerzegel van het type-
Briat verscheen zonder 
enige waardeaanduiding. 
Deze timbre ä ualeur perma
nente is als zodanig alleen 
herkenbaar aan zijn rode 
kleur. 

Belgicatalogus 
De keurig uitgevoerde 
Tentoonstellingscatalo
gus Belgica 2001 bevat 
enkele artikelen die het 
waard zijn om op deze 
plaats vermeld te wor
den. Daar is allereerst 
een in het Duits geschre
ven studie van dr. Albert 
Louis over de conse
quenties die het onaf
hankelijk worden van de 

De post̂ eschiedenis van Servië: 
.. uiterst boeiend .. 
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Van A tot en met D en zelfs zonder ivelke letter don ook: Franse zegels 
ivaarop een ivaarde-aanduiding ontbreekt. 

zuidelijke provincies 
voor de posterijen had. 
Zowel de post van Ne
derland naar België als 
die in omgekeerde rich
ting in de periode 1830-
1837 komt aan de orde. 
Ook behandelt hij in het 
kort de militaire post, de 
Belgische periode in 
Limburg en in Luxem
burg. 
Een ander artikel dat aan 

van de Heeres-Briefmar-
ken-Sammler-Verein sa
men met de Arge Milita-
ria Austraca Philatelia. 
Die bevatten onder meer 
een studie over de Duitse 
krijgsgevangenen die 
Frankrijk in de periode 
1939-1940 maakte en die 
behalve in kampen in 
Frankrijk ook in Noord-
Afrika werden onderge
bracht. 

Oostenrijkse veldpost m (o.a.) Bosnic-Herzegotvina: ..ondcruierp van 
bespreking in het blad van de Arge Militoria Austraca Philatelia... 

de huidige actuele situ
atie speciale betekenis 
kan ontlenen is een stuk 
van dr. Jovan Velickovic 
over de post in Servië in 
de periode 1800-1918. Tot 
1800 was er nauwelijks 
een publieke postdienst 
in het onder Turks be
wind staande gebied. Na 
enige opstanden kreeg 
het land een zeer beperk
te vorm van zelfbestuur 
en kwam er geleidelijk 
een al even beperkte 
postdienst tot stand. In 
1840 Icwam er een publie
ke brievenpost en er zijn 
een dozijn brieven met 
het stempel Beograd be
kend. Pas in 1866 ver
schenen de eerste Servi
sche postzegels en dank
zij een postverdrag met 
Oostenrijk werden de 
Servische postzegels van
af 1869 ook in het inter
nationale verkeer erkend. 

Militaria 
Uit Oostenrijk bereikte 
de redactie een aantal 
omvangrijke publicaties 

Andere artikelen gaan 
over de Oostenrijkse 
veldpost in het begin van 
de Eerste Wereldoorlog, 
vooral in de Balkan. Daar 
functioneerde al geruime 
tijd een veldpostdienst in 
door Oostenrijk bezette 
gebieden als Bosnië-Her-
zegowina. 

Bosnië en Japan 
In Bosnië functioneert te
genwoordig opnieuw de 
Oostenrijkse veldpost ten 
behoeve van de 
Oostenrijkse troepen die 

Het emissiebeleid in Japan maakte 
na de Tuiecde Wereldoorlog een 
opvallende ontwikkeling door. 

daar maar (ook in andere 
delen van de wereld) in 
internationaal verband 
actief zijn. Die Briefmar
ke van juni jl. bericht 
daar uitvoerig over. 

En in Philately in Japan 
(nummer 2 van dit jaar) 
staat een artikeltje van 
Douglas Frewer over de 
invloed van de Japanse 
vredespolitiek van na 
1946 op de postzegele
missies van dat land. Di
rect na de Japanse capitu
latie lag de nadruk vooral 
op 'herstel en democra
tie' en maakten de natio
nalistische emissies van 
voor die tijd plaats voor 
zegels met 'gewone, 
werkzame mensen'. In de 
jaren '50 werden die ze
gels vervangen door 
exemplaren met 
Boeddhistische en Shinto-
motieven en vervolgens 
kwamen er dieren en 
planten. Tegenwoordig 
ligt de nadruk sterk op 
het propageren van de 
prachtige Japanse na
tuur. 

Ruimtevaart 
De verovering van de 
Kosmos is een onder
werp dat in de volle be
langstelling van het Ame
rikaanse publiek staat. 
American Philatelist van 
juni 2001 brengt een om
vangrijk geïllustreerd ar
tikel dat laat zien hoe de 
Russen hun ruimtevaart
activiteit via de postze
gels propageren. 

Het thema Ruimtevaart - vele 
jaren uiterst populair - komt aan 
bod in het Franse postzegelblad 
Timbres Magazine 

Al in 1958 ging de eerste 
Spoetnik op een postze
gel de lucht in, een jaar 
later opnieuw en nadien 
is de ruimtevaart niet 
meer weggeweest op de 
postzegels van de Sovjet-



unie. Ook Timbres Ma

gazine van april presen

teert een artikel over dit 
onderwerp, maar betrekt 
daar ook zegels van ande

re landen bij. 

Wijn en excuses 
Het blad van de Engelse 
vereniging van Neder

landverzamelaars, 
Netherlands Philately, 
(meijl.) brengteen studie 
van Sir John Nabarro over 
de brievenpostvan de Ne

derlanden naar Frankrijk 
in de periode 18001830. 
Dat waren in belangrijke 
mate brieven aan Franse 
wijnhandelaren in Bor

deaux, de Bourgogne en 
Cognac. Dankzij het feit 
dat de Franse wijnboeren 
zorgvuldig op de brieven 
aantekenden van wie, van 
waar en van wanneer de 
brieven waren en wanneer 
zij arriveerden valt er veel 
over dat postverkeer vast 
te stellen. 
Niet uit de Verenigde Sta

Toeslâ zegels kunnen inzicht verschaffen m de sociaaleconomische 
geschiedenis uan een land, schrijft James Macky in Gibbons Stamp Monthly. 

zameling van al die ze

gels waarvoor wat meer 
moet worden betaald een 
fascinerende studie van 
de sociaaleconomische 
geschiedenis van het land 
in vaak heel fraaie en 
kleurrijke afbeeldingen 
laat zien. (HG) 

(nummer 45, Filatelisti

sche Motiefgroep Papier 
en Druk Nederland) be

handelt Duitse moderne 
beeldende kunst in Ne

derlandse tijdschriften 
uit de periode 19201940. 
Het is een samenvatting 
van de resultaten van een 

LP.B.4i 

Brief uit Nederland (1825) naar Frankrijk met de stempels 'PaysBas par Valenciennes' en 'LPB4R' 
(Lettre PaysBas 4e Region). 

ten, maar uit Barnroeld in 
Gelderland komt het In

ternational Bulletin for 
Netherlands Philately, 
zoals redacteur Frans 
Rummens terecht op

merkt. Wij waren meer 
gefocust op het voortref

felijke artikel over de Ne

derlandse briefkaarten 
dan op de afzender van 
dit aardige blad  waar

voor excuses. 

Boeiende toeslagzegels 
België heeft in de afgelo

pen eenennegentig jaar 
1.163 toeslagzegels uitge

geven tegenover iets meer 
dan 1800 zegels zonder 
toeslag, schrijft James 
Mackay in Gibbons Stamp 
Monthly van juni. 
Mackay zegt dat een ver

Frankeerstempels 
Frankeerstempels het bekij

ken waard is de kop van 
een artikel in De Sleutel

post (nummer 146, Leid

sche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars). 
Er wordt ook verteld wat 
de voordelen zijn voor 
een bedrijf of instelling 
om gebruik te maken van 
een frankeermachine. De 
bijzonderheden van een 
viertal merken frankeer

machines komen even

eens aan bod, evenals de 
kenmerken van die ma

chines, waaraan ze te on

derscheiden zijn. De 
voorbeelden ervan wor

den afgebeeld. 

Tijdschriftenkunst 
Het blad DrukDoende 

werkgroep van kandi

daatsstudenten kunstge

schiedenis aan de Univer

siteitvan Amsterdam in 
de jaren 198081. Jammer 
dat de kwaliteitvan de il

lustraties minnetjes is; 
ligt dat misschien aan de 
resolutie van de afbeel

dingen? 

In de kaart gespeeld 
In De Gazette van de Fila

telie (nummer 227, Gent

se Filatelistenbond) 
wordt, voor zover dat 
mogelijk is, uit de doe

ken gedaan waar de 
speelkaarten vandaan ko

men. Vast staat dat speel

kaarten al worden ver

meld in oude geschriften 
van het nabije oosten en 
ook van Indië en China. 

>» :♦ 
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Speelkaarten . herkomstuiordt 
toegelicht in het Belgische blad 
'De Gazette uan de Filatelie'. 

Wat het westen betreft 
komen ze pas voor in een 
kroniek uit 1299 in Vene

tië. Industriële vervaardi

ging van speelkaarten be

gon pas in het begin van 
de vijftiende eeuw in 
Lyon (Frankrijk) en Ulm 
(Duitsland). Landen die 
speelkaarten op postze

gels afgebeeld hebben 
zijn onder andere België 
en de DDR, waarvan in 
het artikel afbeeldingen 
staan. 

Vluchtige fdc's 
Een leuk artikel over eer

stedagenveloppen van 
Canada staat afgedrukt in 
het maandblad van de 
ZHPV (nummer 6/7). Met 
als titel In 1929 vlogen de 
fdc's m Canada de lucht in 
wordt verteld over de 
vroege vluchten in Cana

da ter ontsluiting van de 
enorme gebieden die tot 
dan uitsluitend met sle

den ofpaard en wagen 
werden bezocht. De 
vliegtuigen die gebruikt 
werden waren veelal 
overblijfselen van de oor

log en ook de piloten wa

ren doorgaans oudoor

logsvliegers. Dat neemt 
niet weg dat er in die on

herbergzame streken veel 
slachtoffers zijn gevallen, 
maar het werk ging des

alniettemin door. 

Fliegerhorst Leeuwarden 
Nog meer luchtvaartge

schiedenis, ditmaal in De 
AeroPhilatelist, het blad 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Aero

Philatelisten 'De Vliegen

de Hollander'. In num

mer 3 van dit jaar wordt 
de geschiedenis verteld 
van het noodlandings

baantje 'Kalverdijkje' bij 
Leeuwarden, dat uit

groeide tot het vliegveld 
Leeuwarden. 

Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog werd het 
onder Duits beheer Flie

gerhorst Leeuwarden, in 
1945 weer Vliegveld 
Leeuwarden en in 1951 
Vliegbasis Leeuwarden. 
Met feiten en foto's 
wordt de relatie duidelijk 
gemaakt tussen Leeuwar

den en de luchtvaart. 

Ver van ons bed? 
Voor veel WestEurope

anen was en is het poli

tieke gedoe in en rond de 
Baltische staten al decen

nia lang een 'vervan

mijnbedshow'. 

«»u. 
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Baltische Staten uituoery 
gedocumenteerd m 'Onder de loupe' 

Hoe het precies in elkaar 
steekt, en dan met name 
als het om het Memelge

bied gaat, wordt heel uit

voerig en gedocumen

teerd uit de doeken ge

daan in Onder de loupe 
genomen van juni 2001 
(Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer). In 
een bijna vijftienhonderd 
woorden tellend artikel 

Een modern Duits toestel, de Dormer D028D 58, in/ebruari 1987 
g^otografeerd op Leeuwarden, ruim uecrty jaar nadat de uliegbasis als 
'Fliegerhorst Leeuwarden' door het leuengmg. De/oto isgemaakt door 
vhegtu\gspotter Frank Noort. 



wordt in een bijzonder 
gedegen historisclie stu
die op duidelijke wijze 
het ontstaan, de ellende 
en de thans bestaande si
tuatie uiteengezet. Voor 
wie wil weten hoe het 
daar precies zit is het ar
tikel een must. 

Peruaans dagloon 
In 2000 maakte Eric Borg 
een rondreis in Peru, 
zacht gezegd ook al een 
'ver-van-mijn-bed-show'; 
hij vertelt over zijn filate-
listische ervaringen tij
dens zijn reis in dat land 
in De Globe-Koerier 

(nummer 2001/2). 
Zelfs in een stad met 
honderdduizenden inwo
ners bleken in een post
kantoor de postzegels op 
te zijn! Een postzegel 
voor een ansichtkaart 
daar vandaan naar Ne
derland kostte meer dan 
het dagloon van de door
snee-Peruaan! 

Geen cent waard 
Hoe de Duitse nazi-pro
pagandamachine ook de 
veldpost (portvrij) in
schakelde, wordt ver
haald in 't Dijkenaartje, 
het tweemaandelijks tijd-

In Peru heerst schrijnende armoede; w\e een prentbriefkaart naar het 
buitenland wil sturen is soms meer dan een dagloon kwijt. 
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Wert keinen Pfennig' - postkaart uit de Tujeedc Wereldoorlog, 
gefrankeerd met een zegel die een bedenkelijke ode brengt aon de 
toenmalige Britse Eerste Minister Chamberlain. 

schrift van de Hobby- en 
Verzamelclub Begijnen
dijk (België). 

De veldpostbriefkaarten 
werden voorzien van 
postzegels met karikatu
ren van Churchill, Cham
berlain en Stalin met 
daaronder Wert: keinen 
P/enni^. Er wordt gewaar
schuwd voor gevaarlijke 
nadrukken. 

Primeurs 
Had Engeland in 1840 de 
primeur met de eerste 
postzegel, op het vaste
land van Europa was die 
primeur in 1843 wegge

legd voor Zwitserland 
met de verschijning van 
de rayonzegels Zürich '4' 
en Zürich '6'. Een en an
der wordt bericht in 
Jungfraupost (nummer 
88, blad van de Studie
groep Zwitserland). 
In datzelfde jaar 1843 be-

De 'Vierer' en de 'Sechser' uit 
1845, uitgegeuen door het 
Zuiitserse kanton Zürich. 

zorgden 128 koeriers al 
enige malen per week 
brieven en pakketten bin
nen en buiten het rayon. 
En niet zo maar een paar: 
jaarlijks werden 2.5 mil
joen brieven en 350.000 
pakketten uit de stad Zü
rich verzonden! Tal van 
afbeeldingen van zegels, 
poststukken en afstem
pelingen completeren het 
lezenswaardige artikel. 

Belgische bezetters 
Wist u dat België ooit een 
stuk(je) van Duitsland 
bezet heeft gehouden? 
Het verhaal staat in No-
vioposta (nummer 72, Fi
latelistenvereniging No-
viopost Nijmegen). Na de 
wapenstilstand op 11 no
vember 1918 moest 
Duitsland niet alleen de 
bezette gebieden maar ook 
de westelijke Rijnoever 
ontruimen. De geallieer
de troepen van Frankrijk, 
Engeland, de Verenigde 
Staten en België betrok
ken de ontruimde gebie
den. De Belgen namen 
het meest noordelijke 
stuk voor hun rekening 
en werden zo gedurende 
meer dan vijfjaar de bu
ren van de Nijmegena-
ren. (PMvS) 
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fert van Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, 
©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19.00 uur). 
AV "De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASVShell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Grevelingenmeer loi, 1447 
AN Purmerend, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatehe; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut8o';mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr. 
PV Postautomaat; H L.J. van 
den Brink, Beethovenstraat 
186-2,1077 JX Amsterdam, 

©020-6764098. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV 'De Globe'; M.A. Buitenhuis, 
Josine Reulingstraat 7, 
7321LA Apeldoorn, ©055-
3666000. 
Appingedam: 
PVAppin^cdam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Wmscho-
tenstraat4i, 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL 
Norg, ©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue-
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171 LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P.Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041. 
Beuningen/Ewij'k: 
FV 'De Globe'; E.A. Oude Elfe-
rink, de Haaghe 37, 6641JB 
Beuningen, ©024-6777132. 
Beverwijk: 
KPC BeDeruJijk; R.v.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 V) Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HrtPostmerk';mw. C.C. 
Diepeveen, Birkastraat 43, 
3962 BN Wijkbij Duurstede, 
©0343-578644. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
rv Philatelica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zartlaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PV Breda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PVPhilatelicaBricIle-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28,7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsscl-̂ Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o ; J. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, ©0523-260051. 

Dalfsen: 
IVPhilatehca; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deijt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CRDelft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis@casema.net. 

Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ®0596-6262r3. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert2, 7216 PNICringvan 
Dorth, ©0573-221315. 
Diemen: 
PV'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A.Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; A. Bakker, De 
Vlierbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732. 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, ©0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk, Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; S. Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201GG 
Drachten. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkwartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Dromen: 
PVDronten e o ; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron-
ten,©o32i-3i376o. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.LGubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; A.H. Renshof, 
De Plataani5, 6921XC Dui
ven, ©0316-264530. 

Echt: 
Pful Ver Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels@-
yahoo.com. 
PfiVGelre-Gu!ick;Echt;P. 

Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144. 
EdamA'olendam: 
P V 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdmkstraat 22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; P. Noordanus, Wal-
stukke 36, 7152 Eibergen, 
©0545-473559. 
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972. 
Eist: 
FV 'De Globe'; M.B.P. Boeve, 
Ceres 90, 6691 PTBemmel, 
©0481-451678. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P.V Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814. 
Enkhuizen: 
rv Philatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20, i6oi HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E.PV; W.F.H. BijL Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel, Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.LM. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, ©0187-
611542. 
Goes: 
FV'De Beuclanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945-
Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
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H Handellaan 6,1272 EE Hui
H zen, (©0355262702 
H Goor: 
H >JVPV, J A van Achthoven, 
I Zwaluwstraat 17,7471 HH 
I Goor, ©0547272876 
■ Gorinchem: 
■ PV Gorinchem e o , J A van den 
I Anker, Voermanstraat 328, 
1 4204 RPGormchem, ©0183

■ 633163 
H Gouda: 
H VVPVGouda,mw E J Dekker
=■ van Vliet, Han Hollanderweg 
5 130, 2807 AH Gouda, ©0182

4 518549 
^ 'sGravenhage: 
; HPhV, L H J Oosterloo, De 
j Hooghkamer 46, 2253 JW 
fi Voorschoten, ©071

5 5722702 
B Philatelien Den Haag, Ir P Gle
3 rum, Parsifalstraat33, 2555 
; WH Den Haag, ©070
m 3233098 
2 PC 'De Kring', L H Arkesteijn, 
™ Paul Scholtenrode 99, 2717 

HG Zoetermeer, ©079
3510424 
Shell Tc Werue, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Shngelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredestcm , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©0703255849 
PV'sGraucnhagee o ,J Alsem
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070

3473547 
Groningen: 
n/Philatelica,D Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PVGroninäcn,JP A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EWGronm
gen,%%°/o°/o°/o05050i8234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(nai9 00 
uur) 
rVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023
5362980 
HFV 'Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Hoarlemmermecr, mw I E 
van Rhenen, Kmlozen 39, 
2151XB NieuwVennep, 
©0252675215 
HalfwegZwanenburg: 
P Z V S P A , I C van der Bijl, 

_ Houtrijkstraat 9,1165 LL 
= Halfweg, ©0204974024 
° Harderwijk: 
^ PVHarderuiijk en Omstreken, 
^ W C Willemse, Bosboom 
^ Toussainstr 5,3842ZZHar
"j derwijk, ©0341413653 
'Z Hardinxveld: 
;^ PV'DePhilotelist,D Kanning, 
^ Gerard Doustraat7, 3272 XE 
^ Hardinxveld 
i Heemskerk: 
^ PV Heemskerk, H W van Zon, 
"> Frankrijklaan 59,1966 VC 
% Heemskerk, ©0251233894 
„ Heerenveen: 
^ PVHccrenuecn,G de Beer, De 
" Plasser, 8449 EHTerband, 
2 ©0513625239 
"■ Heerhugowaard: 

PHV Heerhugouiaard c o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 

6411JJ Heerlen, ©045
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LCh Werst, Li
niewegi3,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hcllcuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643 
Helmond: 
PV 'De Helm Helmond en Om
streken', T A J Leijten, Eiken
wal 15, 5706 LI Helmond, 
©0492534793, email 
pzvdehelm(3)planet nl 
WPVHcImond,] Neggers, 
Van ' tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, I S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©0534763473 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073
6566224 
Heusden: 
PV BlockPenny',M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o , M Th M. Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard.ThNH 
van Leeuwen, O van Noort
s inge l i i , 3262EKOud
Beijerland, ©0186617706 
Holten: 
^JVPV,T Koopman, Bor
keldsweg 6,7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PCHoogcueen, H J Ruiter, Sa
tellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598393225 
Hoorn: 
NVPV Afd WestFriesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©022g
231458 
Philateiica Hoorn e o , O J Hey
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229231803 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica,! G Fidder, Gal
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor
de. Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke', H l Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR NoordScharwoude, 
©0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141IV Leerdam, 
©0345616960, email ver
sluis a(3)worldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatelica,RKIHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , I de Brum, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228312871 
AV De Philatelist', W L Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CRLelystad, ©0320221803 
Leusden: 
WPV De Loupe', mw I Ver
hoevenBakker, Benedictij
nenhove lo i , 3834ZD Leus
den, ©0334941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe', mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C 
Hooftstraat 7,7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumerecr Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043

4581430, fax 0434582727 
PVZmdLimburg, R Luster
mans , I vanMar is rmg3i , 
5988 KG Helden, ©077

3072858, email r luster
mans(a)hccnet nl 
Meppel: 
Philateiica P V , F Hottinga, 
lan Steenstraat 114,7944 TP 
Meppel, ©0522263491 
Monnickendam: 
PV Waterland', R I Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174280134 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserloodden Duik, Burg 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms , ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe', mw G lacobs. 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080 

PV Onder de loupe, I M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca,I M G vanMul
lekom, Maandagsewetermg 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, M V d Sommen, Me
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A lanssen. Blauwe 
Hof430g, 6602 ZT Wijchen, 
©0246417443 E
mail j a lauretcffiplanet nl 
FV Nouiopost, W I M Goos
sens, Vendeherstraat 15, 
6562 NAGroesbeek, ©024
3974654, E mail w j m goos
sens(ä)chello.nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BI Ol
denzaal, ©0541514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand,IW 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe', L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door
werth, ©0263335732 
Oosterhout: 
OWP, B W I Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©01624233H 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De
nekamp, ©0541351936 

P 

Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van Ilsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

R 

Raalte: 
PV Raalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe,WIG Mmnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV'Fili;ero,PAH Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©0774743049 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe', M F Bijl, Ko
ningsland 71, 6991 DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Pau
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Lienden, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatehca,W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro
derwolde, ©0505032608 
Roermond: 
PV Roermond, F Weerts, Hel
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©0774661885 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A I M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 

Rotterdam: 
PV Philateiica; P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XI 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597 
ROVShellFilatelie,J Ooster
boer. Voorsteven 20, 3181 NI 
Rozenburg, ©0181216568 
PC Rotterdam,! Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, lulia
navan Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ®oi8 i 
212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenlingi2, 7463 BI Rijs
sen, ©0548542669, email 
d grunwald(ä)wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
manVeldhoven, Hoornbrug
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©0703995105 

S 

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

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk', A H de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EPTerneuzen, ©0115
697125 
PVZeeuwschVlaandcren, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618 
Tiel: 
PhilatehstendubTiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GITiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPT Tilburg, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til
burg, ©0135714417 



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

Vaals: 
PV 'Drielondcnpunt'; H.J. 
Brouns, KarolingenstraatQ, 
6369EVSimpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G.Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendum e.o.; mw. CR. 
Beereboom-Lubben, Kaap 
Hoorn 27, 9642 AS Veendam, 
©0598-618974. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe';C.A.Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Veen
endaal, ©0318-515062. 
PV 'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veen
endaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhouen; J.J.J. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P.V. 'Philo Venio'; M.J.M. Gie-

len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venio, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissm ŝc FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391, 4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
n^Philfltelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo-
zartlaan45, 2253 HX Voor
schoten, ©071-5614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Völkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wagen ingen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin-
ga, Spinozalaan i D1, 2273 
XA Voorburg, ©070-
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu

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

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

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 L'T 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vollen-
hove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-

straat29, 6673 XAAndelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouu;en Duiueland; ).C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, 
©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZu;olle; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

Filantique 
7. De Stodrton and 
Darlington Railway 

Er was heel veel belang
stelling van het publiek 
toen op dinsdag 27 sep
tember 1825 de spoorweg 
tussen Stockton en Dar
lington in het Engelse 
graafschap Durham in 
gebruik werd genomen. 
Eigenlijk zouden paarden 
de spoorwagons hebben 
moeten trekken, ware het 
niet dat Louis Stephen
son de plannenmakers al 
in 1822 had weten te 
overtuigen van de vele 
voordelen die zijn uitvin
ding, de stoomtrein, te 
bieden had. En daarom 
werden de tender en de 
34 wagons die op die 
27ste september gereed 
stonden voor hun eerste 
rit getrokken door een lo
comotiefdie de naam The 
Locomotion droeg. 
De spoorwegverbinding 
tussen Stockton en Dar
lington was in feite in het 
leven geroepen om het 
vervoer van goederen te 
versnellen, maar al vanaf 
het allereerste begin 
kreeg de maatschappij te 
maken met mensen die er 
op stonden met dit mo

derne vervoermiddel - dat 
een snelheid van 24 kilo
meter per uur kon halen -
mee te reizen. De maat
schappij zwichtte en nam 
nog geen maand na de 
openstelling van de 
spoorlijn een personen-
rijtuig in gebruik, The Ex
periment geheten, waarin 

iedereen die dat wilde 
voor één shilling mocht 
meerijden, vooropgesteld 
dat hij of zij niet meer 
dan zeven kilo bagage 
meenam. 
Dankzij de extra op
brengsten die dit oplever
de konden de tarieven 
voor het vervoer van goe

deren drastisch worden 
verlaagd. De Stockton 
and Darlington Railway 
was zoals gezegd niet 
speciaal in het leven ge
roepen voor het vervoe
ren van poststukken, 
maar de mogelijkheden 
die de spoorwegen op dit 
terrein boden werden al 

snel ontdekt. De trein 
verdrong de postkoets 
dan ook al vrij snel. 
The Locomotion werd op 
den duur vervangen door 
krachtiger locomotieven. 
De machine verrichtte 
pompwerkzaamheden in 
South Durham en staat 
nu in een museum. 



Varianten bij nieuwe 
*f postwaardestukken 

Op 2 juli 2001 zijn nieuwe 
Nederlandse postwaarde
stukken in omloop geko
men: een briefkaart, een 
verhuiskaart en een pno-
rity-blad. Het Nederland
se bedrijfsleven heeft 
zich verplicht om halver
wege dit jaar alle produc
ten dubbel te gaan prij
zen, in gulden en in euro. 
Bij de producten van PTT 
Post - waar de prijs 
meestal een duidelijk on
derdeel is van de vormge
ving-zou dat toch al 
zichtbare effecten gehad 
hebben. Bovendien is er 
sprake van nieuwe tarie
ven. 
Maar er is meer. De brief
kaart en de verhuiskaart 
hebben een nieuw zegel
beeld gekregen en een 
andere verkoopvorm: de 
strook van vijf. Van de 
nieuwe briefloart zijn 
daardoor meteen al vier 
varianten te onderschei
den, bij de verhuiskaart 
zelfs vijfl 

Briefkaart 
Het nieuwe zegelbeeld 
'Tien voor uw Post' heeft 
een dubbele waardeaan
duiding: € 0.39 en 85 c. 
De fosforbalk van 5x25 
mm staat rechts van het 

= zegelbeeld. 
In tegenstelling tot de vo-

' rige briefkaart heeft deze 

ï ven is 98 mm hoog 
(tweezijdig geperfo
reerd); 
- De onderste kaart is 
94 mm hoog en alleen 
aan de bovenzijde geper
foreerd. 

Daarnaast is van de ver
huiskaart natuurlijk ook 
een variant verschenen in 
A6-formaat (105 x 148 
mm), waarop de adresge
gevens van de afzender 
met een laserprinter aan
gebracht zijn. Bij vorige 

kaart een adresregel min
der (vier regels in plaats 
van vijf), Daarnaast is de 
tekst bnefl<aart carte postale 
nu geheel gezet in kapita
len en de tekst a_̂ ender ex-
pe'diteur geheel in onder
kast. 

Het meest verrassendste 
is echter de vorm waarin 
de kaart verkocht wordt: 
een strook van vijf brief
kaarten die door een per
foratie van elkaar ge
scheiden kunnen wor
den. De bovenste kaart 
zit met een perforatie 
vast aan een etiket waar
van de vormgeving lijkt 
op de bekende hang-
boekjes. De vijf briefkaar
ten zijn in elkaar gevou
wen; de tweede kaart van 
boven is met een druppel 
lijm bevestigd aan het eti
ket en raakt daardoor bij 
het losmaken snel be
schadigd. 
Bij gedetailleerde be
schouwing kan men aan 
losse kaarten zien op 
welke plaats in de strook 
ze gezeten hebben. Daar
door is er bij deze nieuwe 
briefkaart meteen sprake 
van vier varianten: 
- de bovenste kaart is 
100 mm hoog en is aan 
de boven- en de onderzij
de geperforeerd; 
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- de tweede kaart van bo
ven is 98 mm hoog en is 
eveneens tweezijdig ge
perforeerd; 
- de derde en de vierde 
kaart van boven zijn 
96.5 mm hoog (tweezij
dig geperforeerd); 
- de onderste kaart is 94 
mm hoog en alleen aan 
de bovenzijde geperfo
reerd. 

Verhuiskaart 
De verhuiskaart heeft een 
nog grotere metamorfose 
ondergaan dan de brief
kaart. Het nieuwe zegel
beeld ('€ 0.3g' en '85 c') 
toont op een oranjegele 
ondergrond een zwart 
huis met handen, voeten 
en een gezicht, dat een 
koffertje draagt en naar 
de kijker zwaait. Hetzelf
de huis is ook links op de 
kaart afgebeeld, tegen 
een achtergrond van 
oranjegeel en blauw 
waarin de tekst adresuJijzi-
Q\nQ uitgespaard is. Een 
fosforbalk van 5x20 mm 
staat rechts van het ze
gelbeeld. 
Op de keerzijde van de 
kaart staan twaalf rubrie
ken, waarvan de kopjes 

op een oranjegele achter
grond gedrukt zijn. Op
vallende nieuwe rubrie
ken zijn 'mobiele tele
foon' en 'e-mail adres'. 

Bij de verhuiskaart, die 
net als de briefkaart in 
ineengevouwen stroken 
van vijf stuks verkocht 
wordt (met de tweede 
kaartvastgelijmd aan het 
etiket) zijn de volgende 
varianten te onderschei
den: 
- de bovenste kaart is 
100 mm hoog en is aan 
de boven- en de onderzij
de geperforeerd; 
- de tweede kaart en der
de kaart van boven zijn 
96.5 mm hoog (eveneens 
tweezijdig geperforeerd); 
- De vierde kaart van bo

emissies werd de loket-
kaart meestal uitgevoerd 
in rasterdiepdruk en de 
A6-kaart in offsetdruk; 
bij deze nieuwe emissie 
zijn beide kaarten in off
setdruk vervaardigd. 

Pnority-blad 
Het prionty-blad is het 
minst veranderd. Net zo
als bij hetpostblad uit 
1997 en een van de vier 
pnonty-bladen uit 1998 
het geval was heeft men 
gebruik gemaakt van het 
motief'Zaanse Schans'. 
Het zegelbeeld 'Neder
landse Leeuw' is echter 
langer geworden en de 
waardeaanduiding is ge
wijzigd van '130 c.' naar 
'€ 0.54' en 'F 1.20' (een 
tariefverlaging!). 



Aansluitend aan het ze
gelbeeld is een blauw pn-
ority-label gedrukt, zoals 
we dat al kennen van de 
moderne postzegels voor 
buitenlandse bestem
mingen. De fosforbalk 
van 5x25 mm staat rechts 
van het zegelbeeld. Ik 
kocht prioritybladen per 
vijf stuks in een nieuw 
hangboekje dat boven 
aan de zijkanten dichtge
plakt was met plakband. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Vier nieuwe briefkaarten 
in Argentmie: 
- tentoonstellingjerusfl-
lem 2001. Zegelbeeld 
75 c. Davidsster; illustra
tie het woord 'Vrede' m 
verschillende talen op 
een ondergrond van mo
zaïek (16 maart 2001); 

- Onze Lieve Vrouw van 
Valle de Catamarca. Ze
gelbeeld 75 c. kathedraal 
(28 april 2001); 
- 'Bicentenario de Ense-
nada' (5 mei 2001); 
- vijftigjarig bestaan Fila-
telistisch Centrum Villa 
Maria (12 mei 2001). 

Armenië 
Op grote postzegelmani
festaties treft men soms 
vertegenwoordigers aan 
van vrij onbekende post-
administraties. Een enke
le keer levert dat nog wel 
eens een postwaardestuk 
op dat we nog niet eerder 
konden melden. Als 
voorbeeld een Armeense 
briefkaart uit 1997, die 
gewijd is aan de architect 
Karo Halabian (1897-
1959)-

Op 25 december 2000, 
dus ook al weer geruime 
tijd geleden, werd in Ar
menië een briefkaart ge
wijd aan beeldhouwer 
StepanTarian (1899-
1954). Aangezien deze 
kaart het nummer 29 

heeft en de hiervoor ge
noemde het nummer 13, 
mag men aannemen dat 
er in de tussenliggende 
periode nog veel meer 
verschenen is. 

Belize 
De IVlidden-Amerikaanse 
staat Belize (het voorma
lige Brits Honduras) 
bracht in september 2000 

genheid van de tentoon
stelling Bellica 2001. Ze
gelbeeld wapen (o.111.); 
afbeelding links post
koets met daarboven de 
vlaggen van 24 Europese 
landen en vlag van de Eu
ropese Unie. 
Er verschenen ook twee 
enveloppen in klein for
maat, zegelbeeld 'Lucht
ballon met brief, 0.22 1: 

chideeèn en een lucht
postblad (NT$ II) met 
daarop een inheemse vo
gel, een soort wielewaal. 

De oplagen zijn respec
tievelijk viermaal 250.000 
en 60.000 stuks. Dat dat 
voor Taiwanese begrip-

DDD-DD 

een luchtpostblad uit. 
In het zegelbeeld (50 c.) 
zien we het nationale wa
pen en op de linkervoor
zijde staat een foto van 
een tropisch strand. 

Bosnië-Herzegovina 
Aan een briefkaart op 
kringlooppapier die we 
ontvingen is zonder ta
lenkennis niet veel af te 
leiden. 
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In het zegelbeeld staat 
een groot gebouw, aan 
een rivier met daarover 
een brug. Gezien de 
Franse tekst Carte postale 
gaat het hier om een 
kaart voor het buiten
land. 

Bulgarije 
In Bulgarije verscheen 
een briefkaart ter gele-

- honderd jaar tram 
- The British Council. 

China (Taiwan) 
De tentoonstelling Rocup-
ex 2001, die van 22 tot en 
met 26 juni 2001 werd ge
houden in Lu-kang, le
verde vijf nieuwe post-
waardestukken op: vier 
briefkaarten (NT$ 2.50) 
met afbeeldingen van or-

pen weinig is, blijkt uit 
de oplage van de nieuwe 
binnenlandbriefkaart 
(NT$ 2.50) die op 28 juni 
2001 uitkwam: 48 mil
joen stuks. 

Cuba 
Twee kleurrijke Cubaan
se luchtpostbladen, ver
moedelijk al verschenen 
in 199g: 
- negende bijeenkomst 
van Latijns-Amerikaanse 
staatshoofden en rege
ringsleiders; stadsge
zichten van hoofdstad La 
Habana (Havana) en af
beeldingen van de vlag
gen van de deelnemende 
landen; 

- toerisme; foto's van 
wolkenkrabbers, vuurto
ren, stranden. Zegelbeeld 
slakkenhuis. 
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Denemarken 
Op 17 april 2001 versche
nen in Denemarken vijf 
geïllustreerde prentbrief-
kaarten met het zegel
beeld '400 jaar Botani
sche tuin' (4 k.) en op de 
keerzijde foto's van 
bloeiende bloemen: kro
kussen, anemonen, paar
debloemen, bloesems 
aan bomen en weidebloe-
men. Ze werden per set 
verkocht voor 28 k. 

Duitsland 
Iets voor de verzamelaars 
van het thema 'Nobel
prijswinnaars': op een 
Duitse envelop (Steinerne 
Brücke, Regensburg, 
n o p./€ 0.54) ter gele
genheid van een tentoon
stelling in Heidelberg 
staat Carl Bosch afge
beeld. 
Bosch was winnaar van 
de Nobelprijs voor Schei
kunde in 1931. 

Nabetpnii ^ ^ g 

Behalve de postwaarde-
stukken die speciaal voor 
filatelisten vervaardigd 
worden geven de Duitse 
posterijen ook Ganzsachen 
zu nicht philatelistischen 
Anlassen uit. Op de bestel-
lijst voor het tweede 
kwartaal van 2001 vallen 
onder deze categorie: 
- Pluskarte 'vijfhonderdste 
geboortedag Leonhart 
Fuchs' (twee varianten: 
met en zonder ruimte 
voor het adres van de af
zender); 
- Plusbrie/'St-Nikolaidom 
Greifswald' (met en zon
der venster); 
- Plusbnef'250ste geboor
tedag Johann Heinrich 
Voß'; 
- Plusbnef'Goethe-insti-
tuut' (formaten C4 met 
venster en B4 zonder ven
ster); 
- Plusbnef'Bergpark Wil
helmshöhe Kassel' (met 



en zonder venster); 
- Plusbrief'St-Reinoldi, 
Dortmund'. 

Estland 
In Estland verscheen een 
briefkaart (Port Betaald 
Wereldwijd) gewijd aan 
de eerste Estlandse we
reldkampioen skiën, 
Andrus Veerpalu. 

I 

aandacht besteed aan een 
tentoonstelling over de 
schilder Filippo Palizzi 
(1818-1899). De kaart ver
scheen op 7 juli 2001. 

Korea (Noord) 
- luchtpostblad (2 w.. 
Kim Jong II begroet Kim 
Dae Jung in Pjongjang) 
ter gelegenheid van de 
ontmoeting van de lei
ders van Noord- en Zuid-
Korea.Landkaart van heel 
Korea op een regenboog. 
Uitgiftedatum 23 oktober 
2000; 

De Est behaalde op 19 fe
bruari 2001 in Lahti (Fin
land) de gouden medaille 
op de 30 kilometer. Tus
sen dit kampioenschap 
en het verschijnen van de 
kaart op 26 maart 2001 
lagen slechts vijf weken! 

Frankrijk 
De nieuwe ronde Franse 
postzegel Demain 1'euro 
('morgen de euro') met 
de waardeaanduiding 
3.00 f en 0.46 e is ge
bruikt als zegelbeeld 
voor een voorgefrankeer
de envelop. De envelop 
heeft het formaat 
110x220 mm en wordt 
per setje van vijf stuks 
verkocht voor twintig 
francs. Bij grotere bestel
lingen krijgt men kor
ting. 

Italië 
De Nationale Filatelistische 
Manifestatie werd in 
Italië dit jaar gevierd in 
Vasto, en wel met de 
tentoonstelling 
Vastophil 2001. 

Kroatië 
Brieflcaart met het logo 
van de tentoonstelling 
Bellica 2001. 

- luchtpostblad (1.40 w., 
vogel op nest met jon
gen) ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Hong 
Kong 2001. Verschenen 
op I februari 2001. 

Korea (Zuid) 
- briefkaart (140 w., strip-
figuurtje) met op de illus
tratie links onder meer 
een medewerkster van de 

Luxemburg 
In Luxemburg versche
nen drie voorgefrankeer
de enveloppen zonder 
waardeaanduiding, be
stemd voor zendingen tot 
30 gram binnen Europa: 
- wereldbol en obelisk, 
formaat C6 zonder ven
ster, in verpakking van 
tien stuks; 
- idem, formaat C5; 
- bollen met PTT-logo, 
formaat C5 met venster, 
in verpakking van 500 
stuks. 
Bij de Luxemburgse Fila
telistische Dienst kan 
men van deze enveloppen 
ook losse exemplaren ko
pen. 

Macedonië 
Briefkaart 2 d., met in het 
zegelbeeld een gebouw, 
bruine druk op gelig kar-
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ton, gezien de aandui
ding Carte postale bedoeld 
voor verzending naar het 
buitenland. 

het Inschrift van 'Repu
bliek Macedonië' naar 
'PTT Macedonië'. 

Malta 
Paus Johannes Paulus II 
is ongetwijfeld de meest 
bereisde kerkvorst aller 
tijden. Ter gelegenheid 
van zijn laatste bezoek 
aan Malta werd op 4 mei 
2001 een geïllustreerde 
briefkaart uitgebracht. 
Het zegelbeeld van 16 c. -
dat niet op de adreszijde, 
maar op de beeldzijde 
van de kaart gedrukt is -
toont een portret van de 
paus en het standbeeld 
van St. Paulus. Op de 
foto aan de beeldzijde is 
te zien hoe de paus bij 
zijn eerste bezoek aan 
Malta (in 1995) de grond 
kuste. 

Man 
Met een serie van zes 
geïllustreerde prentbrief-
kaarten herdacht het ei
land Man op 17 mei 2001 
de motorcoureur Joey 
Dunlop (1952-2000). Op 
de adreszijde van de kaar
ten vindt men in de rech
terbovenhoek een vier
kant met de tekst 1 / Pos
tage / Paid / Douglas / 538, 
op de keerzijde staan af
beeldingen (op ware 
grootte en beeldvullend) 

jaar 2000 verschenen: 
- auteur Gheorghe Asachi 
(1788-1869); in hetzegel-
beeld (20 b.) een portret 
van de schrijver en een 
aantal van zijn boeken; 
op de illustratie links zijn 
borstbeeld. Oplage 
20.000 stuks; 
- 150ste geboortedag van 
de auteur Hihal Emines-
cu; zegelbeeld (20 b.) en 
illustratie: borstbeeld. 
Oplage 20.000 stuks. 

De beelden van beide 
schrijvers staan in de stad 
Chisinau, aan de 'Laan 
van de klassieke Roem
eense schrijvers'. 

Norfolkeiland 
Twee briefkaarten die vo
rig jaar verschenen (ge
nummerd 1/2000 en 
2/2000), beide met in het 
zegelbeeld (Port betaald) 
een uil. De kaarten kwa
men uit ter gelegenheid 
van de Australische na
tionale postzegelten
toonstelling, die gehou
den werd op het natio-

by LI P M « QKMy K«g on 6 Manti ITSS 

Bij die gelegenheid werd 
een briefkaart uitgegeven 
(L. 800-€0.51) met in 
het zegelbeeld een af
beelding van het Palazzo 
d'Aualos, het plaatselijk 
museum waar de ten
toonstelling werd gehou
den. Op de ünkerzijde 
van de kaart wordt ook 

Post aan een apparaat 
met beeldscherm - waar
schijnlijk een codeerap
paraat - en een postbode 
op een motorfiets. Uitge
geven injuli2ooo(!); 
- luchtpostblad met ze
gelbeeld vliegers en op de 
achterzijde muzikanten 
in klederdracht. 

- nOUITEHCKA KAPTIWA 
ÜKTEPOSIAli 

In vergelijking met bui
tenlandkaart die we juli 
2000 hebben laten zien is 
het zegelbeeld gewijzigd, 
is de waardeaanduiding 
veranderd van 5 naar 2 en 

van de postzegels die op 
dezelfde datum aan Dun
lop gewijd werden. 

Moldavië 
Twee kaarten die in het 

naai tenniscentrum in 
Melbourne. Daarom(?) 
ziet men op de linkerzij
de van deze kaarten fo
to's van het Cheryl Tennis 
Court op Norfolkeiland. 

Twee briefkaarten ter ge
legenheid van Foundation 
Doy, de dag dat de eerste 
kolonisten Norfolk betra
den, 6 maart 1788. De 
twee verschillende zegel-
beelden (Port betaald) to
nen allebei een meeuw 
met jong in een nest; op de 
illustraties op de linkerzij
de ziet men gedeelten van 
het schip HMS Supply. 
Deze kaarten zijn genum
merd 3/2001 en 4/2001. 



Oostenrijk 
In de Oostenrijkse reeks 
'Bescherm bedreigde die
ren en planten' verscheen 
op 19 juli een nieuwe 
briefkaart, met in het ze
gelbeeld (7 s.) de ransuil 
(Asio otus). De kaart is uit
gevoerd op de gebruike
lijke wijze, met belijning 
en belettering in donker
bruin. Scoutingliefheb-
bers wijs ik op een versie 
met een opdruk aan de 
linkerzijde: in Bad Ischl 
werd van 12 tot en met ig 
juli een reünie gehouden 
van deelnemers aan de 
Wereldjamboree van 
1951. Totale oplage 
500.000 stuks, waarvan 
100.000 metjamboreeop-
druk. 

Een envelop die op 13 au
gustus 2001 verscheen 
(zegelbeeld: paardenkop, 
7 s.) vestigt de aandacht 
op het Wereldkampioen
schap voor IJslandse 
paarden, dat van 12 tot en 
met 19 augustus gehou
den werd in Stadl Paura. 

"sjC 

informatie ontlenen, 
wijst erop dat de nieuwe 
enveloppen niet los ver
krijgbaar zijn en door 
verzamelaars ook niet bij 
de Sammier-Seruice besteld 
kunnen worden. 

Rusland 
Enveloppen klein for
maat: 
- vijftigste verjaardag van 
de VN-Conventie over 
Vluchtelingen; zegel
beeld wereldkaart en em
bleem UNHCR (12 maart 
2001); 
- tweehonderdjarig be
staan van de Kirov-fa-
brieken in St-Petersburg, 
waar voertuigen en ma
chines geproduceerd 
worden (27 maart 2001). 
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De voorgefrankeerde za-
kenpostenvelop beleeft 
in steeds meer landen 
een rtvival. In juni 2001 
introduceerde de Oosten
rijkse Post een reeks van 
deze postwaardestukken 
onder de titel Bonus-Brief. 
Er zijn zes verschillende 
sets van tien stuks ver
krijgbaar voor 79.90 s. 
per set: 
- binnenland, formaat C6 
zonder venster, zegel
beeld 'Kafifeehaustradi-
tion'; 
- binnenland, formaat 
C5/6 zonder venster, 
'Wiener Secession'; 
- binnenland, formaat 
C5/6 met venster, 'Futu
rezone Austria'; 
- Europa, formaat C6 
zonder venster, 'Do
nauwalzer - Strauss;' 
- Europa, formaat C5/6 
zonder venster, 'Wiener 
Steffi'; 
- Europa, formaat C5/6 
met venster, 'Futurezone 
Austria'. 
De Deutsche Brieftnarkcn-
Zeitung, waaraan we deze 

Enveloppen groot for
maat met waardeaandui
ding 'A', tekst op de ach
terzijde in zwart, gedrukt 
bij de Goznak-drukkerij 
iniVloskou: 
- Bernsteinmuseum in 
Kaliningrad (drukdatum 
07-09-2000); 
- vijftigste herdenking 
van de ontdekking van 
Oudrussische geschriften 
(09-12-2000); 
- zeilrace rond de wereld, 
jacht 'Apostel Andreas' 
(20-12-2000); 
- eerste raketvlucht met 
honden in 1951 (20-12-
2000); 
- postzegels 'libellen' 
(26-12-2001). 

Enveloppen groot for
maat met waardeaandui
ding 'A', tekst op de ach
terzijde in blauw, ge
drukt bij de Goznak-
drukkerij in Perm: 
- telefoonkaarten (druk
datum 25-07-2000); 
- postzegels driehonderd 
jaar St-Petersburg (20-12-
2000); 

- driehonderdjarig be
staan van de stad Nev-
jansk (26-12-2000); 
- Museum voor Volks
kunst (26-12-2000); 
- vijftigjarig bestaan van 
de stad Angarsk (15-01-
2001); 
- Dag van de Russische 
Post (16-01-2001). 

Slovenië 
Twee briefkaarten (Port 
betaald) met dierenmo
tieven, respectievelijk de 
patrijs (Perdix perdix) en 
de gems (Rupicapra rupi-
capra). Op de illustraties 
is een beeldmerk aange
bracht: de pootafdruk 
van een dier en de tekst 
ClC-Slouenija 2001. Dit is 
het embleem van de In
ternationale Jachtraad 
voor Wildbehoud, die van 
I tot en met 6 mei 2001 
zijn algemene vergade
ring hield in Portoroz. 

M I E R E S 
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papier van deze brief
kaart zijn gekleurde ve
zels te zien; 
- briefkaart (5.50 Sk, 
postbode op fiets) met 
het logo van de tentoon
stelling Bellica 2001 te
gen een achtergrond van 

Dopisnica 
Carte poitale 

Briefkaart (posthoorn, 
groen) met het logo van 
de tentoonstelling Bellica 
2001. 

Luchtpostblad ter her
denkingvan een histori
sche vlucht in 1909; ze
gelbeeld (Port betaald 
voor alle landen) vlieg
tuig en piloot; illustratie 
vogel, een soort gors 
(Embenza melanocephala). 

Slowakije 
- briefloart (4 Sk, stads
gezicht) met het logo van 
de Berliner 
Brie/markentflfle, het logo 
van de Slowaakse Post en 
de tekst: 'De Slowaakse 
Post groet Berlijn'. In het 

bloemen en de tekst '500 
jaar Europese Post'. 

Spanje 
Drie voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 

Spanje met daarin de 
provincies aangegeven, 
landsnaam en letter 'A' 
(= binnenland) in 
blauw; beeldzijde mijn
werkersmonument in 
Miers del Camino; 
- zelfde zegelbeeld, 
landsnaam en letter 'B' 
(= buitenland) in rood; 
beeldzijde druipsteen
grot Cuevas de Nerja; 
- zegelbeeld 'vijfhon
derd jaar landkaart van 
Juan de la Cosa', letter 
'A'; beeldzijde haven 
van Santa Maria, zeil
schepen, portretbuste 
van Juan cle la Cosa. 

Sri Lanka 
Toen het Engelse domi
nion Ceylon in 1972 een 
zelfstandige republiek 
werd, kreeg het als nieu
we landsnaam Sri Lan
ka. Het belangrijkste ex
portproduct van het ei
land bleef echter 'Cey
lon thee' heten. Een re-

toeristische motieven: 
- zegelbeeld landkaart 

III 

cent luchtpostblad 
(12 r.) maakt reclame 
voor deze thee, die 'een 
gezonde drank voor de 
2ie eeuw' genoemd 
wordt. 

Afbeeldingen van een 
theeblaadje, een kop thee 
en het theekeurmerk ma
ken het luchtpostblad tot 
een aantrekkelijk geheel. 
Op het blad staan postale 
aanwijzingen in drie ver
schillende talen: Engels, 
Singalees en Tamil. 

http://isLaNDpfeR.De


OOK NU ANDERS DAN ANDERS: 
POSTEX 2001 IN APELDOORN 

Postzegelshow strijkt weer neer in Americahal 
DOOR COR O P P E I A A R , Z W A M M E R D A M 

(42 

De NederlandscheVereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV) organiseert in oktober 
in samenw/erking met de Geza
menlijke Stuurgroep Evene
menten (CSE) op 19, 20 en 21 
oktober de nationale postzegel-
show Postex20oi m de America
hal te Apeldoorn. De aanleiding 
voor dit jaarlijks terugkerend 
evenement is de viering van de 
Dag van de Postzegel, die dit 
jaar op 20 oktober valt. Pos-
tex2ooi zal net als zijn voorgan
gers een groots kijk- en doefes-
tijn voor het hele gezin worden. 
In Apeldoorn wordt uiteraard 
het vertrouwde programma 
weer aangeboden: er zijn 
stands die zullen worden be
mand en bevrouwd door han
delaren en door medewerkers 
van algemene en gespeciali
seerde verenigingen, er worden 
kaders in diverse tentoonstel
lingscategorieën getoond (wed
strijd, propaganda, Open Klas
se en jeugd), er zijn computers 
met filatelistische software be
schikbaar en er is hetjunior Pla
za (waarover verderop meer). 
Heel bijzonder is dat er dit jaar 
een Liechtensteinsalon wordt 
ingericht. Behalve deze activitei
ten zijn er in de Americahal ook 
nog demonstraties van oude 
ambachten te zien en zal de 
kunst van het buxusknippen 
worden vertoond. 

VERZAMELINGEN OP 
POSTEX 2001 

Op Postex 2001 zijn niet alleen 
veel LiechtensteincoUecties te 
zien, maar ook een groot aan
tal andere. Een kleine greep: 

'Wie tot 10 kan tellen, kan St. 
Petersburg verzamelen...' 
'Presidenten van Amerika' 
'Van aapmens tot acrobaat' 
'Kustverlichting tussen IJmui-
den en St. Petersburg' 
'Opera, zingend verhalen' 
'Rijk door de brievenbus' 
'Jong geleerd, oud gedaan'* 
'Schild op pad' 
Tm nota horse, ami?' 
'Blaffende honden bijten niet' 
'Stepping stones to space' 

*: Collertif van Arnout Scheer (20 kaders), 
onderscheiden met de Kortetuecjtrofee, 

De verzamelaars zijn er inmiddels aan gewend geraakt, 

aan de postzegelsliow die steeds in oktober wordt 

gehouden. Ook dit jaar gebeurt dat weer, en wel van 19 

tot en met 21 oktober, ditmaal onder de naam Postex 

2001. Ook de locatie begint vertrouwd te raken, want net 

als voorgaande jaren strijkt ook deze editie van het 'kijk

en doefestijn voor het hele gezin' neer in de Apeldoornse 

Americahal. Cor Oppelaar blikt alvast vooruit. 

WELKOM IN DE AMERICAHAL 
Dat de postzegelshow ook in 
2001 weer in de Apeldoornse 
Americahal wordt gehouden is 
niet zo verrassend: eerdere edi
ties van Postex die hier werden 
gehouden waren namelijk een 
groot succes. De Americahal -
adres: Laan van Erica 50, Apel
doorn - is zowel per auto als 
met het openbaar vervoer ge
makkelijk te bereiken. Wie met 
de trein komt wordt ook op zijn 
(of haar) wenken bediend: op 
alletentoonstellingsdagen rijdt 
er tussen tien uur 's morgens 
en vijf uur 's middags een gratis 
bus tussen het station van Apel-

Onder de plattegrond van de Americahal, 
de letter 'H' geeft aan waar de stands van de 
handelaren te vinden zijn 

doorn en de Americahal. Dank
zij deze bus kunt u zich dus 
comfortabel naar en van de ten
toonstellingshal laten brengen. 
De bus vertrekt elk heel uur van 
het station naar de Americahal 
en elk half uur van de America
hal naar het station. De laatste 
bus richting station vertrekt om 
16.30 uur. Voor auto's is er 
ruim voldoende gratis parkeer
gelegenheid bij de Americahal 
aanwezig. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Op zaterdag 20 oktober wordt 
de Dag van de Postzegel ge
vierd. Ter gelegenheid van deze 
filatelistische hoogtijdag wordt 
ook dit keer weer een bijzonde
re envelop uitgegeven en een al 
even speciaal stempel gebruikt. 

EMISSIES 2002 

Tijdens Postex 2001 wordt het 
emissieprogramma 2002 van 
PTT Post bekend gemaakt. 
Wie als eerste wil weten wat er 
volgend jaar verschijnt moet 
op vrijdag ig oktober in Apel
doorn zijn. Het exacte tijdstip 
van de bekendmaking is nog 
niet bekend. 

De in vierkleurendruk vervaar
digde envelop toont ditmaal 
een postkoets uit 1830 en de 
tekst Van postkoets naar e-mail. 
De speciale envelop is op zater
dag 20 en zondag 21 oktober te 
koop in een aparte stand van de 
Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen. Het couvert 
kost blanco f 1.25; compleet 
met postzegel en speciaal 
stempel kost de envelop f3.-. 
Wie niet in de gelegenheid is 
Postex 2001 te bezoeken kan de 
complete envelop (gefrankeerd 
en afgestempeld) per post be
stellen; in dat geval is de prijs 
f4.-. De besteladressen en de 
bijbehorende Postbanknum-
mers vindt u elders in dit num
mer (Bondspagina's, bladzijde 
627). 

LIECHTENSTEINSALON 
De Nederlandse Vereniging van 

CESPEC i « I I S E E R D I 
V E R E N i C I N G E N 
BU «M B^OnZISEl EN 
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Postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein 
houdt haar tw^eede Liechten-
steinsalon in Nederland Er 
worden m meer dan honderd 
kaders collecties van Liechten
stein getoond, waarbij ook di
verse verzamelingen die uit het 
buitenland afl<omstigzijn 
Verder viert de Landelijke Ver
eniging van Aantekenstrookjes-
verzamelaars haar vijftienjarig 
bestaan tijdens Postex2ooi m 
Apeldoorn Leden van de ver
eniging laten m veertig kaders 
wat er zoal met het verzamelen 

MULTIMEDIACAFE 

In het Multimediacafé worden 
doorlopend demonstraties 
verzorgd van het met de com
puter vervaardigen van album-
bladen Andere digitale toe
passingen die er te zien zijn 
hebben betrekking op catalogi 
op CD/ROM en op het gebruik 
van Internet voor filatelisti-
sche doeleinden 
In de boekenkraam van de 
NBFV zijn interessante publi
caties (handboeken, studie, 
catalogi) te koop) De Bonds-
bibliotheek is aanwezig met 
een informatiestand, en ook 
de Commissie Filatehstische 
Vorming IS present 
Het Museum voor Communi
catie toont verder interessante 
delen uit zijn collectie. 

van aantekenstrookjes mogelijk 
IS 
En dan is er nog de Workshop 
'Begeleiding Beginnende Expo
santen', die op zaterdag 20 ok
tober zal worden georgani
seerd De workshop is gratis 
toegankelijk en duurt ongeveer 
anderhalf uur Wie zowel de 
tentoonstelling als de workshop 
bezoekt krijgt dus een uitgele
zen kans om detentoonstel-
lingstheone met de tentoonstel
lingspraktijk te vergelijken' De 
workshop, die om elf uur be
gint, staat onder leiding van de 
Commissie Juryleden (Daan 
Koelewijn en Frans Leiinse) We 
raden u aan vooraf de brochure 
Begeleiding Beginnende Exposan
ten te bestuderen, deze brochu
re kunt u bestellen bij het 
Bondsbureau, Zeelantlaan n , 
3526 AK Utrecht U kunt ook 
bellen 030-2894290 De bro
chure kostfTl - (inclusief porto
kosten) 

JUNIOR PLAZA 
Net als voorgaande jaren wordt 
ook ditmaal tijdens Postex rui
me aandacht geschonken aan 
de jeugd Jeugdfllatelie Neder
land IS aanwezig met een stand 
Dit jaar kunnen de kinderen ge
bruik maken van de spelkisten 
die door de NBFV ter beschik
king zijn gesteld Ook is er weer 
een postzegelberg, waaruit de 

jeugd gratis postzegels kan uit-
zoelcen Er kan gegrabbeld wor
den in de grabbelton en er is 
een Rad van Avontuur waar leu
ke prijzen zijn te winnen Voor 
de jeugdige bezoekers wordt 
ook een veiling gehouden en 
zijn er goede poststukken voor 
een redelijke prijs te koop Ver
der zit er een grimeuse klaar 
om de gezichten van een ander 
kleurtje te voorzien De Hobby 
Computer Club (HCC) is aan
wezig met computers En zo 
zijn er meer jeugdactiviteiten, 
want we doen hier maar een 
kleine greep 

STUDIEGROEPEN 
Op Postex 2001 IS volop aan
dacht voor gespecialiseerde ver
enigingen en studiegroepen, 
verenigd in het Landelijk Over
leg Gespecialiseerde verenigin
gen (LOG) Tien gespecialiseer
de verenigingen zijn op de ten
toonstelling met verzamelingen 
en informatiestands aanwezig 
Elke van die verenigingen heeft 
de beschikking over een aantal 
presentatiekaders Het gaat om 
de volgende verenigingen 

Filatelistenvereniging Gabriel 
Nederlandse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein 

Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 

Philatelistenvereniging Israel 
Ruimtevaart Filatelieclub 

Nederland 
Landelijke Vereniging van 

Aantekenstrookjes 
Studiegroep Bntannica 
Studiegroep Zwitserland 
Po en Po 
Studiegroep Particuliere 

Postbezorging 

NIET ALLEEN FILATELIE 
Natuurlijk heeft de organisatie 
zich ingespannen om ook deze 
editie van Postex2001 interes
sant te maken voor niet-filatelis-

beste beentje voor om de be
zoeker kennis te laten maken 
met hun hobby Ze zullen u 
naast het tentoongestelde veel 
informatie verschaffen over hun 
liefhebberij 
Op vrijdag en zaterdag rijdt er 
een oude Zwitserse postbus en 
op alle dagen van de postzegel-
show IS een clown aanwezig 

HANDELAREN 
Postex 2001 biedt vrijwel elke 
verzamelaar een prima gelegen
heid om eens rustig naar die 
ene ontbrekende zegel of naar 
een interessant poststuk te zoe
ken Het moet wel gek gaan als 
er bij ca veertig NVPH-handela-
ren die op Postex2001 aanwezig 
zijn met iets van uw gading te 
vindenis Erzal in de America-
hal in ieder geval een schat aan 
postzegels en poststukken aan
wezig zijn De kans IS dus dik 
aanwezig dat u slaagt en als een 
gelukkig verzamelaar weer huis
waarts keert' 
Maar er is meer u kunt tijdens 
de postzegelshow uw postze
gels gratis laten taxeren U kunt 
als u dat wil naar de waarde of 
naar de geschatte veilingop-
brengst van een of enkele ze
gels informeren, maar het is 
ook mogelijk uw gehele verza
meling te laten taxeren - een 
goede kans om achter de waar
de te komen van uw zegels ver
zamelingen De taxateurs kun
nen u ook adviseren hoe u uw 
bezit het beste kunt verkopen 
De taxaties worden verricht 
door deskundige medewerkers 
van de veilinghuizen Leopardi, 
Mondial en de Overijsselse 
Postzegelveiling U vindt de 
taxateurs op het podium 

SCHOLENPROJECT 
In de loop van dit jaar zijn Ne
derlandse scholen aangeschre
ven met het verzoek, mee te 
doen aan het zogenoemde 
scholenproject Het gaat met 
name om leerlingen van groep 

De speciale envelop ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel 2000 

ten Zo worden er oude am
bachten gedemonstreerd, 
wordt er getoond hoe je buxus 
moet knippen en laten leden 
van de vereniging van wijneti-
kettenverzamelaars zien wat en 
hoe ZIJ verzamelen De laatstge
noemden zetten werkelijk hun 

6 (volgend schooljaar is dat 
groep 7), ZIJ werden uitgedaagd 
een collage over postzegels te 
maken Een deskundige jury be
oordeelt de inzendingen, waar
na de tien beste inzenders een 
opstel of een verhaal over post
zegels moeten schrijven De 

leerlingen van groep 5 van de 
drie scholen met het beste op
stel worden op vrijdag 19 okto
ber met een bus van school ge
haald en vervolgens naar 
Postex 2001 gebracht, waar hen 
diverse verrassingen te wachten 
staan Na afloop van de festivi
teiten worden ze weer netjes 
per bus naar school terugge
bracht 
Nog meer 'schoolactiviteit' 
Apeldoornse schoolkinderen uit 
de groepen zes, zeven en acht 
brengen op vrijdagmiddag 19 
oktober met hun leerkrachten 

PROGRAMMA POSTEX 2 0 0 1 

Het Postex 2001-programma 
ziet er in het kort als volgt uit 

vrijdag 19 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
10 30 uur Officiële opening 
onbekend Finale Scholen

project 
onbekend Presentatie Uit-

giftenprogramma 
2002 van PTT Post 

17 00 uur Sluiting 

zaterdag 20 oktober 
10 00 uur Tentoonstelling 

open voor pubhek 
11.00 uur Workshop Begelei

ding Beginnende 
Exposanten 

17 00 uur Sluiting 

zondag 21 oktober 
10 00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
16 00 uur Sluiting 

een bezoek aan de tentoonstel
ling Vrijwilligers leiden de kin
deren rond en vertellen ze het 
een en ander over het verzame
len van postzegels 

OPENINGSTIJDEN 
Op vrijdag 19 oktober gaan de 
deuren van Postex 2001 om 10 
uur open De officiële opening 
staat gepland voor half elf die
zelfde ochtend en de deuren 
gaan die dag om 17 uur dicht 
Ook op zaterdag 20 oktober 
kan de show van tien uur 's 
morgens tot vijf uur 's middags 
worden bezocht Op zondag 21 
oktober lopen de bezoektijoen 
van TO tot 16 uur Net als vorige 
jaren het geval was kost de toe
gang tot Postextten gulden per 
persoon Jongeren (tot en met 
17 jaar) hebben echter gratis 
toegang Het is ook mogelijk 
voor twintig gulden een passe 
partout te kopen dat recht geeft 
op onbeperkte toegang gedu
rende drie dagen Betalende be
zoekers ontvangen een speciale 
tas, waarin onder andere de 
tentoonstellingscatalogus en 
andere filatehstische informatie 
te vinden zullen zijn, verder be
vat de tas nog een verrassing 
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Postzegel Partijen Centrale 

MAAK OOK GEBRUIK VAN ONS SNEL GROEIEND, 
MODERN BEDRIJF EN DEEL MEE IN HET SUCCES VAN 

DE POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE. 
WIJ ZIJN 6 DAGEN IN DE WEEK OPENI 

MEER D A N 2000 VERSCHILLENDE PARTIJEN, 

GEPRIJSD V A N FL 10 , - TOT FL 1 0 . 0 0 0 , - STAAN VOOR U KLAAR. 
Makkelijk te bereiken met tram 3 vanaf Den Haag CS. 

(uitstappen halte Elandstraat) 
Goede parkeergelegenheid vlak voor de deur. (f l 2,50 per uur) 

Hiernaast vindt u een selectie van duurdere partijen uit onze september-partijenlijst. 
De partijen zijn ook schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail bij ons te bestellen. 

Heeft u interesse in onze volledige partijenlijst dan kunt u de lijst aanvragen 
door de informatiebon ingevuld naar ons op te sturen. 

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

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

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

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

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

I k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORiviATIEBON ************************************ 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 01 sepph 

*******************#********##*************#****************************************** 
Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt eenjaar lang gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://09.00-17.00u
http://io.oo-i6.oou


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

8953 AUSTRALIË ( € 680,67 ) 1500 
Gebrin album 
1913/1996 Een nette verzameling met veel 
materiaal Van 1932/1990 kompleet en ook nog met 
veel ouder matenaal 

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

8676 BELGIË ( € 1.656,30 ) 3650 
Pfr/ongebr/gebrin 2 Davo albums 1849/1992 
Een apsolute super verzameling met zeer veel 
topmatenaal uit de gehele periode Waarbij ook 
blokken, luchtpost, treinzegels enz Dit pracht 
object heeft een zeer hoge catalogus- w/aarde en is 
zeer gunstig geprijsd Dus een echte aanrader i'i 

8697 BELGIË ( € 794,12 ) 1750 
Pfr/ongebr/gebrin luxe Leuchturm album 
Treinzegels, port dienst etc Een mooi geheel 
met veel schaars materiaal Geschikt voor de 
gevorderde Belgie-verzamelaar 
8764 BELGIË ( € 635,29 ) 1400 
Vnl pfr In 3 luxe albums 
1985/1995 Een zeer goed gevulde verzameling met 
hoog nominaal Waarbij ook postzegel boekjes 

8804 BELGIË { € 1.021,01 ) 2250 
Pfr/ongebr/gebrin doos 
Een fantastische handels partij met zeer veel beter 
materiaal van oud tot +/-1970 Waarbij veel postfns 
jaren 50 Zeer geschikt voor wederverkopers 

8839 BELGIË ( € 794,12 ) 1750 
Vnl pfrin album 1945/1974 Een goed gtevulde 
verzameling met veel betere series uit de gehele 
periode 

8894 BELGIË ( € 726,05 ) 1600 
Pfr/ongebr/gebrin doos Een leuke partij op 
insteekkaartjes met veelzijdig materiaal Waarbij iets 
dougletten Zeer geschikt voor wederverkopers 
Hoge cataloguswaarde 

8949 BELGIË { € 1.474,79 ) 3250 
Gebrin 2 luxe Leuchturm albums 
1849/1964 Een nette verzameling m luxe kwaliteit 
Waarbij zeer veel en zeer uitgebreid klassiek en veel 
beter materiaal uit de verdere penode, zoals de 
rode-kruissene uit 1918 Een interessant geheel met 
een hoge cataloguswaarde 

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

8955 DUITSLAND ( € 1.134,45 ) 2500 
Pfr/ongebr/gebrin doosje 
Een interessante partij op kaartjes met naoorlogs 
materiaal Voornamelijk jaren 50 Een mooi geheel 
met zeer veel topzegels van alle gebieden Zeer 
geschikt voor wederverkopers Zeer hoge catalo
gus- waarde 

8881 ENGELSE GEBIEDEN ( € 1.021,01 ) 2250 
Vnl pfr In doosje 
Een ineteressante partij op kaartjes met naoorlogs 
matenaal Waarbij zeer veel motief en iets dou- biet
ten Zeer geschikt voor wederverkopers 

8855 ENGELSE KOLONIEN ( € 975,63 ) 2150 
Gebrin 2 insteekboeken 
Een interessante partij met vrijwel alleen komple- te 
series Waarbij veel modern Catalog us waard e GBP 
3 500,-

8773 FALKLAND ( € 1.928,57 ) 4250 
Pfr/ongebr/gebrin map 
w o uitgebreid Victona o a shades, GeorgeV 3/- " 
en 5/- gebruikt en ongebruikt , tevens Jubileum-" 
uitgifte tot de 1 pond kompleet GeorgeV (zeer 
schaars) Voorts mooi gedeelte Elizabeth w o 
vogels, bloemen etc Prachtkoop zelden zo aange
boden 

8338 FRANKRIJK ( € 907,56 ) 2000 
In 2 dozen 
MAXIMUMKAARTEN Een zeer uitgebreide 
collectie in 8 dikke albums en iets los 2o'n mooie 
en uitgebreide verzameling kunnen wij maar zelden 
aanbieden Geschikt voor de gevorderde Frankrijk
verzamelaar, maar ook voor wederverkopers die 
alles op motief uitzoeken 

8782 FRANKRIJK ( € 794,12 ) 1750 
Vnl gebrin map 
Een zeer interessante klassieke partij met veel beter 
matenaal Waarbij ook enkele bneven Zeer geschikt 
voor de specialist Zeer hoge cataloguswaarde 

8913 FRANKRIJK ( € 1.111,76) 2450 
Vnl pfrin 3 blanco albums 
1924/1993 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel toppers uit de jaren 50 en veel nominaal Zeer 
geschikt om een nieuw verzamelgebied mee op te 
zetten Cataloguswaarde ruim ff 35 000,-

8478 ISRAEL ( € 907,56 ) 2000 
Vnl pfr In 2 albums 
1949/1989 Een zeer goed gevulde verzameling 
Alles met full tab Met veel betere senes en zegels 
uit de beginpenode Zeer hoge catalogusw 

8811 LIECHTENSTEIN ( € 907,56 ) 2000 
Pfr/ongebr/gebrin album 
1912/1981 Een zeer goed gevulde deels dubbel 
verzamelde collectie met veel betere series en blok
ken Geschikt voor wederverkopers Hoge catalo-
guswaarde 

8332 LUXEMBURG ( € 1.021,01 ) 2250 
Pfr/ongebr/gebrin 4 insteekboeken 
+/-1852/1975 Een volle handelsvoorraad met zeer 
veel materiaal Geschikt voor rondzenddienst en 
wederverkopers Met veel betere komplete series 
Hoge catalog us waarde 

8407 MARSHALL EILANDEN ( € 771,43 ) 1700 
Pfrin 2 albums 
1984/1998 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel motief Nominale waarden USD 680,-

8479 MOTIEF ( € 726,05 ) 1600 
Pfrin 10 insteekboeken 
+/'1100 komplete series en blokken met veel 
top-motieven Zeer geschikt voor wederverkopers 
Cataloguswaarde ruim ff 40 000,-

8925 MOTIEF: VOGELS ( € 1.633,61 ) 3600 
Pfr/ongebr/gebrin doos 
Een interessante partij in 9 dikke blanco albums 
Alles IS op vogelsoort verzameld en oogt daarom 
wat rommelig Met veel betere series enzegels 
Waarbij ook iets fdc's Een mooi object met een 
hoge catalog us waarde 

8926 MOTIEF: ZOOGDIEREN ( € 1.089,07 ) 2400 
Pfr/ongebr/gebrin doos 
Een uitgebreide verzameling in 8 dikke blanco 
albums Per dier verzameld Een mooi geheel met 
zeer veel materiaal 

8404 NEDERLAND ( € 1.134,45 ) 2500 
FDC's In album 
E1/E96 Een komplete verzameling met alle toppers 
In doorsnee redelijke kwaliteit, maar ook iets 
mindere exemplaren 

8708 NEDERLAND ( € 1.134,45 ) 2500 
Gebr In map 
RLOTANDING Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Waarbij ook paartjes en 
blokken Cataloguswaarde fl 5 500,-

8837 NEDERLAND ( € 635,29 ) 1400 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1852/1976 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal uit de jaren 30 en 50 Zeer 
hoge cataloguswaarde 

8838 NEDERLAND ( € 2.042,01 ) 4500 
Ongebr/gebrin 2 albums 
1852/1976 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel beter matenaal, zoals Konijnenburg legioen, 
Enface, luchtpost, roltanding, port en veel meer 
Na +/-1900 alles ongebruikt Een mooi object met 
een zeer hoge cataloguswaarde 

8902 NEDERLAND ( € 657,98 ) 1450 
Gebr/ongebrin album 
1852/1976 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter matenaal uit de gehele periode Na 1950 
vrijwel kompleet Waarbij ook postbewijs en port 
Een mooi geheel met een hoge cataloguswaarde 

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

8951 NEDERLANDS INDIE ( € 2.268,90) 5000 
Vnl ongebr In map 
1864/1949 Een op enkele zegels na komplete col
lectie inclusief luchtpost port en dienst Met o a nr 
1/60,63/80, 81/98,149/166,351/361, 374/388 dienst 
1/27 enz Cataloguswaarde fl 14 500-

8833 NEDERLANDSE KOLONIEN { € 635,29 ) 1400 
Pfr/ongebr/gebr In 3 albums 
+/-1920/1990 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele periode Geschikt 
om mee verder te gaan Zeer hoge catalogus
waarde 

8537 OOSTENRIJK ( € 635,29 ) 1400 
Gebr/ongebr In insteekboek 
1850/1937 Een zeer interessante handelsvoor
raad met veel klassiek materiaal Geschikt voor 
de specialist Zeer hoge cataloguswaarde 

8789 OOSTENRIJK ( € 907,56 ) 2000 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1850/1957 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele penode, zoals 
klassiek, enkele series van de jaren 30, opdruk-
serie 1945, Rennerserie ongetand, luchtpost 
voges enz enz 

8956 OOSTENRIJK ( € 816,80 ) 1800 
Pfr/ongebr/gebr In doosje 
Een interessante partij op insteekkaartjes tot 
+/-1960 Waarbij zeer veel betere senes en zegels 
uit de gehele penode Geschikt voor wederverko
pers en gevoorderde verzamelaars 

8406 PALAÜ ( € 907,56 ) 2000 
Pfrin doos 
1983/1998 Een zeer uitgebreide verzameling in 
twee albums en op albumbladen Waarbij zeer 
veel motief Nominale waarde ruim USD 800,-

8941 RUSLAND { € 1.815,12 ) 4000 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een super partij met voornamelijk materiaal van 
voor 1960 In albums, insteekboeken en zakjes 
Met vele topzegels uit de gehele periode 
Zeer geschikt voor wederverkopers en rondzend
dienst Extreem hoge cataloguswaarde 

7473 RUSLAND & GEBIEDEN ( € 1.134,45 ) 2500 
Pfrin doos 
De nieuwe staten Een mooi geheel op blanco bla
den 
met veel mini velletjes en veel schaarse series en 
blokken van alle gebieden Vrijwel uitsluitend de 
officiële uitgaven Veel motief 
Zeer hoge aanschafprijs 

8637 SCANDINAVIË ( € 907,56 ) 2000 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een leuke handelspartij met veel beter materiaal 
Waarbij veel IJsland en Groenland En ook enkele 
fdc's Zeer geschikt voor de wederverkopers 

8895 SPANJE ( € 816,80 ) 1800 
Pfr/ongebr/gebrin doos 
Een fantastische partij met zeer veel interessant 
materiaal van oud tot nieuw Zeer geschikt voor 
de gevoorderde Spanje verzamelaar 

8572 SURINAME ( € 1.928,57 ) 4250 
Ongebr In album 
1873/1975 Een super verzameling met veel top
matenaal uit de gehele pertiode Waarbij ook 
uitgebreid port en luchtpost 
Cataloguswaarde fl 11750.-

8585 SURINAME ( € 1.021,01 ) 2250 
Ongebr/pfrin album 
1873/1975 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel topmatenaal uit de gehele periode Met ook 
een interessant deel luchtpost en port 

8640 SURINAME ( € 1.361,34 ) 3000 
Ongebr/pfrin luxe Davo album 
1873/1975 Een op enkele toppers na komplete 
verzameling met veel topmatenaal uit de gehele 
periode Cataloguswaarde fl 9 500,-

8596 VERENIGD EUROPA ( € 907,56 ) 2000 
FDC's In doos 
1956/1995 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel betere enveloppen Alleen de jaren 70 zijn 
iets minder goed vertegenwoordigd Niet te mm 
een pracht object met een gigantische 
cataloguswaarde 

8402 WERELD ( € 1.815,12 ) 4000 
Pfr/ongebr/gebrin doosje 
Een fantastische uitzoekpartij in 8 kleine 
insteekboekjes Met overwegend klassiek matenaal 
Met zeer veel topzegels van vele landen Zeer 
geschikt voor de vergevorderde Wereld-verzamelaar 
Een pracht object met een gigantische catalogusw 



NEDERLAND LUXE PÜSIIRIS 
1925 1939 

tpÖJtiUAiSC 
Kind 
Vliegende duif 
Veth 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Olympiade 
Kind 
Hulpzege! 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
Fotomontage 
Goudse Glazen 

166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 

34,50 
31,50 

175,00 
58,50 

119,50 
58,50 

290,00 
74,50 
87,50 

130,00 
119,50 
119,50 
795,00 
159,00 

Kind 
A N W 
Kind 
Herdenking 
Vredeszegel 
Zeeman 
Kind 
Crisis 
Herdenking 
Emma 
Kind 
Zomer 
Luchtvaart 
Kind 

240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 

199,00 
420,00 
199,00 
115,00 
59,50 

245,00 
175,00 
120,00 
149,00 
65,00 

175,00 
195,00 
129,00 
195,00 

Zomer 
Universiteit 
Kind 
Jamboree 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Jubileum 
Kind 
Zomer 
Willibrordus 
Spoorweg 
Kind 

283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 

Complete set 
(nrs.166331, als bovenstaand) 

ü j' alle series ook apart te bestellen 

19251939 Luxe Postfris 
. Cat. waarde fl. 8932, (€ 4053,25) 

nu fl. 6095,

1940  1949 
Konijnenburg 
Konijnenburg 
Zomer 
Guilloche 
Kind 
Vliegende Duif 
Zomer 
Kind 
Legioen 
PTT 
Zeehelden 
Postkoets 

332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 
404 
405/21 
422 

42,50 
825,00 

55,00 
245,00 

22,50 
16,50 
8,00 
4,00 

13,00 
0,40 
5,00 
0,35 

Kind 
Bevrijding 
Bevrijding 
Kind 
Nationale hulp 
Prinsessen 
Cijfer 
Kind 
Hartz 
Zomer 
Kind 
Zomer 

423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 

1,75 
17,50 
0,30 
2,25 
4,75 
6,00 

13,50 
5,50 

195,00 
11,00 
8,00 

11,00 

Jubileum 
Inhuldiging 
Kind 
Zomer 
En Face 
En Face 
Zonnebloem 
UPU 
Kind 

504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37* 
538/41 
542/43 
544/48 

3,50 
5,50 
9,25 

25,00 
425,00 

1570,00 
24,00 
16,50 
26,50 

Complete set 19401949 Luxe Postfris 
■(nrs.332548, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 6095,70 (€ 2766,10) 
alle series ook apart te bestellen T i l l fl x O O ^ ™ 

1950  1959 
. W ^ , . ^ 
-^•^j^, 

Overdruk 
Zomer 
Kerken 
Universiteit 
Kind 
Zomer 
Kind 
Riebeeck 
Mijnwerker 
Zomer 
Telegraaf 
ITEP 
Kind 
Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 

549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 

3,00 
75,00 

115,00 
16,00 
39,50 
45,00 
31,50 
37,50 
3,50 

30,00 
14,00 

110,00 
19,50 

1,00 
35,00 
22,00 

Kind 
En Profil 
En Profil 
Van Gogh 
Bonifatius 
Luchtvaart 
Kind 
Statuut 
Zomer 
Bevrijding 
Kankerbestr. 
Kind 
Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 

612/16 
617/36 
637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 

28,50 
22,50 
58,50 
41,50 

4,50 
8,00 

19,50 
1,50 

29,50 
2,50 

17,50 
25,00 
65,00 
19,50 
94,00 
18,50 

Zomer 
De Ruyter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Zomer 
Overdruk 
Europa 
Kind 
Navo 
Zomer 
Europa 
KLM 
Kind 

688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 

21,00 
8,00 

12,50 
14,00 
23,50 
25,00 

1,75 
1,75 

16,50 
1,75 

24,00 
5,00 
3,00 

14,00 

Complete set 19501959 Luxe Postfris 
(nrs.549735, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 2146,95 (6 974,25) 
alle series ook apart te bestellen nu fl. 999. a V o ^ 



NEDERLAND LUXE POSTFRIS 
1960  1969 

Vluchteling 
Zomer 
Volksgez. 
Europa 
Kind 
Zomer 
Europa 
Kind 
Huwelijk 
Zomer 
Telefoon 
Fosfor 
Europa 
Kind 
Honger 
Zomer 
Herdenking 
Landschap 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Onafh. 
St Generaal 

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 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 

6,25 
24,50 
11,50 
5,50 

25,00 
14,00 
0,50 

10,00 
2,50 
9,75 
4,75 

19,00 
1,50 
9,00 
2,00 

11,00 
2,25 
0,75 
6,50 
2,25 
6,00 
1,50 
0,25 

Zomer 
Universiteit 
Spoorweg 
Bijbel 
Europa 
Benelux 
Kind 
Statuut 
Herdenkmg 
MWO 
ITU 
Zomer 
Europa 
Kind 
Kind blok 
Marmiers 
Vluchteling 
Idem blokje 
Zomer 
Europa 
Kmd 
Kind blok 
TH Delft 

812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 

3,00 
0,50 
1,50 
0,30 
0,75 
0,30 
3,75 
0,30 
1,75 
3,00 
1,00 
3,00 
0,60 
3,50 

39,00 
0,30 
1,10 
5,00 
3,50 
0,60 
3,25 
4,75 
0,30 

Zomer 
Europa 
Europa 
Amphilex 
Rode Kruis 
Kind 
Kind blok 
Giro 
Zomer 
Europa 
Wilhelmus 
Luchtvaart 
Kmd 
Kind blok 
lAO 
Zomer 
Europa 
Kankerbestr. 
Benelux 
Erasmus 
Kind 
Kind blok 
Statuut 

877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
889/93 
894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 

3,00 
2,00 
3,75 
9,50 
3,00 
3,75 
8,50 
0,30 
4,75 
1,50 
0,30 
2,25 
5,75 

15,00 
2,25 
5,50 
2,80 
4,75 
0,45 
0,45 
6,00 

15,00 
0,45 

fl̂ tórfe^nd] 

Complete set 19601969 Luxe Postfris 
(nrs.736938, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 651,20 (6 295,00) 
alle series ook apart te bestellen t l 1 1 fl ^ / | Q 

1970  1979 SCÄ 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1001 

0,45 
0,45 
7,00 
0,60 
2,50 
2,00 
3,00 
7,25 

23,00 
0,30 
9,00 
2,50 
5,00 
5,00 

16,50 

1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/23 
1024 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037 

0,30 
7,00 
3,00 
0,60 
2.25 
2,00 
5,00 
5,00 

11,00 
1,10 
6,50 
2,00 
5,75 
0,65 
1,75 

1038/41 
1042 
1043/45 
1046/49 
1050/51 
1052/54 
1055/57 
1058 
1059/62 
1063 
1064/67+a 
1068/71 
1072 
1073/74 
1075/76 

6,00 
14,00 
4,50 
5,00 
0,75 

13,00 
1,50 
0,70 
3,25 
6,00 
3,25 
4,50 
0,50 
1,25 
1,25 

1077/78 
1079/82 
1083 
1084 
1085/88 
1089 
1090 
1091 
1092/93 
1094/97 
1098/02 
1098/02a 
1103/06 
1107 
1128/29+a 

1,25 
3,50 
6,00 
0,50 
4,00 
0,70 
0,70 
1,00 
1,75 
3,25 
8,75 
8,75 
3,50 
4,50 
2,50 

1130 
1131 
1132 
1133/36 
1137/40 
1141 
1142 
1143/45 
1146/49 
1150 
1151/52 
1153/56 
1157/58 
1159/60 
1161/63 

1,25 
0,80 
0,70 
3,50 
4,50 
2,00 
0,75 
2,00 
3,50 
4,50 
1,25 
3,50 
1,50 
1,25 
2,25 

1164 "^ 
1165 
1166 
1167/70 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175/78 
1179/80 
1181 
1182/83 
1184/85 
1186/89 
1190 

3,00 
0,75 
0,70 
3,50 
4,50 
0,80 
0,75 
0,90 
3,50 
2,00 
0,65 
1,50 
1,25 
3,50 
4,50 

'"^■r^ 
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Complete set 19701979 Luxe Postfris 
(nrs.9631190, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 570,85 (€ 259,05) 
alle series ook apart te bestellen T l 1 1 fl ^ / | Q 

M 

Alle series zijn ook apart te bestellen 1 S ^ 
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Detailed information on the 
value and rarity of every fe
deral duck stamp is een van 
de twee ondertitels van 
The Duck Stamp Story. 
En hoewel het begrijpe
lijk is dat de uitgever pro
beert ook diegenen die 
belangstelling hebben 
voor de waarde van Duck 
Stamps te interesseren, is 
de 'handelsfunctie' van 
deze publicatie veel min
der belangrijk dan de do
cumentaire waarde. De 
andere ondertitel, Art, 
Conseruation, History dekt 
de lading veel beter. Duck 
Stamps hebben iets dub
belzinnigs: ze moeten 
worden gebruikt op ver
gunningen die de houder 
het recht geven op be
paalde vogelsoorten te ja
gen; met de opbrengst 
van de geplakte zegels 
worden natuurgebieden 
aangekocht zodat be
schermde vogelsoorten 
in stand kunnen worden 
gehouden. Vooral dat 
laatste maakt Duck Stamps 
sympathiek en daar komt 
dan nog bij dat de zegels 
over het algemeen prach
tig zijn vormgegeven. 
Geen wonder dat in het 
hier besproken boek uit
voerig wordt stilgestaan 
bij de ontwerpen en ont
werpers van de zegels. 
Wie voor dit aspect van 
de Duck Stamps belang
stelling heeft mag het bij
na vijftig pagina's tellen
de hoofdstuk Artistry and 
Marketing beslist niet 
overslaan. De twee ande
re hoofdstukken. Conser
vation en Stamps and Stamp 
Collecting bieden precies 
datgene wat ze suggere
ren. Het eerstgenoemde 
chapiter verhaalt van de 
beschermende werking 
die van de Duck Stamps 
uitgaat, terwijl het twee
de uiteraard vooral de 
verzamelaars van deze 
zegels zal interesseren. 
In het laatstgenoemde 
deel van het boek gaat het 
niet alleen over de zegels 

en over de vraag, hoe ze 
te verzamelen, maar ook 
komen zaken als ont
werpfouten, variëteiten 
en drukafwijkingen ter 
sprake. Achterin het 
boek is een aantal aan
hangsels te vinden met 
onder andere - jawel - de 
prijzen die voor Duck 
Stamps worden betaald. 
Het boek is voorzien van 
talloze prachtige foto's 
en zegelontwerpen en het 
is vlot en onderhoudend 
geschreven. 
The Duck Stamp Story door Ene 
Jay Dolm en Bob Dumainc, 
208 pp ,5eill. (kleur),/ormat 
21x28 cm. Uitgcgeuen door Krau
se Publications, Stiola (Wiscon
sin, Verenigde Staten) Verkrijg
baar bij P W. Mcmhardt Interna
tional Booksellers, Piet Hemstraat 
55, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-^6^2217,fax 070-
5651885. Prijs: J8g.10. 

Voor de tweede maal is er 
een supplement versche
nen op de WWF Brief
marken-Katalog van 
Groth, de internationale 
agent van Wereldnatuur-
fonds-emissies. Het gaat 
om een in vierkleuren
druk uitgevoerd boekje 
waarin de ruim dertig 
WWF-emissies staan ver
meld die in de afgelopen 
twee jaar verschenen, 
vergezeld van een een
voudige prijslijst die de 
noteringen geeft van alle 
zegels die in de hoofdca
talogus en de twee sup
plementen worden ver
meld. De WWF-emissies 
worden door Groth door
lopend (per serie) ge
nummerd; er zijn inmid
dels meer dan 290 series, 
gewijd aan dit populaire 
thema, verschenen. 

Groth WWf Briefmarken-Kata
log, Nachtrag 2/2001 48 pp , 
supplemcntgeill (kleur),format 
A5 Uitgegeven door Groth AG, 
Unterageri (ZuJitserland). Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat36, 2518CHDen 
Haag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-3651885. Prijs f15.-

Als we mogen afgaan op 
de post die bij de redactie 
van Filatelie binnenkomt 
bestaat er onder filatelis
ten vrijwel geen favorie-
ter onderwerp dan 'de af
wijking'. Elke maand ko
men er toch wel enkele 
meldingen binnen van 
zegels 'waarmee iets mis 
is ' . De briefschrijvers 
stellen altijd twee vragen: 
'Is het inderdaad iets bij
zonders?' en 'Wat is het 
waard?' 
Verzamelaars van de ze
gels van de Verenigde 
Staten kunnen - als ze tot 
de hiervoor bedoelde per
sonen behoren - ook te
recht bij de nieuwste edi
tie van Errors on U.S. 
Postage Stamps, samen
gesteld door Stephen R. 
Datz. Het hele scala aan 
variëteiten en afwijkin
gen komt in deze catalo
gus aan bod: ongetand 
gebleven zegels, wegge
vallen of kopstaande 
drukgangen en nog tal 
van andere 'missers ' . De 
prijzen liegen er soms 
niet om, en niet alleen 
die van de Inverted Jenny, 
hoewel die met zijn note
ring van 125.000 dollar 
uiteraard in een aparte 
categorie valt. Interes
sant om te lezen is het 
hoofdstukje over EFO's, 
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welke afkorting staat 
voor Errors, Freaks and Od
dities. Bij EFO's gaat het 
meestal om unica, afwij
kingen die het gevolg zijn 
van een incidentele pro
ductiefout. Zulke afwij
kingen kunnen natuurlijk 
niet allemaal gecatalogi
seerd worden, maar de 
toelichting op het ont
staan van deze fouten 
geeft al een aardig beeld 
van de mate van zeld
zaamheid. 
Errors on U S. Postage Stamps 
door Stephen R Datz; 184 pp , 
geill (2/u)),formaat 15x23 cm 
Uitgegeuen door Krause Publico-
tions, Stiola (Wisconsin, Verenig
de Staten) Verkrijgbaar bij P.W. 

Meinhardt International Booksel
lers, Piet Hemstraat 3 6, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 070-
3 65 22 27,fax 070-3 651885. 
Prijs:f44 45, 

Een lust voor het oog, zo 
mag de inhoud van de 
nieuwe Catalogo Enciclo-
pedico Italiano 2001/ 
2002 wel worden om
schreven. Dat de catalo
gus zo omvangrijk is - het 
is een pil van zevenhon
derd pagina's - komt 
vooral doordat de uitge
ver heeft geweigerd om te 
bezuinigen op de kwali
teit en het formaat van de 
afbeeldingen: die zijn 
'ouderwets groot ' . In een 
eerdere bespreking heb
ben we al eens geschre
ven dat de term Ennclope-
dico wellicht wat te pre
tentieus is. Bedoeld 
wordt kennelijk dat het 
gaat om een boekwerk 
dat méér informatie vers
trekt dan de standaardge-
gevens die we in veel al
gemene catalogi aantref
fen; het bijvoeglijk naam
woord 'gespecialiseerd' 
is wellicht beter op zijn 
plaats. Daarmee is niets 
ten nadele van de catalo
gus in Icwestie gezegd, 
want die biedt inderdaad 
uitvoerige gegevens over 
de zegels van Italiè en 
Triest. De catalogus is 
perfect gedrukt; de enige 
handicap is wellicht het 
feit dat de tekst geheel in 
het Italiaans is gesteld, 
maar wie de erin behan
delde zegels verzamelt 
zal zich daar niet zoveel 
zorgen over maken. 
Catalogo Enciclopedico Itoliano 
2001/2002; 70opp.,geill. 
(kleur),formaot 16 5x23 5 cm 
Uitgegeuen door GEI Milano, 
Milaan (Italië) Verkrijgbaar bij 
P.W Meinhardt International 
Booksellers, Piet Hemstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227,fax 070-
3651885. Prijs.f 48.-. 

De nieuwe Zeppelin Post 
Katalog van Sieger-Ver

lag, de 22ste editie al
weer, biedt voor weinig 
geld een enorme hoeveel
heid informatie. Hoe 
populair deze - toch 
enigszins specialistische 
- catalogus is blijkt wel 
uit het feit dat de vorige 
editie tweemaal werd 
herdrukt. Verwonderlijk 
is dat niet, want wie iets 
over Zeppelinpost of Zep
pelinpostzegels wil we
ten komt met dit boek
werkje ruimschoots aan 
zijn of haar trekken. Ook 
de nieuwe editie staat bol 
van de gegevens, die sa
men met de ruim 1.150 
afbeeldingen een gevecht 
om plaatsruimte moeten 
leveren. Het resultaat is 
dat de tekstletter nogal 
klein is uitgevallen -
maar een echte liefheb
ber laat zich daardoor na
tuurlijk niet ontmoedi
gen. Het aantal prijsnote-
ringen werd uitgebreid 
van 5.500 naar ruim 
6.800; de prijzen worden 
nu in euro's vermeld. Bij 
het vaststellen van de 
prijzen konden de sa
menstellers terugvallen 
op de expertise van het 
bedrijf waaraan de cata
logus zijn naam ontleent. 
Dat het bij Zeppelinpost 
niet om een afgesloten 
gebied gaat blijkt uit de 
vermelding van post die 
werd vervoerd aan boord 
van het nieuwe lucht-
schip Zeppelin NT. 
Zeppelin Post Katalog; 476 pp., 
geill (z/u)),formaatio 5x21cm 
Uitgegeuen door Hermann E Sie
ger GmbH, Lorch/Wurttemberg 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij 
P W Meinhardt International 
Booksellers, Piet Hemstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227,fax 070-
3651885 Prijs:f2g.8o. 
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DE FAGOT 
VAN TOEN TOT NU 

Imtrument maakte mmclang, ontmkkelir^ doo, 

ne werd ontdekt is de fluit. Wel
licht dankzij het ruisen van het 
riet of het blazen van de wind in 
een holle boomstam of in een 
hol bot van een dier, kwam de 
medicijnman van een stam op 
het idee zijn status uit te brei
den. Ook hier ging het niet om 
het maken van muziek, want 
het instrument werd gebruikt 
om de goden aan te roepen en 
een vorm van extase te berei
ken. Het voortbrengen van ge
luid uit dode materialen werd 
gezien als iets magisch en door 
de goden geschonken. Een 
stam kon overleven door deze 
ideeën met andere leefgemeen
schappen uit te wisselen; zo 
ontstonden de eerste vormen 
van handel; de eerste vormen 
van 'geld' en zo kon een stam 
zich van zijn voortbestaan ver
zekeren. 

ROLF V A N DER G E E S T , H A A R L E M 

Rolf van der Geest, amateur-fagottist en verzamelaar van alles wat met de fagot te 
maken heeft, liet ooit een oproep in 'Filatelie' plaatsen. Hij wilde graag weten op welke 
postzegels en ander filatelistisch materiaal afbeeldingen van fagotten te vinden waren. 
Inmiddels - we zijn nu drie jaar verder - heeft hij een behoorlijke collectie bij eikaar 
gebracht. Hij zag daarin aanleiding om de geschiedenis en de ontwikkeling van zijn 
favoriete (en een aantal eraan verwante) instrumenten voor u te belichten. 
Wat een sensatie moet het ge
weest zijn voor de eerste mens 
om twee stenen tegen elkaar te 
slaan en er een ander functio
neel gebruik dan het maken van 
vuur of er wapens mee te be
denken. Het staat zonder enige 
twijfel vast dat uit dit eerste ge
luid het idee ontstond van de 
trommel; het eerste instrument 
dat de oudste prehistorische 
mens gebruikte. Uit dat verre 

verleden staat verder vast dat 
de communicatieve eigen
schappen van de mens uit een 
scala van ten hoogste tien 
woorden hebben bestaan. In 
groepen bijeen hielp men bij de 
jacht elkaar te overleven. De 
trom had dus geen muzikale 
start, maar eerder een functio
neel begin. Het werd de mens 
mogelijk om over grote afstan
den boodschappen aan elkaar 

over te dragen en zo, aan hun 
door de natuur bedreigde leef
gemeenschap, een middel tot 
overleving te geven. In de eeu
wen die volgden ontwikkelde 
het instrument zich. De trom 
kreeg een dierenhuid als vel; de 
eerste ritmes ontstonden. 

EXTASI 
Een tweede instrument dat als 
bij toeval in diezelfde tijdspan-



We mogen niet uit het oog ver
liezen dat deze primitieve in
strumenten vaak niet meer dan 
één noot konden voortbrengen 
en slechts zelden gaten hadden 
waarmee meer tonen konden 
worden geproduceerd. Juist 
door het gebruik van de ver
schillende elementaire materia
len die in een leefgemeenschap 
voortkwamen, ontstond ook 
een grote variëteit aan instru
menten en toonhoogten. 

eiORDEND GIIUID 
Uit fluit en trom werden uitein
delijk bijna alle instrumenten 
ontwikkeld: venwante, zoals de 
blokfluit, de dwarsfluit, de klari
net, de fagot en de hobo ge
maakt uit hout, holle beenderen 
en bamboe. Als we de voort
gang van de seizoenen, het rui
sen van de wind of de golven 
van de zee zien als ongeordend 
geluid dan bracht de prehistori
sche mens dus geordend geluid 
voort: de eerste vorm van mu
ziek was geboren. Al meteen in 
dit vroegste stadium hield men 
instrumenten zowel in horizon
tale als verticale positie vast. Er 
waren stammen waarbij het ge
bruik van instrumenten alleen 
aan één sekse was toegestaan. 
Er zijn instrumenten overgele
verd die op verschillende leng
ten waren gesneden en die als 
ze gelijktijdig werden bespeeld 
een harmonie vormden. Er wa

ren bespelers die twee instru
menten tegelijk konden bespe
len en zo ontwikkelden muziek, 
spelers en instrumenten zich. 
Eenvoudige melodieën konden 
ontstaan als meerdere spelers 
met verschillende instrumenten 
bijeen waren. De volgende stap 
in het proces was het maken 
van gaten in hout of beenderen, 
waardoor het mogelijk werd 
meerdere tonen uit één instru
ment te produceren. 

BIJBILSE GESCHIEDINIf 
In bijbelse teksten wordt al ge
sproken over instrumenten als 
de harp, de lira, de aulos en de 
hoorn. De harp en de lier von
den hun oorsprong in de jacht: 
denk aan het geluid dat de los
gelaten pees van een boog 
maakt. 
Uit de bronstijd en de ijzertijd 
stammen de koperen natuur
instrumenten. Natuurlijk werd 
ook hier eerst de stap van func
tioneel gebruik (de koperen pot
ten en pannen) naar magisch 
gebruik {de status van een op
perhoofd en medicijnman) en 
nog later naar muzikaal gebruik 
gemaakt. 
Over de aulos, de voorloper van 
de hobo is meer bekend. De tra
ditionele medicijnman was niet 
verdwenen, maar de eerste vor
men van religie namen zijn 
functie over. De overlevering 
van kennis van geslacht op ge

slacht werd in vormen van ge
schrift vastgelegd en zo zal de 
eerste 'dokter' het verband tus
sen het relatief veilige houten 
instrument (de blokfluit en de 
vroege vorm van de pommer) 
en de ziekten die optraden bij 
instrumenten die geblazen wer
den door een riet (zoals de au
los of dubbele hobo) hebben 
gelegd. Bij de aulos zou dit uit
eindelijk leiden tot een houten 
mondstuk dat over het riet werd 
heen geplaatst; het zogenaam
de windkapsel. Net als bij de la
tere doedelzak het geval is, is 
het riet beschermd tegen in
vloeden van buitenaf; het is 
daardoor niet alleen langer be
speelbaar, maar ook de bespe
ler zelf werd erdoor beschermd. 

lOYPTE 
We maken nu een sprong in de 
tijd en komen terecht bij de 
oude Egyptenaren. De oudste 
afbeeldingen van instrumenten 
dateren zo'n 1.600 jaar voor 
Christus en zijn terug te vinden 
in de piramides en op amfora's. 
Later, ten tijde van Cleopatra 
(zo'n halve eeuw voor Chris
tus), zien we orkesten en er
gens tussen het verste verleden 
en tweeduizend jaar voor onze 
jaartelling is dus een sprong ge
maakt van functioneel gebruik 
naar muzikaal gebruik. Van Cle
opatra is bekend dat zij een ei
gen hoforkest had en wellicht 

dat ook in de vorming van feo
dale stelsels de oorsprong te 
vinden is van die wijziging. 
Naarmate er zich een afschei
ding voltrok tussen 'kerk', 'volk' 
en 'staat' zou ook de functie 
van het instrument veranderen. 
Wereldlijke en kerkelijke heer
sers wilden hun status verho
gen en daarmee verschoven 
spectrum en idee van muziek. 
Nu waren er onderdanen die 
zich specifiek toelegden op het 
maken van instrumenten, het 
bespelen ervan of zelfs het 
componeren van melodieën 
voor solobespeling of combina
ties van instrumenten. 
Er zijn uit die tijd geen compo
sities overgeleverd. We hebben 
aan de hand van relikwieën uit 
die tijd weliswaar een redelijk 
beeld van hoe de instrumenten 
er hebben uitgezien, maar hoe 
ze geklonkenViebben valt niet 
meer te achterhalen. Uit de ge
schiedenis blijkt dat er, onge
veer in de vijfde eeuw na cThris-
tus, koren hebben bestaan die 
bij offerfeesten en processies 
zongen. We mogen eveneens 
niet vergeten dat deze gezan
gen bij bepaalde cultus eeuwen 
tang in combinatie met dans 
was gebruikt om blijk te geven 
aan hun ontzag voor de Goden. 
De beste voorbeelden hiervan 
zijn terug te vinden in de hel
dendichten van barden in de 
Keltische hooglanden (vijfde en 



zesde eeuw). Met de onder
gang van het Romeinse rijk 
werd ten dele ook de ondergang 
van de muziek ingezet. Instru
mentale en koormuziek hadden 
zich in die periode al van elkaar 
losgemaakt. 

HET GREGORIAAHS 
Het zou tot de zesde eeuw na 
Christus duren voordat paus 
Gregorius per edict beval dat 
alle muziek die in die tijd werd 
gespeeld, moest worden geno
teerd. We hebben het aan deze 
wet te danken dat ons huidige 
muziekstelsel nog steeds die
zelfde grondvorm kent. 
In de vroege Middeleeuwen 
hebben er ongetwijfeld muzi
kanten bestaan die hun kost ver
dienden door van dorp tot dorp 
te trekken en daar het nieuws te 
verspreiden. Wie de keuze 
maakte om met muziek in zijn 
broodwinning te voorzien had 
echtereen onzeker bestaan. 
Hiermee is niet gezegd dat het 
bestaan aan het hof of in de 
kerk zoveel beter was, want als 
de kas leeg was (wat bij het voe
ren van oorlogen nogal eens 
het geval was) kon men lang op 
zijn geld moeten wachten. 
Huismusici kregen vaak alleen 
kosten inwoning. De compo
nist, die verder gevorderd was 
met lezen en schrijven, had een 
beduidend betere positie. Ker

kelijke muziek werd dus vastge
legd; wereldlijke muziek in 
summiere gevallen: als de vorst 
voldoende geld had en cultureel 
ingesteld was. 
Meerstemmige muziek kwam 
eigenlijk tot de Middeleeuwen 
niet voor. 

DE MIDDELEEUWEN 
Weer vijf eeuwen later zien de 
kerkelijke en wereldlijke leiders 
een nieuw gevaar voor hun po
sitie: de Turken bedreigen de 
heilige stad Jerusalem en willen 
de wereld met geweld tot Mo
hammed bekeren. Als om
streeks 11 oo de eerste kruis
tocht plaats vindt, is dat niet al
leen om het 'ware' geloof te be
schermen, maar ook om de ta
nende positie van de geestelijk 
leiders te verbeteren. Een van 
de kleine lichtpuntjes die deze 
oorlogen met zich mee brengen 
is wel de buit die op de turken 
werd veroverd. Hierbij zaten 
vreemde instrumenten zoals de 
duk duk, de bekkens en de gro
te trom. De Turken hadden hun 
rijdieren gewend aan het mee
voeren van instrumenten die de 
rijdieren van de tegenstander 
angst konden aanjagen. Zo kre
gen wij in het Westen te maken 
met oosterse invloeden op 
onze muziek, maar ook met in
vloeden op de wijze van oor
logsvoering. Gregorius zorgde 

dus vanuit kerkelijk oogpunt 
voor muziek, maar wereldlijk 
gezien ontstonden in ongeveer 
750 tot 780 na Christus Je zo
geheten neumen, waarbij niet 
alleen de toonhoogte werd aan
gegeven, maar ook de lengte 
van noten. 
Toen de Middeleeuwen ten ein
de liepen was er dus een rede
lijk groot aantal instrumenten 
dat zowel in de kerk als daarbui
ten (door de staat of door het 
volk) bespeeld werd. Meer
stemmigheid had inmiddels 
zijn intrede gedaan en mede 
door de ontdekkingsreizen was 
de bestaande kennis verder uit
gebreid. Zo was er de prehisto
rische fluit, waar de blokfluit uit 
voortkwam en daarna de pom-
mer. Dat meerstemmigheid in
gang vond betekende overigens 
niet dat de heersers een grotere 
en bredere klankkleur wilden. 
Muziek werd namelijk in de 
Middeleeuwen alleen als ach
tergrond gebruikt; de instru
menten uit die tijd waren niet 
alleen kleiner van formaat maar 
ook beperkter qua volume. In 
de laat-middeleeuwse legers 
ontstond eveneens een muziek
cultuur. 

OPNIEUW HET WIEL? 
In 1530 was er in Spaanse ge
schriften sprake van een paar 
ba/ods die gerepareerd moesten 

worden en waarvoor twee duka
ten werd betaald. Uit de Franse 
literatuur komt naar voren dat 
de dulcian 150 jaar lang zij aan 
zij met de bajon werd bespeeld 
en uit Duitse muziek blijkt dat 
de fagot eveneens tegelijk met 
de dulcian heeft bestaan. Als we 
dan alle literatuur en bestaande 
geschriften bij elkaar voegen 
dan blijkt dat meerdere instru
menten die qua uiterlijk alle
maal op de pommer lijken in 
dezelfde periode in gebruik wa
ren. Verder zou de Italiaanse 
monnik Apanio uit het plaatsje 
Pavie begin 1500 de fagot heb
ben uitgevonden. We lezen ook 
dat er eind 1400 sprake is van 
een blokfagoten midden 1500 
van eenfagotto. Een instrument 
dat in deze rij past is de curtal. 
Zetten we ze alle op een rij dan 
zien we naast elkaar fluit, blok
fluit, pommer, bajon, cuiial, dul
cian en tenslotte fagot, instru
menten met heel duidelijke ge
lijkenissen en overeenkomsten. 
Het wiel werd dus - net als de 
boekdrukkunst-op meerdere 
plaatsen tegelijk uitgevonden. 
Van het moderne orkest is pas 
sinds 1750 sprake. Componis
ten zoals Johann Sebastian 
Bach, Joseph Bodin de Bois-
mortier en Antonio Vivaldi die 
een halve eeuw eerder (eind 
i5oo) leefden, schreven echter 
al solo-concerten en orkestwer-

Onder lokale Schotse zegels (Eytihallow) 
met ajbeeld'ingen van instrumenten die 
veelal bij riten werden gebruikt. 

FRLBSIEl de goedkoopste post in uw regio 

lil 
^ Rechts: Friese regionale postzegels van FRL ('de 
goedkoopste post in uw regio') met onder andere 

de blaasinstrumenten fagot, eufonium, contra-
basblokfluit en keritonsgxofoon. ê 

ï^ Pamas Huis voor Kunst en Cuttuur in Laeuwarden biedt onderdak aan iedereen die aan kunst beoefening wri doen Honderd vak
bekwame docenten geven m het prachtige gebouw lessen workshops en cursussen tn muziek beeldende kunst dans theater-
literatuur en audio visuele vormgeving Parnas verzorgt bijv ook kunstproiecten m het onderwijs en sociale vemieuwingprojecten 
en organiseert concerten, voorste)lingen en exposities Parnas begeleidt diverse amateurverenigingen en verhuurt professioneel 
ingenchle atehers en studio s Ook kunnen bednjven bq Parnas terecht voor creatieve persor>eelsactivite(ten op maal 
PARNAS. Huis voor Kunst en Cultuur, Raadhuisplein 25, 8911 HK Leeuwanden. tel. 058-2124909 



ken waarin fagot, curtal en dul-
c/o*i voorkwamen De ontwikke
ling van de fagot als orkestin
strument of solo-instrument is 
er dus een die te maken had 
met de ontwikkeling van de mu
ziek, de technische vooruitgang 
en de eisen die de muziekmm-
nende wereld stelde 
Vivaldi schreef bijna veertig so
loconcerten voor fagot die door 
historici worden aangeduid als 
kamermuziek 
Bach schreef kamermuziek 

waarin de fagot een continuo 
partij (de begeleidende bas) 
speelt 
Jan Dismas Zelenka schreef 
zelfs werken voor twee hobo's 
en fagot die met behulp van een 
wiskundige formule versleutel
de teksten bevat die pas recen
telijk zijn ontdekt Deze laatste 
componist stierf zoals veel van 
Zijn onbekend gebleven tijdge
noten in de diepste armoede, 
omdat zijn broodheer hem ver
bood zijn werken te publiceren 

DE DAG VAN VANDAAG 
Pas aan het eind van de zestien
de eeuw kwamen er kleppen op 
instrumenten De vroegste 
trai'erso (dwarsfluit) had er één 
voor de rechterpink Het duurde 
nog tot het eind van de achttien
de eeuw voor de Duitser Böhm 
een kleppensysteem voor de 
traverso uitdacht Almenrader 
deed omstreeks 1850 hetzelfde 
bij de fagot In de ander
halve eeuw die daarna volgde 
groeide het aantal kleppen op 

de fagot van zeven naar bijna 30 
Tegenwoordig is de fagot een 
zelfstandig instrument dat kan 
worden gebruikt voor solo's, 
duo's, trio's, voor kamermuziek 
en als orkestinstrument 
De waarde van het instrument 
loopt uiteen van zo'n vierdui
zend gulden voor een eenvou
dig kindermodel tot een bedrag 
van negentigduizend gulden 
vooreen professioneel instru
ment 
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Oosthoek Encyclopedie 



BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN (MUSEUM 
VOOR COMMUNICATIE IN DEN HAAG) 

[8] STEMPELBOEKEN 

Veel filatelisten hebben 
te maken met stempels 
op hun poststukken of 
zegels. Zo zijn er stem
pelverzamelaars die wil
len weten welke stempels 
in de loop van de tijd in 
gebruik zijn geweest van 
een bepaald type of in 
een bepaalde plaats. In 
publicaties is meestal wel 
het een en ander te vin
den, maar af en toe is er 
meer onderzoek nodig. 
Tot de bronnen die men 
kan raadplegen behoren 
de stempelboeken in het 
Museum voor Communi
catie. 
In de serie stempelboe
ken en kaarten, in de 
loop van de tijd aan het 
museum afgestaan door 
PTT/TPG, vinden we tal
loze afbeeldingen van 
stempels die sinds het 
midden van de negen
tiende eeuw zijn ge
bruikt. Over het alge
meen vindt men in de 
stempelboeken de afdruk 
van stempels die aan de 
kantoren zijn gezonden, 
meestal voorzien van de 
datum van uitreiking; 
soms zijn ook andere 
aantekeningen aange
bracht, bijvoorbeeld over 
het aantal, de inname of 
de vernietiging. 
Met name de oudere de
len zijn onder sterapel
verzamelaars wel be

Register met afdrukken van dagtekeningstempels en 
stempels na pesttijd, aangelegd door het hoofdbe
stuur, een deel, 1829 (inv. nr. 19765) 
De stempels in dit kleine deeltje (9 pagina's met af
drukken) zijn in chronologische volgorde afgedrukt. 
Er is een index op plaatsnaam aanwezig. 
Register met afdrukken van verstrekte stempels, aan
gelegd door het hoofdbestuur, 18291842, een deel, 
(inv. nr. 19766) 
Dit zijn twee katernen van in het totaal acht pagina's, 
waarop een index op plaatsnaam is gemaakt en de 
stempeltypen zijn aangegeven volgens de publicatie 
van O.M. Vellinga, De poststempels van Nederland 
16761915 [Haarlem 1932]. 
Register met afdrukken van stempels, aangelegd 
door het hoofdbestuur, 18551865, een deel, (inv. nr. 
19764) 
Een klein deeltje met in chronologische volgorde 
stempelafdrukken van plaatsnaamstempels, dagteke
ningstempels, en diverse andere typen, zoals aangete
kend, charge, debourse franco, na posttijd, rebut 
(stempelnummers van Vellinga zijn aangegeven). In
dex op plaatsnaam. 
Register met afdrukken van stempels, aangelegd 
door het hoofdbestuur, 18651868, een deel, (inv. nr. 
19763) 
Een klein deel waarop een index per plaats is gemaakt 
en de stempeltypen volgens Vellinga zijn aangegeven. 
Register met afdrukken van verstrekte stempels, aan
gelegd door het hoofdbestuur, 18651890, een band. 
(inv. nr. 19767) 
Op dit forse stempelboek (568 pagina's), dat alfabe

tisch op plaatsnaam is geordend, is eveneens een in
dex gemaakt. Verder is aangegeven welk stempeltype 
volgens Vellinga zijn afgebeeld. 
Register met alfabetisch geordende afdrukken van 
stempels, aangelegd door L.W.A. Besier (Munt), 
18651900, een deel, (inv. nr. 06429) 
Dit stempelboek is een register aangelegd door de 
voorzitter van het Muntcollege L.W.A. Besier met af
drukken van aan de posterijen verstrekte stempels. In 
het deel komen alfabetisch ingeplakte stempels voor 
van een heel aantal typen stempels, zoals diverse dag
tekeningstempels (waaronder: takje 1866, kleinrond 
1877, grootrond 1894), bestellerstempels, naamstem
pels, etc). V^ ânneer het register precies is aangelegd 
is niet bekend. De datering is gebaseerd op de typen 
stempels. 
Register met afdrukken van aan hulpkantoren vers
trekte stempels, aangelegd door het hoofdbestuur, 
18791902, een deel, (inv. nr.19768) 
Register met vooral kleinrond en grootrondstempel
afdrukken. Per plaats vinden we de verschillende 
stempeltypen, die achtereenvolgens zijn uitgereikt. Er 
is een index verzorgd op plaatsnaam. 
Alfabetisch register met afdrukken van verstrekte 
stempels, aangelegd door het hoofdbestuur, 1890
1910 (1932), een deel (inv. nr. 30146) 
Op dit register (979 pagina's) is een alfabetische in
dex op plaatsnaam gemaakt, omdat van plaatsen op 
meerder pagina's stempelafdrukken te vinden zijn. 
Aantekeningen bij de stempelafdrukken dateren uit 
de periode 18901932. 

kend. De recentere stem
pelkaarten zijn minder 
vertrouwd. Bovendien 
zijn er pas geleden aan
vullingen gekomen, een 
feit waarvan maar weinig 
mensen buiten het muse
um op de hoogte zijn. De 
stempelboeken zijn alle
maal verschillend van sa

menstelling en boven
dien overlappen sommi
ge delen elkaar. Hieron
der volgt een lijst van de 
verschillende stempel
boeken en kaarten. Aan 
de hand van de omschrij
vingen kunt u enigszins 
bepalen of het de moeite 
loont de stempelboeken 

te bestuderen. 
De stempelboeken kunt u 
inzien tijdens de maan
delijkse studiedagen in 
het Museum voor Com
municatie (zie het kader
stukje). Aangezien de ou
dere boeken veel hebben 
geleden, wordt op de stu
diezaal gebruik gemaakt 

van kopieën. Van de 
meeste stempels in de 
boeken zijn in de brie
vencollectie voorbeelden 
aanwezig; ook die kun
nen bestudeerd worden. 
Mare Kleijnen is assistentconser
uator posthistone uan het Muse
um voor Communicatie m Den 
Haog. 
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Alfabetisch register met afdrukken van verstrekte 
stempels, aangelegd door het hoofdbestuur, 1910-
1918 (1978), twee delen 
Op dit tweedelige register (A-M/N-Z) is een alfabeti
sche index op plaatsnaam gemaakt. Aantekeningen 
bij de afdrukken stammen uit de periode 1910-1978. 
Stempelkaarten van postkantoren, geordend per 
postdistrict en een serie kaarten van opgeheven kan
toren; ca. 1906-ca. 1985, 21 mappen en een doos 
De originele kaarten zijn verloren gegaan, behalve in 
de voor ca. 1985 opgeheven kantoren. Bewaard zijn 
gebleven kopieën van niet al te beste kwaliteit. Er is 
deels een index op plaatsnamen gemaakt. 
Stempelboek van stempels in gebruik bij de Deutsche 
DienstpostNiederlande, 1941, een band (inv. nr.24612) 
De kantoren hebben in 1941 lijsten met afdrukken van 
in gebruik zijnde stempels opgestuurd naar het 
hoofdkantoor van de Deutsche Dienstpost in Den Haag. 
De lijsten zijn in alfabetische volgorde ingebonden. 
Stempelboeken met bijzondere stempels en stempel-
vlaggen, 1931-1967, twee banden (inv. nr. 39222a/b) 
In de boeken zijn afdrukken van de stempels in chro
nologische volgorde opgeplakt. 
Kaarten met afdrukken van bijzondere poststempels, 
zes dozen, 1948-1997 
Op iedere kaart is een stempelafdruk aangebracht, 
soms voorzien van toelichting. Van de meeste kaarten 
zijn meerdere afdrukken aanwezig. De kaarten zijn 
doorgenummerd van i toten met 1523. 
Kaarten met afdrukken van bijzondere stempels, 
1960-1967, een band 
Op de kaarten is naast de stempelinformatie te vinden 
over aantal stempels, data van gebruik, indiener van 
het verzoek en de gelegenheid waarvan de stempel is 
aangevraagd. 
Stempelboeken met afdrukken van bijzondere post
stempels en stempelvlaggen, 1952-1997, een doos 

In losse katernen zijn in chronologische afdrukken 
(1968-1991) van stempels aangebracht, waarbij geno
teerd is voor welk evenement de aanvraag is inge
diend, door wie, welke soort stempel is afgeleverd 
(bijzondere stempels voor een tijdelijk postkantoor of 
een eerste dagstempel, etc.) en wanneer. Daarnaast is 
een aantal losse afdrukken in mappen bewaard uit de 
periode 1984-1997. In een omslag met informatie over 
de bijzondere stempelvlaggen (1952-1991) is onder 
meer aangegeven welke tekst de stempel heeft en hoe
veel stuks en data van gebruik. Een afdruk ontbreekt. 
Stempelboeken met bijzondere stempelvlaggen, 
1967-1996, twee banden 
Op bladen zijn in chronologische volgorde kaarten 
met stempelafdrukken ingeplakt. 
Kaarten met bijzondere stempelvlaggen, twee dozen, 
1953-1997 
Per kaart is een stempelafdruk aangebracht. De kaar
ten zijn per plaats geordend, per plaats zijn de kaarten 
chronologisch geordend. 
Stempelkaarten met afdrukken van machinestem
pels, gebruikt in de periode 1936-1980, vier dozen. 
De kaarten zijn deels in chronologische wijze, deels 
op plaats geordend. 
Stempelkaarten met afdrukken van machinestempels, 
1966-1987, vijf banden 
De kaarten zijn afkomstig van de Centrale Werkplaats 
in Den Haag en zijn gebruikt voor het onderhoud van 
de stempelmachines. Op de kaarten zijn, naasteen af
druk van de stempel, onder meer het nummer van de 
stempelmachine, de datum van in dienst stelling en 
opmerkingen over aanpassingen aan de machine aan
getekend. Het betreft twee banden met kaarten van 
Flier-stempelmachines (1966-1975/1976-1986), twee 
banden van Uniuersal-stempelmachines (1966-
1973/1974-1987) en een band van Klüssendorf-stempel-
machines. 

OPENINGSTIJDEN 
STUDIEZAAL 
Het Museum voor Com
municatie beschikt over 
twee studiezalen. In de al
gemene studiezaal kunt u 
elke donderdag kosteloos 
documentatie, afbeeldin
gen, boeken en tijdschrif
ten e.d. inzien, videoban
den bekijken en geluids
banden afluisteren. Of u 
nu gewoon voor uw plezier 
komt of om een artikel 
voor te bereiden, het 
maakt niet uit. U bent al
tijd welkom! Belt u wel 
vooraf om uw komst te 
melden ('s ochtends 070-
3307570 of 070-3307572), 
veelal kunnen wij dan al
vast iets klaarleggen. 
Wilt u de postzegels van 
een bepaald land bekijken, 
de postale afstempelingen 
van uw woonplaats bestu
deren of de ontwerpen en 
de geschiedeniskaarten 
voor de Nederlandse post
zegels inzien, dan moet u 
contact opnemen voor een 
bezoek aan de studiezaal 
Post (070-3307560). U 
kunt daar doorgaans één 
donderdag per maand te
recht. De komende maan
den is dat op 6 en 27 sep
tember, 25 oktober, 15 no
vember en 13 december. Er 
is slechts een beperkt aan
tal plaatsen, meldt u hier
om tijdig aan! 
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SLUITING FILATEUEBALIES MAAKT 
EIND AAN FILATELIELOKETSTEMPELS 

Stempels opgenomen in collectie Museum voor Communicatie 
DOOR KEES V E R H U L S T , DEN HAAG 

Wie de berichten daarover in 
'Filatelie' heeft gevolgd weet dat 
PTT Post heeft besloten de fila
teliebalies op de postkantoren 
te sluiten. Dat betekent dat 
daarmee ook een eind is geko
men aan het gebruik van de zo
genoemde fllatelieloketstem

pels. Deze stempels, die in ge
bruik waren op de grote Neder
landse postkantoren, toonden 
een aftseeldingvan een bijzon
der gebouw, brug, molen, toren 
of het gemeentewapen uit de 
desbetreffende plaats. 
Nu er voor de stempels geen 
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Profil eruit 
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4 Deze 'algemene' kaart werd de opvolger van de Stedekaart, waarvan de uitgifte na de eer

ste veertigjilatelieloketstempels werd beeeindigd 

emplooi meer is worden ze bin
nenkort overgedragen aan het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag. 
Het eerste filatelieloketstempei 
werd op 2 september 1986 in 
gebruik genomen, het laatste 
op 17 december 1991. Daarmee 
zijn de stempels bijna vijftien 
jaar in gebruik geweest; op 30 
juni 2001 viel het doek. Tijd 
voor een stukje geschiedenis. 

PROFIL 
In het blad Profi\ (nummer 26, 
juli 1986), een uitgave van PTT 
Post, werd het eerste filatelie
loketstempei aangekondigd. 
Zevenaar had de primeur op 2 
september 1986. Een dag later 
al, op 3 september!986, was 
Doetinchem aan de beurt. En 
zo werden er vervolgens in vijf 
jaar tijd 207 stempels in gebruik 
genomen {afiieeldingi). 

PTTDIENSTORDERS 
Verzamelaars die op de hoogte 
wilden blijven van de bijzondere 
stempels die de post in gebruik 
nam konden destijds informatie 
vinden in de Dienstorders van 
PTTPost. Het PTTblad Stem
pelnieuws bestond namelijk nog 
niet. Het blad Profilen de lan
delijke postzegelbladen zoals 
Philatelie (toen nog met 'Ph') 
waren alternatieven. Maar de 
meest actuele informatie boden 
toch wel de Dienstorders. Ze 
verschenen elke week en waren 
bedoeld voor de baliemedewer
kers van de postkantoren [af
beelding 2). 

STEDEKAART 
Bij het in gebruik nemen van de 
eerste veertig filatelieloketstem
pels werd ook steeds een zoge
noemde Stedekaart uitgegeven. 
Deze kaart kostte f2.75 ^n kon 
worden besteld bij de directeur 
van het desbetreffende post
kantoor. Behalve een Crouwel
zegel van 55 cent en een afdruk 
van het filatelieloketstempei be
vatte zo'n kaart ook nog enige 
informatie over de plaats van 
afstempeling en over de afbeel
ding die in het stempel werd ge
bruikt [afbeelding ■}). 

OPVOLGER STEDEKAART 
Als opvolger van de Stedekaart 
verscheen er een kaart met een 
algemene tekst. In tegenstelling 
tot de stedekaart was deze kaart 

5 Bestelinformatie voor een pentekening van 
Steenwijk 

6. Een bijzonder mapje als relatiegeschenk. 
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In hrffVäeinpel is ofnebflald d« 
tHle kerk von de fruisverheffIng te 
ßaalte. 
Deze kerk werd cebouwd In l892. 
Het IS een jtotische hallenkerk gebouwd 
naar het model van de Lambertikerk in 
Munster Brd, 
Architect Tepe heeft het ontwerp ver
verzorgd. 
Deze ranke sierlijke kerk, die hoog 
boven de dorpsbebouwing uitsteekt en het 
dorpsbeold donineert, wordt in de volks
mond "de Kathedraal van Galland" genoemd. 

7 Raatte sloot extra informatie m over het 
ter plaatse gebruikte filatelieloketstempei 
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S Kasbewtjs met filatelieloketstempei, be

doeld als 'normaal' dagtekentng^tempel 
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gratis. Men moest zelf een ze
gel plakken en kon deze laten 
afstempelen met hetfllatelie
loketstempel van zijn of haar 
keuze {afieelding 4). 

EIGEN UITGAVEN VAN 
HET POSTKANTOOR 
Sommige postkantoren gaven 
als alternatief voor de Stede
kaart fof als relatiegeschenk) 
eigen Kaarten [ajbeeidlng5) of 
bijzondere postzegelmapjes 
[ajbeeld'mg 6) uit. In die geval
len vormde een mooie penteke
ning of een foto van het ge
bouw uit het stempel het decor 
van een prentbriefkaartdie kon 
worden besteld bij de directeur 
van het bewuste postkantoor. 
De bestelinformatie werd mee
gezonden met retourkomend 
ingezonden stempelwerk. De 
mapjes konden niet worden be
steld. 

AANVULLENDE INFORMATIE 
Andere kantoren hadden geen 
eigen uitgaven, maar infor
meerden hun klant nog eens ex
tra over het desbetreffende flla
telieloketstempel. Bij het terug
sturen van door verzamelaars 
ingezonden stempelwerk sloot 
zo'n kantoor in dat geval een 
blaadje met aanvullende infor
matie in (ajbeeldingj). 

DAGTEKENINGSTEMPEL 
De fllatelieloketstempels wer
den ook gebruikt als 'normaal' 
dagtekeningstempel. Hetfllate
lieloket in het gebouw van het 
postkantoor Kerkplein in Den 
Haag was vijf dagen per week 
geopend. Wie daar postzegels 
kocht en aan de baliemedewer
ker vroeg: 'Mag ik een bonne
tje?' kreeg een Kasbewijs met 
daarop een afdruk van het flla
telieloketstempel 'sGravenha
ge (afljeeldingS). 

FLSENVELOPPEN 
De Zegelkoerier u\t Vlaardingen 
gaf van alle 207 fllatelieloket
stempels een gelegenheids
envelop uit {ajbeetding 9). De 
enveloppen waren voorzien van 
een bijzondere postzegel, zij 
het jammer genoeg vaak niet in 
de juiste frankeerwaarde fhet 
drukwerktarief was destijas 65 
cent). De zegels op de envelop
pen werden afgestempeld met 
een machinestempelafdruk van 
het fllatelieloketstempel. Op de 
envelop stond een kort verhaal
tje en een foto van het object 
dat als afbeelding in het stem
pel stond. Al met al leverde dat 
toch een aardig geheel op, 
mede dankzij de aanwezigheid 
van die foto. 
De fisenveloppen werden ach
teraf gestempeld. Kennelijk was 
de productietijd van een enve
lop nogal lang. Hierdoor ont
stonden een paar missers. Een 
deel van de oplagen van de en
veloppen met de nummers 28 
en 33 werden voorzien van de 

zegel 'Groninger Maatschappij 
van Landbouw', uitgegeven op 
16 juni 1987 (afbeelding lo). De 
stempels Nunspeeten Rotter
dam vertoonden respectievelijk 
de data 7 april igSy en 12 mei 
ic)8y. Hierdoor werd de franke
ring in feite afgestempeld op 
een datum die lag vóór de uit
giftedatum van de bewuste ze
gel. Een collectors item? 

RUBBEREN STEMPELS 
Vanafi988 werden rubberen af
gietsels gemaakt van de filate

echte metalen stempel waarvan 
de datum kon worden verzet. 
Toch traden er soms verschillen 
op, zoals uit de afgebeelde 
voorbeelden blijkt (afbeeldingen 
11 en 72). 

FILATELISTISCH MAAKWERK 
De fllatelieloketstempels leen
den zich uitstekend voor het fa
briceren van fllatelistisch maak
werk. Het was immers heel 
eenvoudig om een briefje te 
sturen aan de directeur van een 
postkantoor en hem of haar te 

WAAR ZIJN DE STEMPELS NU? 
In de afgelopen vijftien jaar 
werd al een aantal fllateliebalies 
gesloten. Dit had tot gevolg dat 
er fllatelieloketstempels zijn 
vernietigd. Verder werden veel 
postkantoren ingrijpend ver
bouwd, met als gevolg dat som
mige fllatelieloketstempels 
zoek raakten. De rayonma
nagers van de postkantoren 
hebben de nog aanwezige flla
telieloketstempels ingezameld; 
ze zullen worden overgedragen 
aan het Museum voor Commu

Links: 9. De laatste fisenveloppe (nummer 2oy) met het stempel Uithoorn op ij december 7997. Let op de frankering! Zegels van het Interna
tionaal Gerechtshof ('Cour Internationale de Justice') mogen uitsluitend worden afgestempeld met het dagtekeningstempel 'sGravenhage
Vredespaleis. Rechts: lo. Deßsenveloppen nummer 28 en 33 met een postzegel die later verscheen dan het stempel doet voorkomen. 
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71. Links een afdruk van het rubberen handstempel van Amersfoort, 
rechts het machmestempel. Het handstempel heeft een ie kleine dia
meter en de datum staat te laag. Het macninestempel is conform 
het originele metalen stempel. 

12. Links een afdruk van het originele metalen stempel van het post
kantoor Valkenburg Lb. met verdraaibare datum en rechts het rub
beren stempel met de eerste dag van gebruikt. In het rubberen stem
pel heeft de plaatsnaam te grote letters. 
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lieloketstempels. Deze afgiet
sels vermeldden als datum de 
dag van ingebruikname. De 
rubberen stempels werden ge
maakt omdat ze gemakkelijker 
stempelden dan de metalen 
stempels; de hoeveelheid stem
pelwerk was nogal groot. 
Het was natuurlijk de bedoeling 
dat er geen verschil was tussen 
zo'n rubberen stempel en het 

Linksboven: 73. Een 
voorbeeld vanßla
telistisch moak
iverk. Hiernaast: 
14. Niemand had 
nog van l^et rondje 
om de kerk gehoord 
op 20 juni igSg, 
ten tijde van de 
emissie 'i^ojaar 
spoorwegen'. Bo
ven: 75. Toen we 
zelf nog fdc's moch
ten plakken, kon
den we er nog iets 
leuks van maken 
(gestempeld in 
Bolsward tijdens de 
Elfitedentocht). 

verzoeken het fllatelieloket
stempel op een meegezonden 
poststuk te plaatsen. Zulke 
poststukken konden zo mooi 
gemaakt worden als je maar 
wilde, uiteraard op voorwaarde 
dat ze voldoende gefrankeerd 
waren met geldige Nederland
se postzegels (afbeeldingen 13, 
14 en 75). 

nicatie, dat een keus zal maken ~ 
uit de stempels. Deze selectie =■ 
zal worden opgenomen in de ^ 
collectie van net museum. Er ^ 
zal vervolgens met PTT Post ^ 
worden overlegd wat er met de ;^ 
overige stempels moet gebeu ^ 
ren; hun lot is op dit moment '^ 
nog niet bekend. I^ 
Wellicht zal in een volgend ^ 
nummer van Filatelie een kom 'Q 
pleet overzicht worden opgeno "> 
men van de fllatelieloketstem S 
pels met bijbehorende ge ^ 
bruiksperioden. In dat overzicht ^ 
wordtdan vermeld welke stem 2 
pels in de collectie van het mu "̂  
seum worden opgenomen. 

Literatuur: 
Nederlandsejïlatelielokrtstempels en stede

kaarten door F.S.J.G. Hermse, Sittard. 
Uitgegeven door de Stichting Charles 
Beltjens, Sittard. 
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NEDERLAND 
Boekjes van tien? 
Hoewel PTT Post in haar 
persbericht de op 18 juni 
verschenen kaartjes met 
tien postzegels boekjes 
noemt, lijkt me dat geen 
juiste benaming. Ken
merk dient toch op z'n 
minst te zijn dat een 
boekje gevouwen is of 
kan worden. De bijplak-
zegels zijn ook verkrijg
baar in vellen van vijftig 
stuks (mailers). Zoals ik al 
eerder stelde, laat ik deze 
in mijn rubriek ook bui
ten beschouwing. Ik 
tracht me hier te beper
ken tot wat traditioneel 
als een boekje gezien kan 
worden. Dat daarbij 
steeds vaker de zelfkle
vende zegels deel uitma
ken van de kaft zelf (in 
Nederland zijn alle ze
gels voortaan geïnte
greerd in de verpakking) 
verandert het wezen van 
het boekje niet. Allerlei 
andere verpakkingsvor-
men of grote gevouwen 
vellen - hoezeer ze mis
schien ook het verzame
len waard zijn - bespreek 
ik in deze rubriek niet. 

Ifww 

nummer 72 met vijf ver
schillende cartoonpost
zegels. Zegelwaarde 
€o.39/f 0.85. Het betreft 
ditmaal bekende stripfi
guren: Tom en Jerry, de 
Flintstones, The Power-
puffGirls, Dexter en 
Johnny Bravo. De afbeel
dingen hebben alle te 
maken met het verzen
den van post. Er zijn 1.5 
miljoen boekjes vervaar
digd. 

Azerbeidzjan 
Europa 
Ook Azerbeidzjan doet 
voor het eerst mee met de 
uitgifte van Europaze
gels. Er verschenen er 
twee op 28 maart: 
1000 m. zeehond en 
eend, 3000 m. steur en 
krab. Op de achtergrond 
staat tevens een bedrei
gende boortoren. Het 
boekje bevat twee van 
beide zegels. Er is ook 
een klein aantal boekjes 
met een dubbele inhoud 
als tête-béche. 

België 
Ronde postzegels in boekje 
Om het éénjarig bestaan 

^ Nederlandse postzê elkaartjes; 'stamp cards' kenden we al van een aan-
^ tal landen (Noord-Korea, Moldauie, Tanzania...). Analoog daaraan 
o. zouden de producten met mjfmaal ƒ 0.85 e.d. dan misschien'han̂ -
^ kaartjes' ('han̂  cards') genoemd moeten u;ordcn. 

'Echte' boekjes; genummerd 
Kennelijk hanteert PTT 
Post bij het nummeren 
van de boekjes wel het 
hierboven beschreven 
uitgangspunt. De zeven 
in het vorige nummer be
schreven boekjes dragen 
de aanduiding PB65 tot 
en met PB71. 

Strips 
Op 28 augustus ver
scheen inmiddels boekje 

van Stampilou, de jeugd
club van de Belgische 
Post, te vieren verschijnt 
er op 8 oktober - de Dag 
van de Postzegel - een 
boekje met vijf ronde 
postzegels van 17 f. 
Nieuw-Zeeland (1988, 
ronde Kiwi-zegels) was 
het eerste land dat met 
zoiets op de proppen 
kwam. Frankrijk volgde 
in 1998 met zijn ronde 
voetbalzegels. 

Canada 
Rozen 
Twaalf rozenzegels vor
men de inhoud van een 
op I augustus in Canada 
verschenen postzegel
boekje. Afgebeeld zijn 
vier in Canada gekweekte 
rozensoorten in kleur va
riërend van helderwit tot 
felrood. De postzegels 
kosten 47 c. (binnen
landse brief), zodat de 
prijs van het boekje op 
$ 5.64 komt. 

Het Canadese rozenboekje. 

China 
Oude steden 
Na het karperboekje van 
vorig jaar, verscheen in 
China op 7 april opnieuw 
een postzegelboekje. Het 
bevat postzegels waarop 
oude steden in de nabij
heid van meren en rivie
ren zijn afgebeeld. Meer 
informatie heb ik op dit 
moment nog niet, of het 
zou een bericht in de 
Deutsche Brie/marl<en-Zei-
tun^ (8 juni 2001) moeten 
zijn waarin verhaald 
wordt dat het boekje op 
de dag van uitgifte niet 
op het postkantoor ver
krijgbaar was, maar wel 
bij een straathandelaar. 
De prijs was inmiddels 
vertienvoudigd... Nadien 
bleek dat de boekjes al
leen bij vooruitbestelling 
en op vertoon van een 
verzamelaarspas ver
krijgbaar waren. 

Duitsland 
Handig credit card Jormaat 
In het vorige nummer 
maakte ik melding van 
het in mei in Duitsland 
verschenen boekje 'Be
zienswaardigheden'. 
Aanvullend kan ik mel
den dat het boekje nog 
wat handiger in het ge
bruik is gemaakt door de 
hoeken af te ronden. 

Bedreigde diersoorten 
Op 12 juli gaf de Duitse 
Post een boekje uit met 
zegels uit de serie 'Be
dreigde diersoorten'. De 
serie verscheen al op 10 
mei. Het boekje bevat 
tien zelfklevende zegels 
van iio pf/€0.56: vijf
maal berggorilla en vijf
maal Indische of pantser
neushoorn. 

Duur boekje 
Op 13 september zou in 
Duitsland een boekje ver
schijnen met maar liefst 
twintig zegels van 
i.io m. Het gaat om een 
op 9 augustus versche
nen zelfklevende postze
gel 'Linde bij de Him
melsberg'. 

Frankrijk 
Prettige vakantie 
Hoe krijgt de Franse post 
het verzonnen! Een boek
je met tien postzegels 
Bonnes uacances. Voelt me
nigeen wellicht al met 
enige tegenzin zich ge
noodzaakt het thuisfront 
een vakantiegroet te doen 
toekomen, nu kun je al 
vóór het gewoel je dierba
ren een prettige vakantie 
toewensen. Het boekje 
verscheen op 11 juni en 
bevat zelfklevende zegels 
zonder waardeaandui
ding (3.00 f/€o.46). 

nieuwe versie van de Ma
rianne du 14 juillet-serie. 
Dat geldt ook voor de ze
gels in de boekjes van 
tien en twintig zegels 
zonder waarde-aandui

ding (brieftarief: 3.00 f.). 
Marianne-zelfis er̂ eenjaartjc 
ouder op geujorden... 

Groot-Brittannië 
Herdruk uan uijf boekjes 
Vijf Britse, begin dit jaar 
verschenen boekjes, zijn 
kortgeleden herdrukt 
met een gewijzigde tekst 
(informatie over tele
foon). De postkantoren 
mochten ze pas verkopen 
wanneer de oude voor
raad op was. De filatelis-
tische dienst levert ze 
sinds I augustus. Het 
gaat om de volgende 
boekjes: twaalfmaal eer
ste klas (Questa en Wal
sall), twaalfmaal tweede 
klas (Questa), zesmaal 

Marianne fleujijzigd 
Republique Frangaise is 
sinds I augustus RF ge
worden: de twee letters 
staan voortaan linkson
der, terwijl de overige 
tekstjes een andere plaats 
hebben gekregen in de 

eerste klas en zesmaal 
tweede klas, beide van 
drukkerij Walsall (mijn 
opmerking in het vorige 
nummer over de 'be
scheidenheid' van de 
Britse post dit jaar slik ik 
nu onmiddellijk in!). 



Hongkong 
Grootformaatboekje 
Dit jaar viert Honglcong 
het eeuwfeest van het 
energiebedrijf China Lî ht 
and Power (CLP). In ver
band daarmee verscheen 
op 21 juli een postzegel
boekje in groot formaat 
met, behalve pagina's in
formatie over het bewus
te bedrijf, twee zegelvel
letjes met elk twee afbeel
dingen van bomen uit 
Hongkong. De zegels 
hebben waarden van 
$ 1.30, $ 2.50, $3.10 en 
$ 5.00. Hoewel de nomi
nale waarde van het ge
heel $ II.go bedraagt, 
komt het boekje toch op 
een verkoopprijs van 
$ 30.00. 
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Voorzijde van het Letlandse Bcltjicaboekje. 

NieuwZeeland 
Honderd jaar toerisme 
Honderd jaar geleden 
opende NieuwZeeland 
als eerste land ter wereld 
een bureau voor toeris
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Kajtje van het boekje van Hon̂ kon̂ ; 
uitdebomenseneuan i6juniig88. 

Korea (Noord) 
Vijf nieuwe boekjes 
De afgelopen tijd moch
ten we vijf nieuwe Noord
Koreaanse boekjes ver
welkomen. Om de hoofd
redacteur van dit blad 
niet met een ruimtepro
bleem op te zadelen, vol
sta ik met een korte op
somming 
15 mei  resten van his
torische gebouwen 
4.90 won  oplage 2.000; 
 9 juni  Koreaanse vo
gels 5.70 won  oplage 
2.000; 
 9 juli  berg Kuwol 
4.20 won oplage 2.500; 
 20 juli  beschermde 
planten  4.80 won  op
lage 2.500; 
18 augustus  vuurto
rens  6.10 won  oplage 
2.500. 

Letland 
Belflica 2001 
De Letlandse post grijpt 
de laatste jaren grote 
postzegeltentoonstellin
gen aan om met een spe
ciaal postzegelboekje te 
komen. Ook Bellica 2001 
(9 tot en met 15 juni jl.) 
viel deze eer te beurt. Het 
boekje bevat zes postze
gels van 401. uit de serie 
Letlandse literatuur. De 
zegel vestigt de aandacht 
op het werk van de schrij
ver Kärlis Skalbe. 

de zegels in het boekje 'stammen' 

me. Een zes waarden tel
lende serie postzegels, 
verschenen in juli, vestigt 
hier de aandacht op. De 
zegels zijn gegomd, maar 
twee ervan zijn ook per 
tien in zelfklevende 
boekjes verkrijgbaar: de 
zegel van 40 c. (Bunfli 
jumping nabij Queen
stown) en de zegel van 
90 c. (Sightseeing, het pa
norama bij Mount 
Alfred). 

Noorwegen 
Hogere btu; en rozengem... 
De Noorwegenverzame
laar zal het wellicht niet 
ontgaan zijn: het rozen
boekje van 22 juni jl. 
ruikt ook echt naar ro
zen. Wellicht bedoeld als 
'doekje voor het bloe
den': de zegels behoren 
immers tot het nieuwe 
assortiment waarden dat 
btw bevat. De rozengeur 
is goed te bemerken. De 
niet zo reukgevoeligen 
gelieven even over de ze
gel te wrijven. 
Geurende zegels zijn 
overigens geen noviteit: 
vorig jaar kwam Austra
lië met een bloemen
boekje waarvan de kaft 
de geur van gras ver
spreidde. 

PapuaNew Guinea 
KajakVl/'orld Cup Shell 

Vier merkwaardige boek
jes zouden op 5 oktober 
1998 in PapuaNew Gui
nea uitgekomen zijn. Bij
na drie jaar geleden dus! 
Geen beste beurt voor 
mij, ofschoon ook ande
re postzegelbladen er nu 
pas melding van maken. 
Het gaat om boekjes met 
zegels ter gelegenheid 
van de toen op JVIanus Is
land gehouden Sea Kayak 
World Cup. De boekjes be
vatten tien zegels van 
respectievelijk 25 t. (twee
persoons kajak), 50 t. 
(rennen), 65 t. (traditio
nele kano en moderne 
kajak) en i k. (éénper
soons kajak en paradijs
vogel). Hoewel er weinig 
raakvlakken zijn, werden 
de boekjes uitgegeven ter 
gelegenheid van het feit 
dat de oliemaatschappij 
Shell zeventig jaar actief 
is in dit gebied. De hier
boven genoemde datum 
betreft de zegels. Het is 
mogelijk dat de boekjes 
(veel) later uitkwamen. 

Polen 
Ciechano'u) 
In het meinummer gaf ik 
een overzicht van de lo
kale boekjes die door de 
post in Ciechanów wer
den uitgegeven. De in
houd bestaat veelal uit re
centelijk verschenen ze
gels, maar soms worden 
op deze wijze kennelijk 
ook oude voorraadjes 
weggewerkt. IVlen num
mert de boekjes tegen
woordig, zodat ik de 
nummering uit het mei
nummer nu kan voortzet
ten: 
82001 (februari): vijf

maal I zl  WK Skisprin
gen Lahit 2001; 
82001 (februari): idem 

met opdruk Adam Matysz; 
92001 (maart): vijfmaal 

I zl  Pasen 2001 (geo
pend graf); 
102001 (februari): vijf
maal 1.90 zl  boerenbe
drijven, óf 
102001 (februari): vijf
maal 4.30 zl  boerenbe
drijven; 

112001 (april): viermaal 
i.io zl  Wajda Oscar 
2000; 
122001 (april) vijfmaal i 
zl  Internet Challenge 
1934; 
132001 (maart): viermaal 
1.90 zl  Pasen 2001 (we
deropstanding); 
142001 (april): vijfmaal i 
zl  Pasen 2001, 75 jaar 
Wielkanoc; 
152001 (april): vijfmaal 
0.20 en vijfmaal 0.80  40 
jaar ruimtevluchten; 
172001 (april): tienmaal 
i.oo zl  iio jaar Zeszytów 
(sport); 
182001 (mei): vijfmaal 
1.90 zl  Europa; 
192001 (mei): vijfmaal 
i.oo zl  Wenszegels (va
kantiegroet); 
202001 (mei): vijfmaal 
i.oo zl  Wenszegels 
(wens); 
212001 (mei): vijfmaal 
i.oo zl  Staking Idnderen 
voor moedertaal. 

Katowice 
De Poolse stad Katowice 
greep het wereldkam
pioenschap skispringen 
in Lahti (februari 2001) 
aan om ook met boekjes 
op de markt te komen. 
Het feit dat ze genum
merd zijn, wijst erop dat 
het hier vermoedelijk niet 
bij blijft. 
De naam van de Poolse 
skispringheid Adam Ma
lysz verscheen al bij voor
baat op een speciale post
zegel van i.oo zl. Toen de 
populaire Pool ook nog 
eens goud haalde, leidde 
dat uiteindelijk tot drie 
varianten van deze zegel: 
alleen met de tekst SKOKI 
NARCIARSIE LAHTI 2001, 
vervolgens met op de 
tweede regel Adam Malysz 
en tenslotte nog met de 
toevoeging Mistrzem Swia
ta. Dit leidde aldus in 
Katwocie tot drie boek
jes. Het werd meteen fors 
aangepakt: oplage 
30.000 stuks. 

Tadzjikistan 
Schaalcgrootmeesters 

Het schaakboekje van 
Tadzjikistan is eigenlijk 
geen normaal postzegel
boekje: de zegels zitten 
er volledig in vastgeplakt 
en bovendien zijn ze  al
thans in de boekjes die ik 
zag  van een eerstedag
stempel voorzien. De bei
de zegels beelden iVlik
hail Botwinnik (0.15 r.) 
en Robert Fisher (0.35 r.) 
uit. 

Verenigde Staten 
Appel en sinaasappel 
Geheel onaangekondigd 
blijkt de Amerikaanse 
post eind april een auto
maatboekje met twintig 
zelfklevende zegels van 
34 cent in het type 'Ap
pel en sinaasappel' uit
gegeven te hebben. Al 
eerder, op 6 maart, ver
scheen een zogenaamd 
vouwboekje met deze ze
gels. 

WitRusland 
Bedreigde planten 
Twee in WitRusland nog 
voorkomende planten zijn 
te vinden in een met twaalf 
zegels (zes van elk) gevuld 
postzegelboekje. Afge
beeld zijn Nymphaea alba, 
een geneeskrachtige plant 
uit de waterleliefamilie die 
groeit in meren of waters 
met weinig stroming, en 
Cypripedium calceolus, hier 
ook wel het vrouwen
schoentje genoemd, een 
plantensoort uit de orchi
deeënfamilie, eveneens 
met geneeskracht, nog 
sporadisch voorkomend in 
de bossen van WitRus
land. De zegels hebben een 
waarde van 200 en 400 r., 
zodat het boekje in totaal 
op 3.600 r. komt. De uitgif
tedatum was 25 april. De 
oplage bedraagt 3.000 
boekjes. 

Klederdrachten 
Op 15 juni volgde een 
boekje met zegels waar
op nationale kleder
drachten uit de negen
tiende eeuw staan afge
beeld. Het gaat om twee 

De derde uariant van het Poolse Katouiice. 
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De beide planten staan ook op de 
omslag van het boekje van 
Wit-Rusland, 
verschillende zegels, re
spectievelijk van 200 
(klederdracht Slutsk) en 
van i.ooo r. (kleder
dracht Pinsk). Ze komen 
elk driemaal samenhan
gend in het boekje voor. 
Oplage: 4.500. 

Zweden 
Daniel Solander 
Zweden eerde op 16 au
gustus de natuurweten
schapper Daniel Solan
der met een vier waarden 
tellend postzegelboekje. 
Solander (1733-1782), 
vooral bekend als plant-
kundige, was een leer
ling van Carl von Linné 
en droeg bij aan het Syste-
ma naturae, een classifii-
catisysteem voor planten, 
dieren en mineralen. Hij 
deed veel botanisch on
derzoek in Australië en 
Nieuw-Zeeland. Niet toe
vallig betreft het daarom 

een gemeenschappelijke 
uitgifte met Australië. 

Wereldprimeur 
De Zweedse post meent 
dat het door haar op 16 
augustus uitgegeven 
boekje met visafbeeldin-
gen van Wilhelm von 
Wright een wereldpri
meur op het gebied van 
druktechniek is: zelfkle
vende zegels vervaardigd 
in een combinatie van 
diepdruk èn offset. Wil
helm von Wright (1810-
1887) kreeg bekendheid 
met zijn illustraties in 
een boek waarin de vis

sen van Scandinavië be
schreven werden. De ge
kozen drukmethode 
geeft de zegels diepte, 
helderheid en kleuren
rijkdom. 
Afgebeeld zijn de baars, 
de brasem en de rivier-
donderpad. 
De drie zegels bevinden 
zich elk tweemaal in het 
boekje en dragen de ver
melding brei). Ze verte
genwoordigen elk een 
waarde van 5 k. 

Luchtuaart 
Op 6 oktober verschijnt 
in Zweden een postzegel-

% ^ ' 

De uier zegels in het Zweedse boek
je kosten elk 8 kr. 

boekje meta ls thema 'de 
luchtvaart vroeger en nu' . 
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Postfr is zonder p lakker no. 19 tot 331 / 45 tot 6 0 % Kat. 
Gebru ik t 1/46 
47 
48 
49 
50/55 
56/76 
80 
77/79 
82/83 
84/86 
87/89 

35% Kat. 90/94 
150,— 
500,— 

85,— 
1,50 

36,— 
875,— 

7,50 
15,— 
47,50 
7,50 

5,— 106/29 30% Kat, 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 

12,-
9,-

30,-
22,-
50,-
45,-

900,-
8,-

125,-
105,-

130/31 400,-
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 

20,— 
40,— 

165,— 
5,— 

10,— 
3,— 

15,— 
7,50 
6,— 

169/76 2,— 
177/98 60,— 
199/403 40% Kat. 
404/806 40% Kat. 
807 tot eind 

1/3 Kat, 
L/P 1/3 
4/5 
6/8 
12/13 

3,50 
2,— 

12,— 
300,— 

Ongebruikt met nette éérste plakker of plakkerrest: 
50/55 
56/76 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 

17,50 
575,— 

50,— 
110,— 
230,— 
950,— 

32,— 
19,— 
80,— 
14,— 
10,— 
15,— 
16,— 

97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 

35,— 
55,— 

150,— 
300,— 
950,— 
57,50 

180,— 
190,— 

5,— 
70,— 
10,— 
30,— 
36,— 

129 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163 
164 
165 
166/68 

35,-
500,-

85,-
40,-

165,-
10,-
13,-
25,-

250,-
10,-
90,-

200,-
10,-

169/76 5,50 
177/98 290,— 
199/403 40% Kat. 
POSTFRIS 
404/517 40% Kat. 
518/37 2.000,— 
538/790 35% Kat. 
791/1107 

25% Kat. 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

Ned. F.D.C. 1/60 met adres 30%, 61/140 zonder adres 
25%, 141/210 zonder adres 20%, 211/300 zonder adres 
25% en 301/einde 30%. 

Curagao en Suriname zowel gebruikt als ongebruikt, 
bijna alle in voorraad. 
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Zolang de voorraad strekt nog zonder prijsverhoging. 
Onbekende klanten bij vooruitbetaling op giro 837103. Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.RH. 

Fo lk lnges t r . 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 
Tel . 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , G i ro 8 3 7 1 0 3 

POSTZEGELHA NDEL H ET TREf 'PUNT 
Nummering volgens N.V.P.H. 

Nederland 
Postfris 
84/86 ƒ 825,= 
141/43 ƒ 35,= 
149/62 /1250,= 
203/07 ƒ 75 = 
208/11 ƒ 37 50 
212/19 ƒ 225.= 
220/23 ƒ 45,= 
225/28 ƒ 90,= 
229/31 ƒ 75,= 
232/35 ƒ 75,= 
238/39 ƒ 120,= 
240/43 ƒ 135,= 
248/51 ƒ 130,= 
256 ƒ 45 = 
261/64 ƒ 1 2 5 . 
265/66 ƒ 75,= 
274/77 ƒ 140,. 
279/82 ƒ 130,= 
283/86 ƒ 85,= 
287/88 ƒ 17,50 
289/92 ƒ 72,50 
293/95 ƒ 15,= 
296/99 ƒ 55, . 
300/04 ƒ 45,= 
305/09 ƒ 47,50 
310/12 ƒ 12,50 
313/17 ƒ 45,= 
318/22 ƒ 55,= 
323/24 ƒ 17,50 
325/26 ƒ 27,50 
327/31 ƒ 50, . 
332/45 ƒ 32,50 
346/49 ƒ 575,= 
350/55 ƒ 37,50 
356/73 ƒ 170,= 
3564/56l)/ 115,= 
374/78 ƒ 12,50 
279/91 ƒ 8,50 
392/96 ƒ 5,= 
397/01 ƒ 2,50 
402/03 ƒ 7,50 
402ll/03ll/ 275,= 
404 ƒ 0,25 
405/21 ƒ 2,50 
422 ƒ 0,25 
423/27 ƒ 1,25 
428/42 ƒ 10,= 
443 ƒ 0,25 
444/48 ƒ 1,75 
449/53 ƒ 3,50 
454/59 ƒ 4,50 
460/68 ƒ 10,= 
462 ƒ 8,50 

469/73 ƒ 3,50 
474/89 ƒ 170,. 
487/89 ƒ 75,= 
490/94 ƒ 7,50 
495/99 ƒ 6,50 
500/03 ƒ 9 25 
504/05 ƒ 3 75 
506/07 ƒ 4,75 
508/12 ƒ 9,25 
513/17 ƒ 18,50 
518/33 ƒ 340,= 
534/37 ƒ 1250.= 
538/41 ƒ 17,50 
542/43 ƒ 11,50 
544/48 ƒ 20,= 
549 ƒ 2 75 
550/55 / 47 50 
556/60 ƒ 77,50 
561/62 ƒ 11,50 
563/67 ƒ 25,= 
568/72 ƒ 30,= 
573/77 ƒ 22,50 
578/81 ƒ 27,50 
582 ƒ 3,25 
583/87 ƒ 18,50 
588/91 ƒ 9 50 
592/95 ƒ 72 50 
596/00 ƒ 14 50 
601 ƒ 0,75 
602/06 ƒ 20, . 
607/11 ƒ 11,50 
612/16 ƒ 18,50 
617/36 ƒ 13,50 
465l>/634b/ 17,50 
637/40 ƒ 32,50 
641/45 / 27 50 
646 ƒ 3,75 
647/48 ƒ 6,50 
649/53 ƒ 17,50 
654 ƒ 1,50 
655/59 ƒ 18,50 
660 ƒ 2,25 
661/65 ƒ 13,50 
666/70 ƒ 18,50 
671/75 ƒ 42,50 
676/80 ƒ 13,50 
681/82 ƒ 6 5 . 
683/87 ƒ 13 50 
688/92 ƒ 14,50 
693/94 ƒ 6,50 
695/99 ƒ 8,50 
700/01 ƒ 8,50 
702/06 ƒ 15,= 
707/11 ƒ 17,50 
712 ƒ 1,75 

713/14 
715/19 
720/21 
722726 
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 
774/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
864 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

125 
11,50 
1,25 

16,50 
3,75 
1,75 
9.75 
4 25 

15,= 
7 50 
3,75 

14,50 
9,25 
0,25 
6,50 
1,75 
7,25 
3 75 
125 
6,25 
1,25 
7,50 
1,25 
0,50 
3,50 
1,75 
3.75 
1.25 
0,25 
2 50 
0 50 
1,25 
0,25 
0,50 
0,25 
2,50 
0,50 
1.25 
1.75 
0 75 
2 50 
0 50 
2 50 

32,50 
0,25 
1,. 
3,50 
2,50 
0,50 
2 50 
3,25 
0 25 
2,25 
1,50 
2 50 

S.J.C, den Ouds 

886/88 ƒ 
Velletie ƒ 
889/93 ƒ 
894/98 ƒ 
899 ƒ 
900 ƒ 
901/05 ƒ 
906/07 ƒ 
908 ƒ 
909/11 ƒ 
912/16 ƒ 
917 ƒ 
918/19 ƒ 
920/24 ƒ 
925/26 ƒ 
927/29 ƒ 
930 ƒ 
931 ƒ 
932/36 ƒ 
937 ƒ 
939 ƒ 
940 ƒ 
941/58 ƒ 
963 ƒ 
964 ƒ 
965/69 ƒ 
970 ƒ 
971/72 ƒ 
973/74 ƒ 
975/77 ƒ 
978/82 ƒ 
983 ƒ 
984 ƒ 
985/89 ƒ 
990/91 ƒ 
992/95 ƒ 
996/00 ƒ 
1001 ƒ 
1002 ƒ 
1003/06 ƒ 
1007/08 ƒ 
1009 ƒ 
1010/11 ƒ 
1012/14 ƒ 
1015/19 ƒ 
1020/23 ƒ 
1024 ƒ 
1025 ƒ 
1026/29 ƒ 
1030/31 ƒ 
1032/35 ƒ 
1036 ƒ 
1037 ƒ 
1038/41 ƒ 
1042 ƒ 

8,50 
90,-
2,50 
3,25 
5,. 
0,25 
3,5 
125 
0,25 
1,75 
3,50 
9,50 
2,25 
3,50 
2,25 
3,25 
0,25 
0,25 
5,= 

10,. 
1,50 
0,75 

30,. 
0,25 
0,25 
5,. 
0,5 
2,25 
1,75 
2,50 
5,. 

17,50 
0,25 
6,50 
2,25 
3,25 
3 25 

12,50 
025 
3,25 
2 50 
0,50 
1,50 
2,25 
3,25 
3,25 
8,5 
05 
350 
1,50 
3,25 
0,50 
1,= 
3,25 

12,50 

1043/45 ƒ 2,50 
1043/453/ 2,50 
1046/49 ƒ 3,25 
1052/54 ƒ 8,50 
Dubbele koe 

ƒ 12,50 

Rollanding 
1/18 /1500,= 
19/31 ƒ 525,= 
33/56 ƒ 615,= 
57/70 ƒ 315,. 
71/73 ƒ 350,= 
78/81 ƒ 75,= 
82/85 ƒ 120,. 
86/89 ƒ 90,= 
90/93 ƒ 150,. 
94/97 / 150,= 
98/01 ƒ 145,. 

Ned Nieuw-Guinea 
postfris compleet 
incl 
UNTEA ƒ 175,= 
alléén 
UNTEA ƒ 40,= 

Goutien munten 
NL 
ƒ 5,.1812/150,= 
/10,= 1875/150, . 
/10,= 1876/15O,= 
/10 = 1877/150,= 
/10 = 1879/150, . 
ƒ10.1897/175,= 
/10 .1911 /150 ,= 
/10,= 1912/150, . 
/ 1 0 . . 1917/150,= 
/10.= 1925/150,= 

Uni Daalder 
1979 /175,= 

Dukaat 
1974 / 1 1 0 , . 
1985 /115,= 

Ned Ant 
/ too , . 1978 /175.= 

Zuid Afnka 
1 Rand 1964 

/ 1 2 5 , . 
1 Pond 1928 

/ 1 7 5 , . 

Krjgerranfl | 
1982 ƒ950 = 1 

Amerika 1 
20 Dollar 1904 1 

ƒ 975.= 
20 Dollar 1907 

ƒ 9 5 0 -

Frankrijk 1 
10 Frank 1859 1 

ƒ 95,= 
10 Frank 1868 1 

ƒ 100,= 
20 Fr Napoleon 

ƒ 175,= 
20 Frank 1854 1 

ƒ 175,= 
20 Frank 1856 

/175,= 
20 Frank 1863 1 

/175,= 
20 Frank 1865 

ƒ 175.= 
20 Frank 1869 

ƒ 175,= 
20 Frank 1906 1 

ƒ175 = 
20 Frank 1909 

/175,= 

Duitsland 1 
Pruisen | 
10 DM 1873 

ƒ 150.= 
10 DM 1903 

ƒ 150 = 

Engeland 1 
Pond 1931 1 

ƒ 200,= 

Mexico 1 
2 Pesos ƒ 75,= 1 
2 1/2Pesosƒ 75,= 1 

Oostennjk 
10 Corona 1911 

ƒ 9 5 -

Zwitserland 1 
20 Frank 1947 1 

ƒ 1 8 5 -

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 1 

.ten 
Tel./Fax 030-2618720 

Giro 2162775 
Bank 39.47.69.112 

NORSK INTER PHILA AS 
U ontvangt gratis een postzegelpakket cat.waarde van 
ƒ 300,- (u betaalt alleen ƒ 15,- voor verzendkosten) bij gelijk
tijdige bestelling van onze grote, nieuwe postzegelcatalogus 
met meer dan 300 verschillende en laaggeprijsde aanbiedingen 
van kwaliteitspostzegelverzamelingen. U ontvangt dan tevens 
gratis ons interessante postzegelpakket op zicht, zonder 
verplichting, met prijzen vanaf 10c., alleen de complete set. 
Schrijf of email naar: 

NORSK INTER PHILA A/S 
RO. Box 3641 - Dalegardsveien 50 
N-3007 Drammen, Noorwegen 

of E-mail: nf@nfdk 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maandel i jks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2 0 0 1 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30 , - ! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

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

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



DE RUITER B.V. 
INKOOP - TAXATIE - VERKOOP 

* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 

De Ruiter b.v. ( kantooradres ) 
Industrieweg 13 Tel. 0186-571366 
3286 BW Klaaswaal Fax. 0186-571890 
E-mail: infofa),deruiterbv.nl 

Gratis 
prijslijsten! 

IIi:f(ftlrifcfïfi 

munten 
postzegels 

bankbiljetten 

De Sleutel tot Filatelie! 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS NEDERLAND 

Nu alle omruiiacties i.v.m. de euro over zijn, 
geven wij u de gelegenheid om toch nog een 
goede prijs te krijgen voor uw nu nog geldige zegels! (Van de frankccnvaarde!) 

85c NEDERLAND 



HOE DE BRIÏÏEN HUN 
'FINEST HOUR' BELEEFDEN 

Engeland weerstond Duitse aanval met succes 

De eerste maanden van de 
Tw/eede Wereldoorlog staan bij 
de Britten te boek als de Phoney 
War, de nepoorlog (aftieelding 
i). Engeland en Frankrijk had
den Duitsland welisw/aar de 
oorlog verklaard, maar de partij
en hadden elkaar op het slag
veld nog maar nauwelijks ont
moet. Op l o mei 1940 kwam 
daar verandering in, toen Duits
land op grote schaal de aanval 
inzette op de Lage Landen en 
Frankrijk. Na een snelle Blitz
krieg van enkele weken moest 
het Franse leger capituleren en 
konden Duitse troepen vanaf de 
Franse stranden de witte krijt
rotsen van Dover zien [ajbee\
dingen 2 en 3). Als door een 
wonder kon een groot aantal 
Engelse manschappen uit 
Duinkerken geëvacueerd wor
den, maar dat gebeurde wel 

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 

Hitlers beslissing om de Sovjetunie aan te vallen wos het 

keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. GrootBrittannië dat 

tot dan slechts bijgestaan door haar overzeese 

gebiedsdelen  alleen de Duitse agressie had moeten 

weerstaan, kreeg er een machtige bondgenoot bij. De 

kans om de vijand te verslaan werd daarmee aanzienlijk 

vergroot. Onze medewerker Jeffrey Groeneveld beschrijft 

hoe de Britten zestig jaar geleden hun eiland met man en 

macht verdedigden. 

met verlies van kostbaar mate om Engeland af, een krachtme
rieel (afbeelding 4). Teruggetrok ting die bepalend zou zijn voor 
ken op het eiland dat al sinds het voortbestaan van zijn be

1066 geen invasie meer had schaving. 
meegemaakt [afiieeiding^), 
wachtte het Britse volk de Slag 

OPERATIE ZEELEEUW 
Veldmaarschalk Coring, de op
perbevelhebber van de Duitse 
luchtmacht, de Luftwaffe [af
beelding 6), was de geestelijke 
vader van Operatie Zeeleeuw, 
die de Britten op de knieën 
moest dwingen. Hij had een be
langrijke rol voor zijn lucht
macht bedacht. Zware bomaan
vallen op zuid Engeland zouden 
het voorspel moeten vormen 
van de verovering van Groot
Brittannië. Hierbij zou de Royal 
Air Force, de Britse koninklijke 
luchtmacht, onschadelijk ge
maakt moeten worden en para
chutisten zouden zich meester 
moeten maken van vliegvelden, 
waar dan de beste divisies van 
het Duitse leger naar toe ge
bracht konden worden om 
daarna het land in te trekken. 
Als het plan consistent en me
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Afbeelding 1  De eerste maanden van de 
oorlog was het nog unj rustig, vandaar 

de term 'Phoneij War', de nepoorlog. 
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Afbeelding 2  De Fransegeneraol 

De Gaulle roept de Fransen op om de 
strijd niet te staken. 

'^ Ajbeelding 10  Winston Churchill leende 
— zich uitstekend uoor uereeuwiging in de uorm 
" uan karikaturen, hier zien we daaruan een 
2 amusant uoorbecid. 

Afbeelding 11  De Zweedse 
koning Gustaa/V benaderde 
Churchill tcuergeefs met een 
Duits uerzoek om uredeson

derhandelmgen. 
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j 3  Een uan de laatste Britse 
tweedekkers bouen de krijtrotsen uan 

Douer. 

Afbeelding 4  M e t alles 
uiat maar uaren kon 
uierden Britse man

schappen uit Duinker

ken geeuacueerd. 

Afbeelding 5  In 1066 zette uoor het 
laatst een uijandelijk leger uoet op 

Britse bodem. 
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teen na de ineenstorting van 
het Franse leger was uitgevoerd 
had het veel kans van slagen ge
had. Algemeen wordt aangeno
men dat als de Duitsers er in
derdaad in geslaagd waren de 
RAF uit te schakelen, zij betrek
kelijk eenvoudig Groot-Brittan-
nië hadden kunnen veroveren. 

GEEN CAPITULATIE 
De Britten hadden behoorlijke 
verliezen geleden op het vaste
land en zouden grote moeite 
gehad hebben om de Duitse 
aanval af te slaan. Een pauze in 
de gevechten van een aantal 
weken was echter net voldoen
de om op adem te komen en 
voorbereidingen te treffen om 
de Duitsers geduchte tegen
stand te bieden. De man die 
sinds l o mei 1940 het Britse ka
binet leidde, Winston Churchill, 
mobiliseerde het hele Britse 
volk {aßeeldingeny toi en met 
10). In tegenstelling tot sommi
ge leden van zijn kabinet, wilde 
hij vechten tot de laatste man 
en waren vredesonderhandelin
gen taboe. Eind juni werd Chur
chill benaderd door het Vati-
caan en koning Gustaaf V van 
Zweden (apeelding 11), die op 
verzoek van Duitsland op een 
schikking aandrongen, maar de 
minister-president ging daar 
niet serieus op in. Met alle reto
rische gaven die Churchill be
zat, sprak hij het Britse volk 

moed in en riep hij het op de 
strijd niet op te geven. Zo zei hij 
op 4 juni 1940: 'We zullen ons 
eiland verdedigen, wat voor 
prijs we daar ook voor zullen 
moeten betalen, we zullen vech
ten op de stranden, we zullen 
vechten op de vliegvelden, we 
zullen vechten op de akkers en 
in de straten, we zullen vechten 
in de heuvels, we zullen ons 
/100/t overgeven.' 
Ook de term die de geschiede
nis is ingegaan als de Battle of 
Britain - de Slag om Engelana-
zo zeggen onze geschiedenis
boekjes, is afkomstig van Chur
chill. Als geen ander besefte hij 
dat de adempauze die de Duit
sers het Britse volk gunden 
slechts kort zou zijn. Hij waar
schuwde dan ook in juli 1940 
dat nu de Slag om Frankrijk 
voorbij was 'de Slag om Enge
land niet lang op zich zal laten 
wachten f..]; als we bezwijken, 
zal de hele wereld, met inbegrip 
van de Verenigde Staten en al
les wat we kennen, alles wat wij 
liefhebben, verzinken in een 
duisternis die door de perfectie 
van de huidige wetenschap 
naargeestiger en langduriger 
zal zijn dan ooit.'. Maar hij 
voorspelde eveneens dat als de 
Britten deze strijd zouden win
nen men duizend jaar later nog 
zou zeggen: 'Het was their finest 
hour, hun meest glorierijke 
ogenblik.' 

DE TROTSE JAGERS 
VAN DE RAF 
Het eerste Spitfire-vliegtuig rol
de in 1938 kort voor het uitbre
ken van de Tweede Wereldoor
log van de montagebanden in 
de Supermanne Dimsion van Vic-
kers-Armstrong. Het was een 
aangepast ontwerp van een 
race-watervliegtuig. Het be
schikte over een Rolls-Royce-
motor van 1.175 PK en had acht 
machinegeweren. Met zijn klei
ne draaicirkel kon het beter 

SCHIJNBAAR ZWAKKER 
Hoewel Churchill overtuigd was 
van een Duitse aanval op zijn 
land, stond dat nog helemaal 
niet vast. Hitler gaf pas op 16 
juli het bevel om de nodige 
voorbereidingen vooreen inva
sie te treffen. Diep in zijn hart 
bleef hij nog hopen dat de Brit
ten op zijn aanbod tot onder
handelingen zouden ingaan. 
Ondanks alles koesterde Hitler 
grote bewondering voor Groot-
Brittannië; hij wilde zijn tijd ei
genlijk niet verdoen aan een 
oorlog met de Britten. Zijn 
voornaamste doel lag namelijk 
in het oosten, waar de gehate 
communisten in de Sovjetunie 
de dienst uitmaakten. 
Op het eerste gezicht leken de 
kansen voor de Britten om te 

manoeuvreren dan welk vlieg
tuig ook in zijn tijd. Met een 
snelheid van 595 kilometer per 
uur was het snel genoeg om de 
Messerschmitt-109 van de Lujt-
ivqjè te passeren. 
Het andere Britse vliegtuig van 
betekenis, de Hawker Hurrica
ne, was minder snel, maar kon 
langer in de lucht blijven dan de 
Duitse Messerschmitt. In de 
Slag om Engeland schoten de 
Hurricanes meer Duitse vlieg
tuigen neer dan welk ander 
vliegtuig. 

winnen niet zo groot. Naar 
schatting waren er ongeveer 
4.500 Duitse eendekkers tegen
over 2.900 voor de RAF. De 
Britten waren daarentegen op 
vele andere fronten in het voor
deel. De toestellen van de RAF, 
de nieuwste Spitfires {afiieeldin-
gen 12 tot en met 14) en de meer 
wendbare Hurricanes [afbeel
dingen 15 en i6) waren uitgerust 
met betere bewapening. De 
Britse piloten vochten boven ei
gen grondgebied en waren dus 
niet onmiddellijk voor het land 
verloren als ze na een luchtge-
vecht onverhoopt werden neer
geschoten. In het nadeel van de 
Duitsers werkte bovendien de 
beperkte actieradius van hun 
vliegtuigen. Vanuit Frankrijk 
kon men hoogstens Londen be-

i 2 5 t h Anniversary of the Birth of Sir Winston Churchi l l 

Ajbecldinij 6 - De Lujtuiajfe had iti de 
meidagen van 1940 een belatiflnjke 

rol gespeeld, die bij de uerouenn^ van 
Engeland oucrtrojjèn moest morden. 

Links, bouen en rectits: afbeeldingen 7, 
en g - Winston Churcliill was, de man die 
Groot-Brittannie op het beslissende mo

ment nodii] had Hij beloo/de slechts 
bloed, ztveet en tranen, maar zijn charis
ma, leiderschap en rcdenaarstalcnt leid

den het land naar de ovetwmnms-

ivfWg B " « 
en SiiiiiKJron 

CUnHHibne C h u K h i M'to »i> na),! 

Linkerpa.gina, hierboucn en hiernaast: 
ajbeeldm^en 12,13 en 14 - De Spitfire uierd 

ooit beschreucn als (ie beste conuentionele tier-
dedy inijsjatjer uit de Tweede Wereldoorlog 
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Hierbouen en rechts: 
ajbeeldm^en 15 en 16 -
Bijnadeheljtuande 

Britseja^ereskaders wai 
Uitgerust met Hurrica
nes Het bleek het be

langrijkste uiapen in de 
Britse luchtverdcdyma-
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reiken, alvorens te moeten te
rugkeren Verder had het Britse 
hoofdkwartier twee andere bij
zonder sterke troeven in han
den Ondanks alle vooroorlogse 
bezuinigingen was men m 1935 
van noord naar zuid begonnen 
met de installatie van een hele 
serie radarposten (afl)eeldingen 
17 en 18) Hiermee kon de vij
and al vanaf het moment van 
opstijgen m Frankrijk gevolgd 
worden Bovendien was het ge
lukt om de Duitse geheime 
code te breken, zodat de Britten 
al op voorhand wisten wat de 
Duitsers van plan waren Zo
doende konden manschappen 
en materieel effectief ingezet 
worden 

ter met man en macht hersteld 
en dankzij een met aflatende 
stroom van nieuwe manschap
pen en materieel konden de 
Britten de strijd voortzetten {af
beeldingen 20 en 21) ZIJ werden 
daarbij geholpen door ervaren 
piloten uit Cemenebestlanden 
als Australië, Canada en Nieuw
Zeeland en uit de bezette lan
den van Europa Met name 
Tsjechische en Poolse 
squadrons waren zeer succes
vol tegen de Duitsers, succes
voller zelfs dan de Britten Toch 
zag het er tegen het eind van de 
maand somber uit voor de Brit
ten. De enorme toevoer van 
nieuwe vliegtuigen maakte het 

verlies van de neergeschoten 
toestellen met goed. Daarnaast 
was het aantal gesneuvelde pi
loten schrikbarend hoog en tot 
overmaat van ramp bleek de 
schade aan de radarstations de
sastreus Uit vergelding beslo
ten de Britten tot een verras
singsaanval op Berlijn (o/bee/
(^/«g22), wat een uitbarsting van 
woede bij Hitler teweegbracht 
Volgens de overlevering beval 
hij naast bombardementen op 
Londen, de Bhtz m de Britse 
volksmond, ook aanvallen op 
andere Britse steden [ajbeeldin
gen 22 tot en met 2^) De steden 
werden door hem willekeurig 
uitgekozen met behulp van een 

Duitse reisgids van Engeland, 
de Baedeker, zodat zij als de 
Baedekerbombardementen te 
boek staan Londen, Coventry, 
Liverpool en vele andere steden 
zouden maandenlang gebukt 
gaan onder een zware bom
menregen. 

NOG EEN ADEMPAUZE 
Op 15 september werden 185 
Duitse toestellen neergescho
ten, wat Hitler tot de beslissing 
bracht om de invasie voor on
bepaalde tijd uit te stellen Over 
het antwoord op de vraag wat 
hij had gedaan als hij geweten 
had dat hij zijn doel dicht gena
derd was, kunnen we slechts 

TOCH EEN NEDERLAAG? 
Op 30 juni 1940 begon ót Luft
waffe met het bombarderen van 
konvooien in het Kanaal en de 
radarstations Op 8 augustus 
werden de bombardementen 
opgevoerd, m een aanval waar
bij ^ 500 Duitse vliegtuigen wa
ren betrokken, maar officieel 
begon de Slag om Engeland 
pas op 13 augustus. Adelaars
dag [afbeelding ic)) In vijf aan
valsgolven werden vliegvelden 
m het zuiden gebombardeerd. 
Zware beschadigingen waren 
het gevolg Soms leek het of de 
graafschappen Kent en Sussex 
in Duitse handen zouden val
len De vliegvelden werden ech

DOWDING: IMPOPULAIRE 
LUCHTMACHTCHEF 

Maarschalk Hugh Dowding, 
hoofd van het RAFhoofd

kwartier, verdient aparte aan

dacht. Hij spande zich in de ja

ren '30 m om de RAF te voor

zien van snelle en verfijnde ja

gers zoals de Spitfire en de Hur

ncane. Hij was het ook die te

gen Churchills wens m wei

gerde meer vliegtuigen in te 
zetten bij de verdediging van 
Frankrijk, waardoor bij het be

gin van de Battle of Britain een 
aanzienlijk deel van de oor

spronkelijke luchtvloot nog in 

tact was. In de eerste maanden 
van de aanvallen op Groot

Brittannie besloot hij dat zui

nig met het materieel moest 
worden omgesprongen. Vlieg

tuigen werden in kleine groe

pen op de Duitsers afgestuurd 

MMMMIMNIIIIMIM 

en met in grote zwermen tege

lijk. Door deze tactiek wist 
Dowding de RAF voor totale 
vernietiging te sparen en be

zorgde hij de Lû iuajfe behoor

lijke verliezen. 
Dowdings probleem was ech

ter dat hl] door zijn manier van 
optreden veel vijanden maak

te, onder wie Churchill. Me

ningsverschillen over de te 
volgen tactiek bleken onop

losbaar, metals gevolg dat 
toen de Slag om Engeland bij

na gewonnen was Dowding 
vervangen werd door de veel 
tactvollere William Sholto 
Douglas. 

«jhl f^^WV^^l, 

Afbeeldingen 17 en 18  Dankzij een geavanceerd radarsysteem kon het Britse 
RAFhoqfdkuiartier de vijand vanaf het opstijgen uol^en Vreemd ^cnoe^ had de 

lufiwaffe nooit iets in radar gezien 

V«S?i, 

■ ^ V X l K i l a n d s ^ ' 

Afbeelding ig  Medio augustus 1940 barstte de strijd m alle hcuigheid los Op 
dit uelletjc is heel realistisch m beeld gebracht hoe Britsejagers m gerecht zijn 
met hun Duitse tegenstanders die zojuist een RAFbasis hebben aangcuallen 

Bouen en rechts ajbeeldingen z o e n z i 
 'Nooit tenoren in dcgeschiedenis uan 
de strijd der uolkercn zijn zo ucien zo

ueel verschuldigd waren geuieest aan zo 
UJeinigen,' zci Winston Churchill, 

daarbij doelend op de dappere piloten 
van de RAP 

GRfNADtfl 
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Afbeelding 25 Een 
uan de steden die 

zu;aar te lijden had

den uan de Duitse 
bombardementen was 

Couentru 

Afbeelding 2 5  Uit uoorzorg uiaren 
duizenden Engelse kinderen uit de 

steden geeuacueerd 

Afbeeldingen 27, 28 en zg  Het leed dat ueroorzaalrt werd door de bombardementen was enorm Vrijunllige hulp

uerlcners probeerden uiaar mogelijk een helpende hand te bieden en het leed te verzachten 

Onder ajbeeldingen 34 en 3 5  TeruJijl men zich onder primitieue omstandigheden in de redelijk ueilige onder

grondse schuilhield, groeide hetgeuoel uan saamhorigheid dat zogoed was voor het hoog houden uan het moreel 
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gissen. Historici zijn het er ech
ter over eens dat als de Duitsers 
hadden volgehouden en niet 
hun aandacht op het bombar
deren van de steden hadden ge
richt, de uitkomst van de Slag 
om Engeland wel eens anders 
had kunnen zijn. Nu kregen de 
Britten een tweede kans om op 
adem te komen, want ook al 
gingen de bombardementen op 
de steden door, de RAF kreeg 
de gelegenheid om zich te her
stellen. Er waren tijdens de ge
vechten zo'n 1.700 Duitse vlieg
tuigen neergeschoten, maar 
zelf had de RAF ongeveer 900 
toestellen verloren, wat bijna 
een derde van het aantal was 
waarmee men de Slag was inge
gaan. 

UITPUniNGSSLAG VOOR 
BEVOLKING 
Met het concentreren van de 
bombardementen op de Britse 
steden was het de beurt aan het 
Britse volk om te tonen wat het 
waard was. Al tijdens het eerste 
oorlogsjaar waren veel kinderen 
geëvacueerd naar het platteland 
(afl)ee\d'mg26). Sommigen zou
den er slechts enkele weken blij
ven, anderen zouden de hele 
oorlog bij gastgezinnen wonen. 
De aanhoudende bombarde
menten deden een groot be
roep op het uithoudingsvermo
gen van hen die achterbleven. 
Niet alleen werd men uit zijn 

slaap gehouden (aangezien de 
aanvallen voornamelijk 's 
nachts plaatsvonden), maar de 
verwoestingen waren enorm 
[apeeldingen 27 tot en met 29). 
Hele wijken werden in een klap 
weggevaagd met alle persoon
lijke verliezen die daar bij kwa
men. De legende wil dat de Brit
ten dit alles stoïcijns, met hun 
bekende stiff upper lip ondergin
gen, maar de waarheid is toch 
veel menselijker. Natuurlijk wa
ren er voorbeelden van flegma
tische Britten die gewoon door
gingen alsof er niets aan de 
hand was, dapper en met ge
vaar voor eigen leven anderen 
een helpende hand biedend. 
Het gros van de mensen re
ageerde echter als ieder ander 
in welke samenleving dan ook 
zou hebben gedaan. Men 
maakte zich grote zorgen om 
familie en bekenden, raakte ver
moeid door het gebrek aan 
nachtrust, was blij als er goed 
nieuws te melden viel of boos 
over al of niet terechte verhalen 
van ongelijke behandeling. Dat 
leidde er zelfs toe dat het Britse 
koningspaar bij zijn bezoeken 
aan getroffen steden uitge
jouwd werd, omdat men meen
de dat er voor de koning en ko
ningin extra veiligheidsmaatre
gelen getroffen waren (ajbeel
Bingen ^o en j i ) . In werkelijk
heid was dat niet zo en toen het 
paar bijna het leven liet bij een 

bombardement op Buckingham 
Palace, liet Churchill dat breed 
uitmeten in de Britse pers [af
beeldingen ;}2 en 33). 
Het aantal goede schuilplaat
sen liet te wensen over, zodat 
men in Londen zijn heil zocht 
in het ondergrondse metrostel
sel. Aanvankelijk wilde de over
heid dit verbieden, maar het ge
zonde verstand won het van de 
bureaucratie (afbeeldingen 24 en 
35). Het zou vele levens redden 
en het vergrootte de saamhorig
heid. Niet eerder voelde het 
Britse volk zich meer verenigd 
dan in die bange oorlogsdagen; 
dat leidde er toe dat men zon
der al te veel te klagen bereid 
was de offers te brengen die no
dig waren om de Duitsers de
finitief te verslaan, ondanks alle 
angsten ellende. 

HET DEFINITIEVE UITSTEL 
In de nacht van 10 op 11 mei 
1941 vonden de hevigste bom
bardementen plaats die Londen 
tot dan toe had gekend (o/bee/
ding}6). Ze troffen de Britse 
natie in haar hart, de Tower 
werd geraakt, evenals de 
parlementsgebouwen en 
Westminster Abbey. De toren 
van de parlementsgebouwen, 
de Big Ben, stond er haveloos 
bij met een zwartgeblakerde 
wijzerplaat, maar de klok, 
symbool van de vrije wereld 
bleef onbeschadigd en via de 

radio was wereldwijd het fiere 
klokkenspel te horen. In de 
weken die volgden werd het 
opmerkelijk rustig. Op wat 
kleine aanvallen na waren de 
grote bombardementen als bij 
toverslag gestaakt; het leek op 
de stilte voor de storm. Op 
22 juni 1941 kwam het nieuws 
van de aanval op de Sovjetunie. 
De Britten hoopten dat zij nu 
voorlopig met rust gelaten 
zouden worden [ajbeelding27)■ 
In augustus bevestigde 
Churchill dat de Luftwaffe het 
grootste deel van zijn troepen 
had teruggetrokken. Na de Slag 
om Engeland was nu ook de 
ß//tz voorbij en hoewel Duitse 
generaals later zouden 
ontkennen dat er ooit sprake 
was geweest van een Slag om 
Engeland  zodat ze die slag dus 
ook nooit verloren konden 
hebben  was de realiteit toch 
heel anders. GrootBrittannië 
had een strijd op leven en dood 
gevoerd en was daar als 
winnaar uit te voorschijn 
gekomen (afbeelding ^S). De 
oorlog was nog niet voorbij en 
er zouden nog zware 
momenten volgen, maar meer 
dan ooit waren de Britten 
vastbesloten om de Duitsers te 
verslaan en dat zouden ze 
uiteindelijk ook doen! 

tae^n^tailfTMt 

humait conflict, w^s s6̂  
much owed by so many 
t o so few." Wlntton Churchill 

August 20, I9U) 
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GRENADA,'CARRIACOU A c a ' l 

AJbeelditiflen 22, 23 en 24  Na it uerrassinjjsaanual op Berlijn uerplaatstt het strijdtoneel zich naar de Britse steden, 
die meedogenloos gebombardeerd uicrden. Velen lieten het leuen, kostbaar er^oedginj uerloren. 

i THE QUEEN MOTHER'S CENTURY 

Afbeeldingen 30 en 31  Koning George VI en koningin Elizabeth leef
den mee met de noden van hun uolk, maar werden aanvankelijk niet 

altijd euen hartelijk ontuangcn. 

Afbeeldingen 3 2 en 33  Ook Buckingham Palace bleek niet ueilig, 
wat uoor de regering een geluk bij een ongeluk u;as: de stemming keer

de in haar uoordeel. 

.^^'fM^"K 
Links: afbeelding 35
Indenachtuanioop 
11 mei 1941 uond het 
laatstegrote bombar
dement uan de Blitz 

plaats. Het zwaar ge
troffen porlcmentsge

bouui uierd later in 
oude stijl herbouu)d. 

Links: ajbeelding 37 
De Duitse dictator Adolf 
Hitler stelde de inuasie 
uit en richtte zijn aan
dacht op de Soujetunie; 
uan uitstel hvam uit

eindelijk ajstcl. % KHiuvmaitv ^ 

Links: ajbeelding 38
Zestig jaar na dato werd 
de Slag om Engeland nog 
eens uitgebreid herdacht. 
Dit stempel met spelfout 
(er is een 'n' te weinig in 
het ujoord 'anniuersary') 

uierd maandenlang 
gebruikt. 

665 



Bestellijsten op maat! 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt 
daar overzichtelijke lijsten van, die wij per post verzenden. 
Wij leveren zegels van de hele wereld, zowel op land als op 
thema gerangschikt. Wij gebruiken Michel-catalogusnrs. 
_ Steeds wisselend aanbod 
_ Concurrerend geprijsd 
_ Snelle levering met retourrecht 
_ Nu al meer dan 20.000 zegels en blokken 
_ Ook poststukken en FDC's 

Vraag uw persoonlijke bestellijst aan op het onderstaande 
adres. Vermeld hierbij uw verzamelgebieden. 

Postzegelveiling A4 
Naast onze postorderservice houden wij ook regelmatig schriftelijke 
veilingen. De volgende veiling is 22 september 2001. 
U kunt de catalogus aanvragen op het onderstaande adres. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

Voor informatie over onze activiteiten: 

WWW.Postzegelstekoop.nl 
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gratis verzamelingen- en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCO-IIjsten volgens Michel of Yvert cat. zijn welkom. 
Wij hanteren zeer redelijke prijzen. 

l a n O e n : kwallteltsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W.-Duitsland, Berlijn, D.D.R., 
Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israël, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep. Suriname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

m Oi l e v e n ! gratis prijslijsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels, Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 

i6it 
O 

Jullanasingel 1 - 5802 AS Venray 
Winkel tel./fax: 0478-586391 (bestellingen) 

Prijsli jsten: tel . 073-6572334, fax 073-6572785 
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^SON.V.P.H.i» 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkoni 

op de 
ostzegelshoW 

POSIEX 2001 
AMERICAHAL 
APELDOORN 

19 T/M 21 
OKTOBER 2001 

3 DAGEN MET VELE EXTRA EVENMENTEN 
EN GRATIS TAXATIES. 

Vrijdag 19 - 10 - 2001 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 20 - 10 - 2001 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 21 - 10 - 2001 van 10.00 tot 16.00 uur 
Entree ƒ 10,00 p.p. 

Op zaterdag: 
Dag van de Postzegel 

met speciale cover 

Plaats: 
Amerika Hal, Laan van Erica, 

Apeldoorn 

Gratis vervoor van station v.v. 

E E N B E Z O E K I S 
'EEN MUST VOOR DE ECHTE 

VERZAMELAAR' 

mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl


de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 
E.S.P.A. 

a 
i:.s.i'.v. 

mmmmmmmt 
Een veiling speciaal voor uw manco's met uitgezochte kwaliteit. 

In onze elektronische en papieren veiling bieden wij aan een lieur van Europese zegels, 
losse nummers en betere series van onder andere; 

NEDERLAND-DDR-DÜITSERUK-FRANKRUK-BELGIË-SPANJE-PORTUGAL-
HONGARUE-LÜXEMBURG-OOSTENRIJK-TSJECHIË/SLOWAKUE-

ZWITSERLAND en de rest van de wereld. 
DOZEN-STOKBOEKEN-LANDENVERZAMELINGEN 

Aanvang van de schriftelijke veiling op 1 oktober, sluiting 15 oktober met een 
kijkdag op 13 oktober 2001 (10.00-17.00 uur) 

in restaurant "SHA-TIN" molecatenlaan 14 te Ugchelen(Apeldoorn) 

In samenwerking met postzegel- en partijenhandel VAN VUET' 

met een gratis kopje koffie voor iedere kijkgegadigde. 

KUK EN BESTEL VIA ONZE WEBSITE: espa-veiUnanl met 2% korting*. 
•Wij makai een goed gedocumenteerde catalogus die wij rechtstreeks toesturen aan geïnteresseciden, 
hierin staan tevens onze veihngvoorwaarden, de korting geldt alleen voor diegene die geen catalogus 
heeft besteld en elektronisch biedt. 
Wilt u toch onze gratis catalogus ontvangen dan kunt u deze telefonisch, pa fax of via e-mail bestellen 

vanaf 15 september a.s. 

Postbus 409 7300 AK Apddoom 
»055-3603413 fai 055-5763149 
e-mail: info(§espa-veiling.nl Postzegelveiling 

Site: WWW.espa-veiling.nl E . S . P . A . 

Bezoekadres volgens afspraak; 
Molecatenlaan 16b Vgchelen 
(Apeldoorn) 

tegenover de bibliotheek. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

_VAM ¥ILIIIET 
"DE POSTHOORN" 

BEMIDDELING 
TAXATIES 
IN- EN VERKOOP 

Postzegel- en Partijenhandel Van Vliet 
organiseert op 13 oktober een spec ia le 
v e r k o o p d a g in samenwerking met de 
kijkdag van ESPA. 

Tijdens onze verkoopdag kunt u de 
kavels direct kopen en tevens geven we op 
de meeste kavels kortingen. 

Wi j zijn hiervoor eenmalig geopend 
van 1 0 : 0 0 t o t 1 7 : 0 0 . 

Tevens is er tijdens deze dag de moge
lijkheid meegebrachte munten te laten 
taxeren. 

Bezoek ook eens onze site: 
v/v/w.phz-vanvliet.nl waarop de nieuwe 
voorraad Be lg ië te bezichtigen is. 

Verder zijn we in het weekend van 
19 tot 21 oktober aanwezig op de beurs in 
de Americahal. 

Postzegel- en Partijenhandel Van Vliet, 
S\ Molecatenlaan 16B, 7339IM Ugchelen 
Ü) Telefoon: 055 - 541 61 08, Fax: 055 - 534 03 75 

E-mail: wvlietug@wxs.nl 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

Wij zijn met een stand aanwezig op de 
volgende MPO-beurzen; 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

26 aug 
2 sept 
9 sept 
23 sept 
30 sept 
7okt 
14okt 
21 okt 

Eindhoven 
Den Haag 
Amsterdam 
Alkmaar 
Rotterdam 
Nieuwegein 
Hengelo 
Etten-Leur 

"De Tongelreep" 
Hotel "Bel Air" 
Ondernemerscollege 
"De Rekere" 
Groothandelsgebouw 
"Het Veerhuis" 
"De Waarbeek" 
"De Nobelaar" 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote voor 
raad bloemen, dieren, ruimte
vaart, sport, enz. Meest voor 
1975. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
V emissie, diverse stempeltypen vanaf P emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

NEDERLAND PLAATFOUTEN zeer uitgebreide voorraad primaire en secundaire 
plaatfouten op post- en portzegels volgens v. WILGENBURG en LEIDDRAAD catalogi. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzame
ling, waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn 
voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
'beleggingsadviezen j h r . Van Sypesteynlaan 19 

k ' A M T n n n 1231XLLoosdrecht 
Fax(035)5824926 

Wij beoordelen betere en zeldzame zegels 
GRATIS voor u op kwaliteit en echtheid. 

wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 
en na telefonische afspraak 

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
3106 80 581 

Loosdrecht 

http://10.00-17.00
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:wvlietug@wxs.nl
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NIEUWE NVPH-CATALOGUS: 
NU MET WAARDEN IN EURO'S 

Hans van den Eijnde: 'Editie 2002 is verrassend anders' 

Soms is er niet aan te ontko
men en kom je ze tegen: men
sen die onder alle omstandighe
den hun goede humeur bewa
ren en van alles vooral de zon
zijde zien. Ze lijken te leven 
naar het inzicht van de Britse 
psycho-analytica Helen Keiler, 
die al in het begin van de jaren 
dertig van de vorige eeuw ver
kondigde: Optimism is the faith 
that leads to achievementl Het
geen - u weet het - zoveel wil 
zeggen als: 'Opitimisme is het 
geloof dat tot succes leidt!' 
Een type op wie dat zeker van 
toepassing is, is Johannes Ce-
rardus van den Eijnde (52), 
'Hans' voor intimi en 
relaties, groothande
laar in postzegels te 
Utrecht met klanten 
in Duitsland, Nieuw-
Zeeland en Indone
sië. En in Nederland 
natuurlijk. 

SPIRIT 
Vijfendertig jaar 'in 
de filatelie', dat is 
vijfendertig jaar ple
zier, zegt de vice-
voorzitter van de 
NVPH en voorzitter 
van de catalogus
commissie. That's 
the spirit, dat heeft de 
filatelie nodig! Van 
den Eijnde meent 
dat het met de post-
zegelhandel de laat
ste twee jaar onmis
kenbaar goed gaat; 
niks vergrijzing on
der de verzamelaars, 
jonge filatelisten 
alom; prijzen van 
postfris Nederlands 
materiaal van voor 
1940 plus specialitei
ten en variëteiten 
zijn gestegen en ook 
de nieuwe zegels van 
de Nederlandse Antillen en Aru
ba zijn omhoog gegaan. In de 
nieuwe catalogus, die op 12 sep
tember aanstaande uitkomt, 
zijn maar liefst zo'n dertigdui
zend prijzen bijgesteld - en lang 
niet allemaal naar beneden. Zo 
werd in één geval 20.000 gul
den na rijp beraad 15.000 euro. 
Wat zou u daarvan zeggen?! Wij 
zwijgen. Tegen zoveel positiefs 
kan een doorgaans nogal som
ber ingesteld verslaggevertje 
maar weinig inbrengen. 

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

De komst van de Euro heeft ook consequenties voor de 

filatelie. Zo heeft de cataloguscommissie van de 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) heel wat bedragen naar omhoog en omlaag 

moeten bijstellen om in de nieuwe, eenenzestigste editie 

van de catalogus de prijzen in 'ronde' Euro's te kunnen 

vermelden. Een gesprek met Hans van den Eijnde, vice-

voorzitter van de NVPH en een van de verantwoordelijke 

mensen achter de nieuwe catalogus. 

GETROUWE AFSPIEGELING 
Achterdochtige leken hebben 
soms het idee dat de catalogus 
van de NVPH - gezien de ver
koopcijfers van het boekwerkje 
tocli een gewaardeerd handela-
reninitiatief - de prijzen kunst
matig hoog houdt. 
Hans van den Eijnde: 'Ik begrijp 
dat niet goed. Kijk eens hier: ca
talogusprijzen zijn en blijven al
tijd richtprijzen. Wat schaars is, 
daar wordt naar gezocht en dat 
is dan ook vrij kostbaar. Zegels 
waarvan er daarentegen veel in 
omloop zijn, die zijn uiteraard 
het minst duur. Zo ingewikkeld 
is het dus ook weer niet. Het 

Hans van den Eijnde: ...trots op de nieuwe catalogus van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren (NVPH).,. 

EURO-OPERATIE 
Hans van den Eijnde vertelt op
gewekt dat de nieuwe catalogus 
geheel herzien en ruim aange
vuld is. Bovendien verschilt de 
inhoud van deze 'bijbel voor 
Nederland-verzamelaars' sterk 
van die van voorgaande uitga
ven. Van den Eijnde: 'De prijzen 
staan in euro's vermeldt, dus 
dat is sowieso al een in het oog 
springende verandering. Dat 
omzetten van guldens naar eu
ro's geschiedde helemaal met 

de hand. Onze zes man sterke 
cataloguscommissie is behoor
lijk bedreven geraakt in rekenen. 
In februari zijn we met het om-
prijzen begonnen. Behoorlijk 
iaat, dat is zo, maar we wilden 
de actualiteit geen geweld aan
doen. Als we eerder zouden zijn 
gestart, hadden we het risico 
gelopen dat de marktprijzen na
derhand niet in overeenstem
ming geweest zouden zijn met 
de prijzen in de nieuwe catalo
gus.' 

kunstmatig hooghouden van de 
catalogusprijzen zou in de prak
tijk echt niet werken. Je kunt 
nooit de marktprijzen beïnvloe
den met behulp van een catalo
gus. Er werd en wordt door de 
commissie heel secuur en met 
overleg gewerkt, de leden ver
diepen zich in de marktprijzen 
en noteren het gehele jaar door 
de veranderingen die ze waar
nemen. Die bevindingen wor
den verwerkt in de prijzen in de 
nieuwe catalogus. Zo krijg je in 



de catalogus een zo getrouw 
mogelijke afspiegeling van wat 
er werkelijk wordt gevraagd en 
betaald voor bepaald fllatelis
tisch materiaal.' 

NIEMAND KAN ZONDER 
De nieuwe NVPH-catalogus is 
in wezen een tot een boek ver
werkte, vrij ingewikkelde data
base met tekst en illustraties 
Op het bureau van Hans van 
den Eijnde staat dus behalve 
een gewone personal computer 
ook een heuse 'Mac', het plat
form waarmee vooral de grafi
sche industrie graag werkt. 
Vanuit die professionele com
puter gaat de gedigitaliseerde 
versie van de catalogus naar 
joh. Enschedé Security Printing, 
de drukker van het boekwerk. 
Voor het zover is heeft de com
missie er echter al honderden 
uren werk opzitten. Het resul
taat van dat monnikenwerk 
komt uiteindelijk onder ogen 
van Bas Verbeek, de corrector 
van de catalogus. 
'Bas Verbeek is voor ons heel 
belangrijk,' geeft Hans van den 
Eijnde graag toe. 'Geen misser-
tje ontgaat hem. Een puntje 
hier, een komma daar, een witje 
teveel of te weing, afbreekfou-
ten: Bas zorgt er gewoon voor 
dat we een vrijwel feilloze cata
logus kunnen uitbrengen. Daar 
zijn we blij mee; zo'n catalogus 
is toch een degelijk officieel 
stuk, het heeft een naam te ver
liezen, het heeft een zekere sta
tus en bewijst ook in het buiten
land het hoge niveau van de Ne
derlandse filatelie. Voor onze 
verzamelaars is en blijft het 
toch het bekendste en betrouw
baarste standaardwerk. Nie
mand zou immers zonder de 
catalogus kunnen.' 

DASSEN 
Hans van den Eijnde verzamelt 
zelf geen postzegels. Hij zegt 
daarover: 'Nee, als handelaar 
moet je dat niet doen. Als je zelf 
verzamelt, gaat dat in de weg 
staan. Snap je wat ik bedoel? Je 
gaat dan in je voorraden zitten 
zoeken en haalt alles er uit wat 
van je gading is. Ik ben wel col-
lectionneur van catalogi: ik heb 
alle door de NVPH uitgegeven 
catalogi. En ik verzamel strop
dassen met postzegels er op. 
Vijfentwintig heb ik er nu. Op 
dit moment draag ik een zelf-
binder van de NVPH, de derde 
die is uitgegeven. En verder ben 
ik verzamelaar van, of beter ge
zegd: bewaar ik dingen waar 
postzegels op staan afgebeeld: 
sokken met postzegels, T-
shirts, kop en schotels, ball
points, sleutelhangers, enzo
voort. Er is heel wat van dat spul 
m omloop. Een heel leuke col
lectie is het zo langzamerhand 
geworden. Filatelisten staan er 
versteld van op hoeveel produc
ten er eigenlijk postzegels zijn 
gezet, een bewijs hoe decoratief 

sommige emissies kunnen zijn. 
Niet alleen op een envelop, ook 
op een lampenkap bij wijze van 
spreken.' 

stukje in De Volkskrant van een 
paar maanden geleden, waarin 
werd gesignaleerd dat tijdens 
een postzegelbeurs de 'jeugd-

SnapshoU, gemaakt m huize-Van den Eijnde: ...catalogi en zegelstropdassen... 

CLICHE KLOPT 
De NVPH besteedt, aldus Van 
den Eijnde, ruim aandacht aan 
jeugdfilatelie. Over een droevig 

hoek' alarmerend leeg bleef, wil 
de vice-voorzitter maar liever 
niet praten - dat artikel was vol
gens hem een goed voorbeeld 

van negatieve berichtgeving: 
het ging over een heel klein
schalig fllatelistisch evenement 
dat op geen enkele wijze repre
sentatief was voor de werkelijke 
situatie. 'Ik zie juist heel veel 
jeugd in de wereld van de filate
lie,' zegt hij. 'Ik lever veel popu
lair en relatief goedkoop materi
aal aan de handel, thematische 
dingen, motiefzegels. De han
delaren hebben daar vooral jon
ge klanten voor. In de winkels 
kom ik dikwijls enthousiaste 
jonge verzamelaars tegen. Als 
NVPH doen we trouwens veel 
aan promotie en ondersteuning 
in de vorm van folders, presen
taties op beurzen en het geven 
van presentjes. We hechten 
waarde aan het aantrekken van 
een nieuwe generatie filatelis
ten. Het is een cliché, maar het 
is daarom nog niet minder 
waar: de jeugd heeft, ook in 
onze branche, de toekomst!' 

VEELZIJDIG MAN 
Hans van den Eijnde, een vent 
die leeft voor z'n beroep: de 
professionele filatelie. Maar te
gelijkertijd is hij er niet op een 
verlammende manier door ge
obsedeerd, zoals bij sommige 
'vakidioten' het geval is. Twaalf-
maal liep Van den Eijnde de 
Vierdaagse uit, hij is de trotse 
bezitter van een verzameling 
antieke gewichten voor weeg
schalen en hij verdiepte zich m 
de Indonesische cultuur, 
'Als iemand in Indonesië zaken 
doet - zoals ik - dan lijkt het me 
logisch dat je je de moeite ge
troost iets van het land en de 
gewoonten van de bewoners te 
weten te komen,' zegt hij. 'Het 
is een prachtig land met fijne 
mensen. Ik kom er graag. Maar 
naarmate ik er meer van weet 
wordt de omgang met de men
sen daar van mijn kant minder 
los. Ik ga met dingen rekening 
houden waar ik voorheen door 
gebrek aan kennis overheen 
walste. Zo doe je er in Indone
sië goed aan je woorden zorg
vuldig te kiezen. Veel zaken lig
gen er extreem gevoelig - en dan 
niet alleen op politiek gebied, 
maar ook in het dagelijks leven. 
Zeg bijvoorbeeld nooit quasi 
ernstig tegen je gesprekspart
ner: "Zeg, ben jij nou gek?!" 
Zo'n opmerking wordt daar se
rieus opgevat en je dus beslist 
niet in dank afgenomen. Zo zou 
ik meer voorbeelden kunnen 
noemen. Maar laten we terug
keren naar onze nieuwe catalo
gus. Het is een prachtige uitga
ve geworden en het is in feite 
een voor de filatelie historische 
gebeurtenis, want het is tenslot
te de eerste Nederlandse catalo
gus met de prijzen in euro's. 
Dat ik eraan heb mogen mee
werken, ja, dat doet me eerlijk 
gezegd wel wat.' 669 



Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2001 (verschijnt begin no
vember) moeten uiterlijk op i 
oktober 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 
• Nog tot en met 26 oktober: 
Utrecht. Impressie  Poststempel
productie door 's Rijks Munt 
18551969. 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: J. Spijker
man, Postbus 1065, 6801 BB 
Arnhem, emailjacspij!<er
man@compuserue.com. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hqftim 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betuieen people. Bel

— la Center. Inzendingen in 
<= drie klassen: traditioneel, 
■̂  thematisch en Open Klasse. 
^ Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
^ raesvej 134, DK2770 Kastrup 
J (Denemarken). 
• • 19,20 en 21 oktober: 
^ Apeldoorn. Postex 2001, na
^ tionale postzegelshow geor
^ ganiseerd door de Neder
= landscheVereenigingvan 
■̂  Postzegelverzamelaars 
^ (NVPV) op verzoek van de 
= Gezamenlijke Stuurgroep 
"2 Evenementen. Americahal, 
^ Laan van Erica 50. Ca. 200 
; ; kaders. Openingstijden: op 
< 19/10 en 20/10 vanio tot 17 
— uur en op 21/10 van 10 tot 16 
° uur. Toegang f 10.. Meer in

I m/k formatie in het oktobernum
h/U mer 2001 van'Filatelie'. In
' ' • ' ' lichtingen: L.L. Louwerse, 

Koningin Wilhelminastraat 
51, 28iiTTReeuwijk. 
• 19,20 en 21 oktober: 
Apeldoorn. Liechtenstein Salon 
Nederland, salon van de Liech

tenstein Filatelie, georgani
seerd door de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelver
zamelaars van het Vorsten
dom Liechtenstein (NVPVL). 
Americahal, Laan van Erica 
50. Ca 120 kaders, dia en 
filmpresentaties. Opening
stijden: zie hierboven (Postex 
2001). Informatie over hotel
accommodatie en speciaal 
buffet: A. Haasnoot, Witmos 
23, 2914 XJ Nieuwerkerkaan 
den IJssel, telefoon 0180
321538, email an 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 ücoom
ens(ó)zcelandnet,nl. 
• 26, 27 en 28 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). IPA 
(Internationale Postgcschichtliche 
Ausstellung). Messehalle Sind
elfingen. Inlichtingen: IPA
Team, August Wahn, Fried
richDürrStrasse 43, D
74074 Heilbronn (Duits
land). 
• 27 oktober: 
Rotterdam. Tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 75ja
rig bestaan van de Rotter
damsche PhilatelistenVeree
niging. Westplein 9. Ope
ningstijd: 10 tot 17 uur. Han
delaren, ruiltafel, dubbeltjes
boeken, gratis verloting, ver
enigingstentoonstelling. In
lichtingen: J.J. Molendijk, te
lefoon 0105067055 of J. Hui
zer, telefoon 0105013217, e
mailJ.Hu1zer5@jTeeler.nl. 
• 27 en 28 oktober: 
Reuver. LimpKilexXXXII, ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 35jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging Fil
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ning van de COLFwisselbe
ker. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, telefoon 
0774743049
Schiphol. Veertigste Dag uon 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 f3. per stuk. Ope
ningstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.E.C.M. Dekker, Post
bus 94, 2770 AB Boskoop, te
lefoon 0172216534 (na ig 
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 Baerlestraati4bov., 
1071AW Amsterdam, tele
foon/fax 0206734323. 
• 16,17 en 18 november: 
Berlijn (Duitsland).Berliner 
Briefmarkentage Internation
al en Numismoto, postzegel
en muntenevenement, geor
ganiseerd door August 
Wahn. Beursgebouw, Funk
turm Berlin. Informatie: 
Friedrich Dürr Strasse 43, D
74074 Heilbronn, Duitsland, 
u)U)U),brieJtnarkenmesse.de. 
• 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Emde
jaarsbeurs, algemene verza
melbeurs met groot filatelis
tisch aanbod uit binnen en 
buitenland. Mheenpark 
Sporthal, Zilverschoon no. 
Dertig deelnemende exposi
ties en verenigingen. Jeugd
boek. Toegang f3. (tot en 
met 16 jaar gratis). Informa
tie: Pamela van de Vlekkert
Verhoef, Tienwoningenweg 
53, 7312 DL Apeldoorn, tele
foon 0553558600, email 
e.uandeulekkertoi@chello.nl. 

• 22,23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
ikaderinzendingen) ter gele
genheid van het 55jarigbe
staan van de postzegelvereni
ging Aalsmeer. Burgerzaal 
van het Raadhuis, Raadhuis
plein 1. Ca 220 kaders, han
delarenstands, 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 16 uur. 
Voorinschrijving sluit op 1 
november 2001. Inlichtingen: 
M. Mijwaart, Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, telefoon 
0297321656, email m.mij
u)aart@hccnet.nl. 
• 23 en 24 maart: 
Eist (Old.). Betuujepost IV, ten
toonstelling in Categorie 3 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan van de De 
Globe, afdehng Eist. Het Wa
pen van Eist, Dorpsstraat 28. 
Ca. 150 kaders. Openingstij
den: op 23/3 van II tot 17 uur 
en op 24/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: A. Ebbing, Jo
nagold 21, 6662 HV Eist, tele
foon 0481377471. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 8 september: 
Breda. Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie. De 
Vliere, Dr Struyckenstraat 
165,1016. Telefoon 076
5142855. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 

Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 54, 
10? Telefoon 0167523361. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• 9 september: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat 99,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Amsterdam. Jaap Edenhal, 
Radioweg 64, g.3016. 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
04936gi428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan 1,11
16. Telefoon o306oiigi8. 
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
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 16 september: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 22 september: 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,1016.30. Tele
foon 0504092874. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Gouda. Het Anker, Emma
straat49,1016. Telefoon 
0182631858. 
'sGravendeel. Ons Centrum, 
Kerkstraat 25,1016. Tele
foon 0786733278. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarn. Filatelistische contact
groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10
16. Telefoon 0346572593. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 1216. Telefoon 
0306011918. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
• 23 september: 
Aarschot (België). Stadsfeest

zaal, Demervallei, 917. In
lichtingen: J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, B3200 Aar
schot (België). 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat46a, 1016. Telefoon 
0365290962. 
Echt. St Joris, 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
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
• 24 september: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
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, Talmastraatg, 1017. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, lo
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0302886891. 
Veenendaal. CSG, Boompjes
goed 14, 916. Telefoon 0318
511031. 
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 1,1017. Tele
foon 0544375707. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
• 6 oktober: 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,1016. Tele
foon 0332537142. 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2C, 1016. Te
lefoon 0251224978. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
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foon 0182-396440. 
Heeze. De Pompenraaker, 12-
17. Telefoon 040-2263192. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,10-17. 
Telefoon 074-2919591 (na 20 
uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vengastate 7,10-16.30. Tele
foon 058-2662932. 
Lisse. 'tPoelhuis, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-429154. 
Spijkenisse. De Zuidwester, 
P.J. Bliekstraat i, 10-16. Tele
foon 0181-643045. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 

POSTZEGELVEIliNGEN 
• 7 en 8 september: 
Enschede. Veilm^ 164. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053-
4335500, fax 053-4341094. 
• 10 tot en met 14 september: 
's-Gravenhage. Veilmtj 586. 
Van Dieten Postzegelveilin
gen, Prinsessegracht3, 2514 
AN 's-Gravenhage, telefoon 
070-3653817, fax 070-
3617436,e-mail info(ä)uan(iie-
ten.nl. 

• 15 september: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570-631224, fax 0570-
636293, e-mail info(ä)mondial-
stamps.nl. 
• 26 t/m 29 september: 
Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Kohler, Postfach 
3680, D-65026 Wiesbaden 
(Duitsland). 
• 12 en 13 oktober: 
Rotterdam. Postzegelveiling 
Rijnmond, Westewagen
straat 60, 3011 AT Rotterdam, 
telefoon 010-2130986, fax 
010-2131730. 
• 19 en 20 oktober: 
Malmö (Zweden). Hafnmuei-
Im .̂ Postiljonen, P.O.B. 4118, 
20312 Malmö (Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

25 september: 
Verrassinflszegcl. Eén zegel. 
Blijft nog even een verras
sing. 
Oktober: 
i50jaat Nederlandse postzegels. 
Emissie ter promotie van 
Amphilex2002 en ter herden
king van het honderdvijftigja-
rig bestaan van de Neder
landse postzegels. Blokje met 
twee zegels. 
Oktober: 
EeuiDjeest KVGO. Emissie ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het Ko
ninklijk Verbond van Grafi
sche Ondernemingen. Twee 
zegels. 
6 november: 
Kinderpostzegels, Thema, aan

tal zegels en waarden onbe
kend. 
27 november: 
Kortingzegels. Thema, verschij
ningsvormen en waarden on
bekend. 

Aruba 

9 oktober: 
Wereldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40+20, 
60-1-30 en 100-1-50 cent. 

Nederlandse Antillen 

28 september: 
Vogels; tien zegels; waarden: 
5, 25,50,75,85,100, IIO, 
125, 200 en 225 cent. 
19 oktober: 
i50JaorMethodistenkcrl<Phi-
lipsburg; twee zegels; waar
den: 75 en IIO cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40+15, 75+25 en 
110+45 '̂ ^nt. 
15 november: 
Kerstmis/kortingzegels; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, za

terdag, zondag en feestdagen 
12-17 ""f; op 25 december en 
I januari gesloten. 

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

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

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtpost en 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkeling van het 
thematisch verzaraelen. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
eenmaal per raaand, 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-

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag vanio tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de web
site van de NBFV (www.nbfv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en u kunt er 
nagaan hoe deze boeken te 
leen zijn. Aan een overzicht 
van de (oudere) tijdschriften 
wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
{bibliotheek((Dnbfv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surft)ezoekje waard! 

NEDERIANÜSE SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Deze maand kan ik u be
richten over een bijzon
dere stempelvlag en twee 
bijzondere poststempels. 
De afbeelding van het 
stempel Limphilex heeft u 
ook nog van mij tegoed. 

! schrijven i /.f-
I regt meer i '̂  

^ t ^> l ; 

Schrijven zegt meer 
Sinds 6 augustus en nog 
tot en met 26 november 
2001 houdt PTT Post in 
het gehele land een cam
pagne met als thema 
'Schrijven zegt meer'. 
Ten behoeve van de pu
bliciteit van deze cam
pagne wordt een speciale 
stempelvlag ingezet. De 
stempelvlag wordt ge
bruikt in de stempelma-
chines van de sorteercen-
tra Amsterdam, 's-Herto-
genbosch, Leidschen-
dam, Nieuwegein, Rot
terdam en Zwolle. Tot ui
terlijk 13 augustus 2001 
konden poststukken ter 

stempeling worden inge
zonden aan de zes sor-
teercentra. Helaas ont
ving ik de informatie te 
laat en kon de aankondi
ging van deze stempel
vlag niet in een eerder 
nummer van Filatelie 
worden opgenomen. 

Stripdagen 
De Stripdagen in 's-Her-
togenbosch worden dit 
jaar gehouden op 22 en 
23 september. In het 
stempel is de stripheld 
Dexter verwerkt. Zo te 
zien heeft deze kleine we
tenschapper een belang
rijke briefin zijn hand. 
Dexter komt terug in de 
afbeelding op beursenve-

pES1B|iPpAGEN 

22-23 september ̂ m 

lop nummer 10, die tij
dens de Stripdagen zal 
verschijnen. 

Fila Antwerpen 
Beursenvelop 11 ver
schijnt tijdens FILA Ant
werpen (13 en 14 oktober 
a.s.). U kunt hierboven 
zien dat deze envelop 
wordt gefrankeerd met 
de cartoonzegels van 
Tom & Jerry en de Flin-
stones. Het bijzondere 
poststempel toont de af
beelding van Tom zoals 
die voorkomt op de 
beursenvelop. 

Limphilex 2001 
De afbeelding van dit 

poststempel had u nog 
van mij tegoed. Volledig
heidshalve volgt hier ook 
nog een keer de tekst die 
werd geplaatst in Filatelie 
van juli jl. 
In Reuver wordt op 27 en 
28 oktober Limphilex 
XXXII gehouden. PTT 
Post is daar aanwezig 

SSmphfj 
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met een stand en er zal 
een bijzonder poststem
pel worden gebruikt. Het 
stempel verwijst niet - zo
als eerder gemeld - naar 
de oude steenkolenmij
nen in Limburg, maar 
naar de vele kleifabrieken 
in Reuver. Er verschijnt 
ook een beursenvelop. 

In het oktobernummer 
van Filatelie worden af
beeldingen opgenomen 
van deze stempels: 
Hqfnia 2001, Kopenha
gen, 16-21 oktober 2001; 
Postex 2001, Apeldoorn, 
19-21 oktober 2001; 
Sindelfmgen, 26-28 ok
tober 2001; 
Veertigste Dag van de 
Aerofdatelie, Schiphol, 
27 oktober 2001. 

Informatie over bijzonde
re poststempels en beur
zen is te vinden Collect 
Plus. Voor een gratis 
abonnement kunt schrij
ven aan: Collect Club, 
PTT Post, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. 
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SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

16. VERVALSINGEN TEN NADELE VAN 
DE POSTERIJEN [AFLEVERING 1] 

Het namaken van postze
gels om er de posterijen 
mee te benadelen is niets 
nieuws. De eerste postze
gel ter wereld, de Engelse 
One Penny Black, was nau
welijks in gebruik of de 
eerste vervalsingen ten 
nadele van de post kwa
men al 'op de markt'. 
Ook m Frankrijk werd al 
snel na de uitgifte van 
een van de eerste zegels, 
de 20 centimes zwart in 
het type-Cérès, vervalste 
zegel aangetroffen. In 
Spanje was het zelfs zo 
erg dat de posterijen op 
een bepaald moment ge
noodzaakt werden ieder 
jaar een nieuwe uitgifte te 
drukken met m het zegel
beeld aangebracht het 
jaar van uitgifte. 
Vrijwel ieder land dat 
postzegels uitgeeft (of 
uitgaf) heeft te maken ge
had met het namaken of 
vervalsen van de eerste 
zegels. Nederland was 
blijkbaar niet zo bij de 
vervalsers geliefd, want 
van onze eerste emissie 
zijn tot op heden geen 
gedrukte vervalsingen 
bekend die ook postaal 
gebruikt werden. 
Van sommige landen zijn 

inmiddels zoveel verval
ste postzegels bekend, 
dat er voor het beschrij
ven van deze vervalsingen 
alleen al een apart boek
werk is uitgegeven. 
Natuurlijk heb ik niet de 
pretentie een nieuw 
boekwerk uit te geven en 
ik wil me er ook niet op 
beroemen dat ik veel ver
valsingen ten nadele van 
de posterijen bezit. Wel 
wil ik proberen een aan
tal van deze vervalsingen 
in de rubriek 'Vervalsin
gen herkennen' te be
spreken, dat wil zeggen: 
voor zover ik over materi
aal of foto's beschik. 

NEDERLAND 

Van Nederland is maar 
een beperkt aantal ver
valsingen ten nadele van 
de post bekend die ook 
daadwerkelijk postaal 
zijn gebruikt. De bekend
ste is de zegel van lo cent 
grijs in het type-Bont
kraag (NVPH-nummer 
8i, afbeelding i). 

10 cent grijs type-
Bontkraag 
De vervalsing is bij veel 
verzamelaars bekend en 

ze is niet zo kostbaar dat 
men deze niet zou kun
nen aanschaffen. Dienst
order H557 van 25 juli 
1923 bevat de waarschu
wing dat er vervalste ze
gels van de zegel van 
10 cent met wijde 
arcering voorkomen. 
De zegels zijn vermoede
lijk begin 1923 gedrukt 
met de bedoeling de pos
terijen te benadelen. 
Exacte gegevens over de 
oplage van de zegel, de 
drukker en de plaats waar 
de zegels werden gedrukt 
zijn niet bekend. In een 
rapport van Joh. En
schedé en Zonen in Haar
lem, gedateerd 6 juli 
1923, wordt vermeld dat 
men kennelijk velletjes 
van zestig stuks (donker
grijs) en vijftig stuks 
(lichter grijs) heeft ge
drukt. De vervalsingen 
zijn door Enschedé on
derzocht. Het bleek dat 
de vervalsingen zijn ge
drukt met behulp van 
drukvormen die werden 
verkregen langs foto-li-
thografische weg. Anders 
gezegd: er is een foto ge
maakt van het origineel 
en die foto werd vervol
gens meerdere malen op 
een lithografische steen 
gekopieerd. Niet bekend 
is of er een film is ge

maakt die werd geko
pieerd op lichtgevoelig 
overdraagpapier, dan wel 
dat er verscheidene losse 
afdrukken zijn gemaakt 
die langs fotografische 
weg op de lithosteen wer
den gekopieerd. Beide 
methoden bestonden 
destijds al. 
De stand van de zegel-
beelden geeft duidelijk 
aan dat niet alles 'in lijn' 
is gemonteerd. En ook al 
gaat het rapport van Joh. 
Enschedé er vanuit dat 
een lithografische steen 
als drukvorm werd ge
bruikt, het is ook moge
lijk dat er gebruik werd 
gemaakt van een zinken 
plaat als directe druk
vorm, een methode die in 
de lithografie tevens 
werd toegepast. We moe
ten deze methode overi
gens niet verwarren met 
offsetdruk - een 'indirecte' 
druktechniek waarbij het 
te drukken beeld wordt 
overgedragen op een 
rubberdoekcilinder - ook 
al konden daarvoor de
zelfde soort drukplaten 
(zink) worden gebruikt. 

Algemene kenmerken 
Het beeld is over het al
gemeen genomen veel 
grover dan bij de echte 
zegel: het is weinig door-

tekend; de voor de arce
ring gebruikte lijnen in 
het wapenschild achter 
de leeuw zijn vrijwel ge
heel verdwenen of ze be
staan uit stippen en 
streepjes. De tekening 
van de kroon is veel gro
ver. Het cijfer ' i ' is voor
zien van een stompe op
haal en de haren op het 
achterhoofd zijn vlekken, 
nauwelijks oncierschei-
dend; de arcering van het 
gelaat is grotendeels ge
broken. De voetschreef 
van de linkerstam van de 
eerste 'N' van 'Neder
land' IS stomp en te 
groot; de parels in het 
ovaal zijn niet allemaal 
rond en overlappen 
elkaar soms. Het formaat 
van het zegelbeeld van de 
vervalsing is 23 bij 18.5 
millimeter (formaat van 
de echte zegel: 22.5 bij 
18.1 millimeter). Voor de 
vervalsing is lijntanding 
iixii gebruikt (echte ze
gel: kamtanding 
iz'jixii'lz); lijntanding 
i i x i i is het meest voor
komende tandingmaat 
van de perforeermachi-
nes die in de drukkerswe
reld worden gebruikt. 
De vervalsing is in vlak
druk (steendruk of zink-
druk/direct) vervaardigd; 
voor de echte zegels werd 

^ Afbeelding i - Een heel bekende vervalsing van een NederlandseJrankcer-
=; zegel de zegel van lo cent in het type-Bontkraag met ujijde arcering; hier 

-zien uje de vervalsing in een blokje von vier. 

Links- ajbeclding 2a - Een vervalsing van de Engelse Machinzegel van 24 p met eengroenachtig donkerrood-
bruincklcur Midden ajbeelding 2b-Bncfstukje met daarop de echte zegel van 24 p in hettype-Machin, de 
kleur IS roodbruin Rechts ajbeeldmg 2C-Een echt exemplaar uan een zogenoemde'Regional'(24 p , met het 
uiapcn van Wales in de linkerbovenhoek) 
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Links- afbeelding ^a - Een uitvergroting van de echte Machinzegel, in rasterdiepdruk vervaardigd Rechts aj
beeldmg 5b - Een soortgelijke vergroting als bij illustratie 5a, duidelijk is te zien dat er van ojsetdrukgebruik 
IS gemaalrt (zie de rasterpunt in het volvlakgedeclte). 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een dialezing over 
vervalsingen kunnen dat de redactie laten weten. De schrijver van 
deze rubriek neemt daarna rechtstreeks contact met u op. 

Bezit u vervalsingen die niet eerder zijn afgebeeld, onderzocht of 
besproken, laat dat de auteur dan weten; hij kan het materiaal on
derzoeken en eventueel bespreken in de loop van deze serie. 



hoogciruk (de zogenoem
de 'boekdruk') gebruikt. 
De voor de gebruikte pa
piersoort is naaldliout
cellulose en strostof zon
der bijmenging met 
espartogras. De verval
sing is gedrukt op een 
zeer gelijkmatig gegomd 
papier. Het papier is ge
kocht bij de 
papier(groot)handel. 

ii'h cent typeVürtheim 
Een andere Nederlandse 
vervalsing ten nadele van 
de posterijen is de zegel 
van i2'/2 cent 'Cijfer' 
(typeVürtheim). Van die 
vervalsing zijn in de col
lectie van het voormalige 
Postmusem (nu: Muse
um voor Communicatie) 
in Den Haag een aantal 
exemplaren aanwezig. 
Over het postaal gebruik 
van deze vervalsing is 
verder niets bekend'. 

Overige vervalsingen 
Andere vervalsingen die 
werden vervaardigd om 
de Nederlandse posterij
en te benadelen en die 
ook als zodanig werden 
gebruikt zijn eigenlijk 
niet bekend. De zonoem
de 'koetjeszegels' kun
nen we hier gevoeglijk 
buiten beschouwing la
ten, aangezien die nog 
niet drukklaar waren 
toen ze in beslag werden 
genomen. 
Dat er de laatste tijd meer 
en meer 'probeersels' te 

zien zijn is bekend. Ver
valsingen die op grote 
schaal werden gemaakt 
en ook postaal werden 
gebruikt zijn we  geluk
kig  nog niet tegengeko
men. 

GROOTBRITTANNIË 

Van de klassieke Engelse 
postzegels zijn vervalsin
gen bekend; ik verwees 
daar al eerder in deze af
levering naar. Dat ook de 
moderne zegels niet aan 
de aandachtvan hetver
valsersgilde ontsnappen 
tonen de volgende twee 
voorbeelden aan. 

24 p. Machin 
In het najaar van 1993 
ontdekten de Engelse 
posterijen een vervalsing 
van de zegel van 24 p. in 
de kleur groenachtig
donkerroodbruin met de 
beeldenaar van koningin 
Elizabeth II (typeMa
chin, afbeelding za). Het 
ging om een zegel met 
een 'normale' gebruiks
waarde die bestemd was 
voor brievenpost van de 
eerste gewichtsklasse. De 
eerste brieven met deze 
vervalsing die men in 
handen kreeg bleken te 
zijn gepost in de hoofd
stad Londen en het graaf
schap Essex. Al snel wer
den er velletjes van twin
tig vervalste postzegels 
aangeboden en ook ver
kocht. 

Algemene kenmerken 
De vroegere zegels van 
24 p. zegels, die nog met 
behulp van rasterdiep
druk werden vervaardigd, 
hebben duidelijk een 
roodbruine kleur (afbeel
ding 2b). De kleur van de 
vervalsing komt echter 
meer overeen met som
mige latere drukken van 
dezelfde zegel (a/beeldm^ 
2c). De vervalsing werd in 
offset vervaardigd, in 
plaats van in rasterdiep
druk (ajbeeldin^cn 3a en 
3b). Het zegelbeeld 
maakt een veel vlakkere 
indruk. De tanding van 
de vervalsing (lijntanding 
II in plaats van de bij de 
echte zegels gebruikte 
kamtanding 14 of 15) is 
veel grover. Zoals ge
zegd: lijntanding 11 is de 
'standaardtandingsmaat' 
van de perforeermachi
nes die in de drukkerswe
reld in gebruik zijn. 

Second Class IVlachin 
In de zomer van 1994 
werd in een advertentie 
aangekondigd dat de En
gelse drukker The House of 
Questa een nieuwe JVla
chinzegel met de waarde
aanduiding 2ND had ge
drukt. De zegel was in 
postzegelboekjes van tien 
stuks verkrijgbaar (ajbeel
din^ 4a). Volgens de ad
vertentie was de kleur 
blauw duidelijk anders. 
De kop van de koningin 
was minder scherp gete

kend, maar wel vergelijk
baar met PCP2 (ajbeelding 
4b). De zegels waren op 
een ander papier gedrukt 
en met een nieuwe soort 
fosforinkt. De gebruikte 
gom leek op de zoge
noemde Amerikaanse dry 
gum (geen glans, geeft de 
indruk alsof de zegels 
niet zijn gegomd). De 
perforatie was zoals ge
bruikelijk: ronde perfora
tiegaten in combinatie 
met elliptische (zoge
noemde veiligheidstan
ding). De desbetreffende 
postzegelboekjes zouden 
op 16 juni 1994 ergens in 
ZuidoostEngeland zijn 
gekocht. De aanbieder 
vroeg voor een losse ze
gel £ 15., voor een blok 
van vier £55. en voor 
een compleet postzegel
boekje £125.. Pas later 
bleek dat het hier om een 
vervalsing van de bewus
te postzegelboekjes ging. 

Algemene kenmerken 
De vervalsingen zijn ge
drukt in offset. De kleu
ren van het omslag van 
het boekje zijn niet  zo
als bij de echte boekjes 
het geval is  met aparte 
kleuren rood, geel en 
blauw gedrukt. In plaats 
daarvan zijn de kleuren 
'opgebouwd' uit de kleu
ren geel, magenta en cy
aan. Hiervoor heeft men 
het beeld grotendeels 
moeten rasteren (ajleel
dmg 5 a/b en 6 a/b). De 

kleur van de zegels is 
donkerder (groenachtig) 
blauw. 
Omdat het zegelbeeld op 
de gekopieerde fdm 
blijkbaar aan de boven
en onderzijde niet strak 
genoeg was, is het zegel
beeld op die plaatsen met 
een getekende lijn afge
sloten. Op de vergroting 
(zie afbeelding ja) is die 
lijn duidelijk te zien. De 
zogenoemde slotgatper
foratie is bijzonder 
'strak' uitgevoerd; dit in 
tegenstelling tot de origi
nele tanding die door een 
schuin opstaande perfo
ratievorm, op een cilin
der gefreesd, tot stand 
kwam (geperforeerd of 
uitgestansd, ajbeeldm^en 
■ja en jh). 
Ook de zogenaamde fos

forbalk van de vervalsing 
wijkt af van die op de 
echte zegels: de balk 
heeft een andere reflectie 
en het papier levert onder 
de ultraviolette lamp een 
andere reactie op (ajbeel

dmfl 8). 

Noot: 
': zie mede het artikel 
Vervalsingen ten nadele uan 
de post Nederland door 
G. Holstege in 'Filatelie 
Informatief, uitgeverij 
Samson/Bohn Stafleu 
Van Loghum. 

Links (bouen) ojbeeldm^ 4a 
Vervalste inhoud van een Brits 
postzegelboekje, ondanks de tekst 
'Printed at the House ojQuesta' 
niet gedrukt bij die drukkerij , 
Lmks (onder) ajbeeldm^ 4b  In
houd van een cchtpostzê elbockje, 
21e de 'kleurballonnetjes' van The 
House oJQuesta. 

Bouen. ajbeeldingen 5a en 5b Bonen de uerualste omslag uan een Brits 
Machinzegelboekje, onder de omslag uan een soortgelijk  maar nu echt 
 postzegelboekje. 

Bouen. ajbeeldingen 5a/6b  Bij 
de uerualsing (bouen) zijn de kleu
ren geel, magenta en cijaan geras
terd; bij de echte boekjes zijn spe
ciale, gemengde kleuren gebruikt. 

Bouen. jaljb  Links de ucrualsing (zie extra belijning zegelbecid onder 
en bouen en strakke, rechtstandige perforatie uan tandinggaten en slot
gat); rechts de echte zegels (schuin opstaande, op cilinder gefreesde pcrfo
ratieuorm, zichtbaar bij de pcrforatiegaten en het slotgat) Onder ajbeel
dmg 8a/8b  Bouen de echte zegels (heldereJosforbalk, papier doifer uan 
kleur), onder de uerualsmg (ualerejosforbalk, papier ujit oplichtend) 

DDIIilD 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AB ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sprolcen van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
jg 'oi . Puppy's. 
2nd, ist class (2.30, 2.70 
Fm.). Resp. golden retriever, 
ruwharige teckel. 

jQ'oi. Automaatzegel, serie 
'dieren van de boerderij'. 
2.70 Fm. Charolaiskoe. 
9io'oi. Serie kerken, XIV. 
2. FJM. (€0.34). Kerk van 
Föglö (14de eeuw). 

wmmmt 
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ALDERNEY 
i8'oi. Historische ontwik
keling Alderney, III; Alderney 
Golfclub (1970). 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Resp. 
veren golfbal (1901), golfmo
de (igao), golfbal met op 
achtergrond Braye Beach, 
huidige putter, handschoen 
en schoen zoals tegenwoor
dig gedragen, moderne 'lof
ted wood'. 

ANDORRAFRANS 
i86'oi. Europees jaar van de 
talen. 
3.80 F. (€0.58). Symbolische 
afbeeldmgvan gezichten en 
oren. 

jj'oi. lazzfestival van Es
caldesEngordany. 
3. F.(€0.46). Robotachtige 
trompettist. 

ijS'oi. Keuken van Alge
mene Raad. 
5. F. (€0.76). iVlensen rond 
voorpotten boven open vuur. 

n^MKifiit^ä^^ai 

ANDORRA SPAANS 
3o3'oi. Natuur, Ree del 
Sola. 
40 P. (€0.24). Pad langs rots 
Ree del Sola in Andorra la 
Vella. 

1000 m. Gebouw en vlaggen 
Azerbeidzjan en Europa. 

iS!"fl.24€ 

i65'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
75 P. (€0.45). Warme ter
maalbronnen van Roe del 
iVletge in EscaldesEngordany. 

AZERBEIDZJAN 
254'oi. Aansluiting bij 
Raad van Europa. 

: AZSRBAYCAN 

AZOREN 
46'oi. Angra do Heroismo, 
werelderfgoed. 
53., 85., 140. e. (€0.26, 
0.42, 0.70). Beeld van de ha
venstad en resp. poort, beeld, 
Frans balkon; blok 350. e. 
(€1.75): oude landkaart. 

BELGIË 
68'oi. Toerisme, werelderf
goed belforten. 
Tweemaal 17 fr. (€0.42). Bel
forten van Binche, Diksmuide. 

68'oi. Natuur, boerderijen 
in het landschap. 
Vijfmaal 17 fr. (€0.42). Sint 
Kristoffelhoeve in Damme, 
hoeve des Wahenges in Beve
kom. Heilige Geesthof in 
Leuven, kasteelhoeve van 
Rampemont in Honnelles, 
Abdijhoeve Herkenrode in 
Hasselt. 

17BaGIE BELGIQUE0,42 ■ 

log'oi. Vrijwilligerswerk, 
Rode Kruis. 
I7^4 fr. (€0.4210.10). Vrij
williger staat op, trekt jas 
aan. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
223'oi. Frankeerzegels, 
steden, 
o.10, 0.20, 0.30, 0.35, 2.0 
(iVl). Resp. Tesanj, Bugojno, 
Konjic, Zivnice, Cazin. 
223'oi. Inheemse dieren, 
vogels en Bosnisch berg
paard. 
0.90, i.io, i.io, 1.90 (M). 
Resp. Alcedo atthis, 
Bombycilla gamulus, Equus 
caballus, Equus caballus. 
223'oi. Honderdste 
geboortedag Walt Disney 
(19011966). 
i.io (M). Portret Ameri
kaans striptekenaar en film
producent. 
223'oi. Wenszegels, spot
prenten 'Ik schrijf je een 
brief. 
Velletje met vijfmaal 0.30 
(M). Je bent m'n resp. 'slaaf
je', 'honing', 'kat', 'bloeme
tje', 'hondje'. 
223'oi. Fossielvondsten. 
1.30,1.80 (M). Resp. zee
slak, ammoniet. 
io4'oi. Europa 2001: wa
ter, een natuurlijke rijkdom. 
Blok 2. (M). Water met 
bruggetje en zwanen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische republiek) 
19 tot 222'oi. Inheemse 
vissen. 
0.30,1.50 (M). Resp. 
Chondrostoma phoxinus, 
Salmo Marmoratus. 
j i  j  'o i . Europa 2001: wa
ter, een natuurlijke rijkdom, 
i.io, 1.80 (M). Resp. 
Tihaljinebron, Plivawater
val. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
272'oi. Honderdvijfen
twintig jaar telefoon. 
I. (M). Alexander Graham 
Bell (18471922) en tele
foontoestel toen en nu. 
293'oi. Eerste bemande 
ruimtevaart veertig jaar gele
den. 
I., blok 3. (M). Resp. Joeri 
Gagarin (19341968) en 
ruimteschip Vostok, Joeri 
Gagarin met start draagra
ket en aarde metvluchtbaan. 
ii4'oi. Honderdste ge
boortedag Vlado Milosevic. 
0.50 (JVl). Portret pianist. 

BULGARIJE 
ij 'oi. Informatiemaat
schappij. 
Velletje met 0.22, 0.65 L. 
Resp. John Atanassow 
(19031995, informaticus), 
beeldscherm met apen
staartje. 
44'oi. Tien jaar Atlantische 
Club in Bulgarije. 
Blok 0.65 L. Kaart ZOEuro
pa, beeldmerk NAVO*. 
i84'oi. Europa 2001: wa
ter, een natuurlijke rijkdom. 
0.22, 0.65 L. Resp. Arend 
boven meren in Rilageberg
te, waterval inde Rhodopen. 

CYPRUS TURKS 
3i5'oi. Europa 2001: wa
ter, een natuurlijke rijkdom. 
200.000, 500.000 TL. Wa
terreservoir tussen luchtha
ven Ercan en Girne, irriga
tiewater bij dorp Lapta. 

226'oi. Mondiale dag mi
lieubescherming, straling. 
125.000,450.000 TL. We
reldkaart en elektronenrin
gen, stralingssymbool en 
röntgenfoto hand. 
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DUITSLAND 
27'oi. Serie 'bezienswaar
digheden'; raadhuis Hildes
heim. 
720 Pf (€3.68). Raadhuis. 

i27'oi. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 
landdag SleeswijkHolstein. 
iio Pf (€0.56). Parlements
gebouw in Kiel (sinds 1950), 
gebouwd in 1888 als keizerlij
ke marineacademie. 

i27'oi. Behoud kerkelijke 
monumenten. 
iio Pf (€0.56). Klokkentoren 
dorpskerk van Canzow. 

i27'oi. Voor de gezond
heid. 
Velletje met viermaal 110 Pf 
(€0.56). Silhouetten met 
tekst over hart en vaatziek
ten, kanker, infectieziekten, 
depressies; op rand beeld
merken 'geef aids geen kans' 
en 'heb oogvoor je hart', 
bord 'verboden te roken'. 



g8'oi. Serie 'bezienswaar
digheden'; dom van Keulen. 
440 Pf. (€2.25). Dom. 

gS'oi. Serie gebruiken en 
traditie, 'Further Drachen
stich' (volkstoneel uit 15de 
eeuw in Beierse plaats Fürth 
im Wald). 
100 Pf. (€o.5i).Vuurspuwen
de draak en zwaard. 

; ^ C X ' i k 1 0 0 

98'oi. Serie natuurmonu
menten, linde in Himmels
berg (Hessen). 
100 Pf (€0.56). Dorpslinde 
van 25 m hoog en 9 m stam
omtrek (geschat 750 jaar oud). 

Mustor 
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g8'oi. Levenslang leren. 
iioPf (€0.56). Leraar Lam
pel van Wilhelm Busch met 
een citaat van Wilhelm Busch 
(18321908, schilder, teke
naar en schrijver). 

MIO § , . . . , 

T, wa» lernen ir iu» 
= e'ien kann man, 
ï gott iet dank 
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ESTLAND 
245'oi. Honderd jaar sport
vereniging 'Kalev'. 
6.50 kr. Wapen vereniging. 

M*aA«A«tt««AÉ«* 

56'oi. Zevenhonderdvijftig 
jaarPjarnu. 
4.40 kr. Gebouw modderba
den uit 1927 in Pjarnu. 

JpSRiïTllmBill 
11 Sil 4.40 

i96'oi. Sprookje 'Poku
land'. 
Viermaal 3.60, viermaal 4.40 
kr. Illustraties bij sprookje. 

FAERÖER 
ii6'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
6., 8. kr. Waterkrachtcen
trale resp. Fossaverkio in 
Vestmanna (1953), Biolsver
kio op Eysturoy (1987). 

ii6'oi. Zacharias Heinesen 
(1936), kunst. 
4., 4.50,10., 15. kr. Resp. 
'Modirlstamansins' (1992), 
'Uti a Reyni' (1974), 'Ur Vaga
num' (2000), 'Solarris' 
(1975)
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FRANKRJJK 
ii6'oi. Vakantie. 
3. F. (€0.46), in boekje van 
tien. Voetstappen in zand bij 
oever zee. 

256'oi. Euro. 
€0.46 (3. F.). Muntstuk i 
euro op zegel die rond ge
maakt kan worden. 

27'oi. Albert Caquot (1881
1976), ingenieur. 
4.50 F. (€0.69). Portret, 
luchtschip en brug. 

27'oi. Eeuw vrijheid van 
vereniging  de wet van 1901. 
3. F. (€0.46). Mensen met 
puzzelstukjes waarop 'libertë 
d", 'association', 'loi du ler 
juilletigoi'. 
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0.46€ 3,00F 

g7'oi. Legendarische treinen. 
Velletje met tienmaal 1.50 F. 
(€0.23). Eurostar (1987), 
American 220 (1855), Croco
dile (1921), Garratt 59 (1955), 
Crampton, Pacific (1929), 
Mallard (1935), Capitole 
{i960). Autorail panaromi
que, 230 Classe P8 (1906). 

97'oi. Kasteel van Grignan, 
Dróme. 
3. F. (€0.46). Afbeelding 
kasteel; bekend door corres
pondentie Marie de Rabutin 
Chantal de Sévigné (1626
1696) en haar dochter, ge
trouwd met de graaf van 
Grignan. 

^ ^ B W W W ^ W 

30701. Vijftig jaar conventie 
over de status van vluchtelin
gen. 
4.50 F. (€0.69). Beeldmerk 
UNHCR* en tekst. 
208'oi. Pierre de Fermat 
(16011665). 
4.50 F. (€0.69). Portret wis
kundige en wiskundige ver
gelijkingen. 

mnHimt!»!« 

ftr^^' 
na JMT dt soluiiOK four dn 

log'oi. Henri de Toulouse
Lautrec (18641901). 
6.70 F. (€1.02). Yvette Guil
bert (18671944) zingt 'Lin
ger, Longer, Loo'. 

i1oulous«La Utree 

ii'02. 'Marianne du 14 juil
let'. 
€0.01, 0.02, 0.05, O.IO, 0.20, 
0.41, T.V.P. (0.46), 0.50, 
0.53, 0.58, 0.64, 0.67, 0.69, 
I .  , 1 .02 , 2 .  . 

GIBRALTAR 
Afbeelding melding 7/579, 
Gibraltar Chronical. 

i6'oi. Frankeerzegels Eliza
beth II. 
£1.20,1.40. Portret koningin. 

GRIEKENLAND 
276'oi. Griekse fauna en 
flora. 
20, 50,100,140,150, 200, 
700, 850 Dr. (€0.06, 0.15, 
0.29, 0.41, 0.44, 0.59, 2.05, 
2.4g). Resp. Egretta garzetta 
bij Mesolongion, Ciconia ci
conia, Gypaetus barbatus, or
chidee, Pelicanus crispus, le
lie bij Plastirameer in Kardit
sa, Neophron percnopterus, 
Aegypius monachus. 
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GROOTBRITTANNIË 
49'oi. Punch & ludy (Engel
se handpoppen die in 1662 
voor het eerst optraden). 
Zesmaal ist class. Politie
agent, clown. Punch, Judy, 
gemeentebode, krokodil. 

GUERNSEY 
i8'oi. Guernsey Post is ver
zelfstandigd. 

22, 27, 36,40,45, 65 p. Sym
bolische afbeeldingen: visie 
bloemen, begrip  vogel, zelf
standigheid  vlinder, kracht 
slakkenhuis, gemeenschap 
honingraat, volwassenheid 
zaadpluisjes bloem. 

HONGARIJE 
95'oi. Europese dieren. 
28, 36, 70, 90, blok200 Ft. 
Resp. Phoca hispada, Canis 
lupus, Testudo hermanni, Al
cedo atthis ispida, Cervus ela
phus. 

g5'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
36,90 Ft. Resp. Schatkist met 
water, bonbonnière met water. 

MAGYARORSZÄG 

255'oi. 74ste Dag van post
zegel, 130 jaar Hongaarse 
postzegels. 
36, 90, blok 200+40 Ft. Re
productie van resp. zegel voor 
kranten uit 1871 (Yvert i), ze
gel3kr. uiti87i(Yvert8), 
schilderij 'Duivenpost' van 
Miklós Barabas (18101898). 

; Ŝ GYARÖRSZAO ; 

i46'oi. Europees kam
pioenschap waterpolo in 
Boedapest. 
150 Ft. Speler met bal en ver
dediger. 

iJS 



2i-6-'oi. vierde Europese 
conferentie 'International 
Fellowship of Former Scouts 
and Guides' in Hongarije. 
150 Ft. Beeldmerk en hoeden 
scouts. 
i2-7-'oi. Wereldkampioen
schappen atletiek voor de 
jeugd. 
140 Ft. Start hardloopwed
strijd. 

i2-7-'oi. Kunst 2001, hon
derdjarig bestaan artiesten-
kolonie in GodöUö en Fes-
zek-club (doel bevorderen: 
sociale contacten tussen ar
tiesten). 
100,150 Ft. Allegorische te
kening (Aladar Korösfoi-
Kriesch, stichter kolonie); 
symbolen voor muziek, ar
chitectuur, toneel, schilderen 
en beeldhouwen. 

MJIGYiinDRSZy 1SD" 

lERtAND 
ii-6-'oi. Frankeerzegels, vo
gels (meteurovermelding). 
30>32, 35.40.45 P-.£i--
(€0.38, 0.41, 0.44, 0.51, 0.57, 
1.27). Resp. Turdus meruia, 
Erithacus rubecula, Fratercu-
la arctica, Troglodytes troglo
dytes, Turdus philomelos, 
Anser albifrons flavirostris. 

io-7-'oi. Slag bij Kinsale 
(1601) tijdens negenjarige 
oorlog. 
Tweemaal 30 p. (samenhan
gend), 32,45 p. (€0.38, 0.38, 
0.41, 0.57). Ierse, Engelse, 

— Spaanse troepen, raiddel-
= eeuwse stadje Kinsale. 

m 
ITALIË 
i-6-'oi. Zeshonderdste ge
boortedag schilder Masaccio 
(Tommaso di ser Giovanni di 
Simone Guidi Cassai, 1401-
ca. 1428). 
800 L. (€0.41). Fresco uit ka
pel Santa Maria del Carmine 
in Florence. 
9-6-'oi. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'; 'La Ma

donna di Senigallia' van Piero 
della Francesca. 
800 L. (€0.41). Madonna met 
kind. 

PlERO DEI LA FRANCESCA 

ITALIA €0,41 

i2-6-'oi. vijftig jaar sportor
ganisatie 'Panathlon Interna
tional'. 
800 L. (€0.41). Beeldmerk, 
tekst 'Venezia 1951-2001'. 
23-6-'oi. Zeventienhonderd 
jaar geleden San Marino ge
sticht. 
800 L. (€0.41). Burcht Guaita 
van San Marino, wapenschild 
republiek San Marino. 

23-6-'oi. A.S. Roma natio
naal voetbalkampioen 2000-
2001. 
800 L. (€0.41). Voetballer in 
de kleuren van Roma, wapen
schild met Italiaanse drie
kleur, beeldmerk sportbond. 

20-7-'oi. Serie instellingen; 
'Corpo delle Capitanerie di 
Porto'. 
800 L. (€0.41). Reddingsactie 
kustwacht met motorboot en 
helicopter. 

20-8-'oi. Honderdste ge
boortedag Salvatore Quasi
modo (1901-1968). 
1500 L. (€0.77). Portret No
belprijswinnaar literatuur 
(1959), op achtergrond ge
boortehuis in Modica, Sicilië. 

JERSEY 
i7-9-'oi. 'Jersey Clipper', 
deelnemer zeilrace rond we
reld: 'Times Clipper 2000' 
(vertrek i5-io-'oo, verwachte 
aankomst Jersey i7-9-'oi, is 
laatste stop voor finish in 
Portsmouth). 
Blok£1.50. 'Jersey Clipper'; 
op rand veld jachten, rots met 
vuurtoren, wereldkaart met 
route, beeldmerk race. 

25-9-'oi. Honderd jaar 
brandweer op Jersey. 
23, 26, 37, 41, 46, 66 p. Resp. 
'Tilley26 manuel' (ca. 1845), 
'Albion Merryweather' 
(ca. 1935), 'Dennis Ace' 
(ca. 1940), 'Dennis F8 Pump 
Escape' (ca. 1952), 'Landro
ver Merryweather' (ca. 1968), 
'Dennis Carmichael' 
(ca. 1989). 

JOEGOSLAVIË 
8-6-'oi. Honderd jaar Joego
slavische bergsportvereni
ging. 
15.- Ndin. Twee bergbeklim
mers op top in bergland
schap, beeldmerk. 

22-6-'oi. Europese natuurbe
scherming. 
30.-, 45.- Ndin. Resp. Ludas-
komeer in Subotica, natio
naal park 'Stari Begej-Carska 
bara'; beide met vogel en 
beeldmerk. 

MMAMAÉÉAÉAM 

5-7-'oi. Joegoslavië Europees waterpolokampioen in 
Boedapest.Blok 30.- Ndin. Waterpoloërs in actie, op rand 
medailles, bal, dolfijn, Nemanja-orde. 
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KROATIË 
3i-5-'oi. Mondiale dag zon
der tabak. 
2.50 kn. Kindertekening. 

ïêS flEPUBLIKA HRVATSKA O 

I t DA-50: 

31 SMBN.IA SVJETSKl DAN NEPUSENJA 

5-6-'oi. Fauna, bedreigde en 
beschermde dagvlinders. 
2.50,2.80, 5.-kn. Resp. 
Parnassius apoUo, Maculinea 
teleius, Coenonympha oedip-
pus. 

2i-6-'oi. Vukovar. 
2.80 kn. Variatie op frankeer-
zegel 7 d. van 8-4-'92 'Kroati
sche steden'. 

LETLAND 
24-5-'oi. Achthonderd jaar 
Riga. 
0.15, 0.15 (doorlopend 
beeld), 0.60, 0.70 LvL. Stads
panorama uit resp. 20-2iste, 
20-2iste, i6e, 17e eeuw. 

g-6-'oi. Literatuur, K. Skalbe. 
0.40 LvL. Illustratie bij werk 
K. Skalbe: kat rookt pijp, zak
ken en ladder. 

LIECHTENSTEIN 
3-9-'oi. Oude gebouwen en 
bescherming stadsgezicht 
Mauren en Schaanwald. 
0.70, 0.90, i.io F. Resp. St. 
Theresiakapel in Schaan
wald, St. Johann's Torkei in 
Mauren, transformatorhuis 
'Pirsch' in Schaanwald. 
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3-9-'oi. Votiefbeelden. 
0.70,1.20,1.30 F. Afbeeldin
gen uit resp. kapel van Dux in 
Schaan, kapel St. Georg in 
Schellenberg, kapel van Dux 
in Schaan. 

3-9-'oi. Honderdste sterfdag 
Josef Gabriel RJieinberger 
(1839-190:). 
3.50 F. Scène uit 'Das Zau
berwort', zangspel in twee 
delen van Rheinberger. 



LITOUWEN 
g6'oi. Technisclie 
monumenten, bruggen. 
I., 1.30 Lt. Resp. stalen 
Paplaujabrug in Vilnius 
(1882), boogbrug/dam van 
dolomiet over de Kruoja 
(1821). 

|LlETUVÄii.. ; 

236'oi. Duizendjarig 
bestaan Litouwen. 
Velletje met viermaal 2. Lt. 
Nationale vlag (1918), wapen
schild met ridder te paard uit 
14de eeuw (officieel 1918), 
landkaart Litouwen, land
kaart Europa; twee zegels 
zonder waarde met door
lopend panorama Vilnius. 

MACEDONIË 
loi'oi. Vijftigjaar 
UNHCR*. 
6, 30 den. Resp. handafdruk
ken, handen in wereldbol; 
beeldmerk UNHCR*. 
i2'oi. Mondiale natuur
bescherming, keizerarend. 
6, 8,10, 30 den. Aquila 
heliaca resp. op tak, op nest, 
vliegend, profiel; beeldmerk 
WWF*. 
62'oi. Honderdvijfen
twintigste sterfdag Partenija 
Zografski (18181876). 
6 den. Portret schrijver. 
ij'oi. Klederdrachten. 
6,12,18, 30 den. Bruids
kleding uit resp. Dolni Polog, 
Skopje, Rjeka, Skopska Crna 
Gora. Blok 50 den. Dagelijk
se kleding, op rand landkaart 
met mensen in klederdracht. 

MALTA 
45'oi. Bezoek van de paus, 
zaligverklaring Dun Gorg 
Preca (18801962, priester), 
Nazju Falzon (18131865, 
geestelijke), Adeodata Pisani 
(18061855, benedictinesse). 
6,16, blok 75 c. Resp. Preca 
met Falzon en Pisani, paus 
Johannes Paulus II en stand
beeld, paus met drie zaligver
klaarden (op rand haven 
Valletta). 
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MALTA ^ 

235'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom; kik
ker en libel. 
16, 46 c. Resp. Discoglossus 
pictus Zring, Sympetrum 
fonscolombii iMazzarelI 
Ahmar. 
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226'oi. Vogels van Malta. 
Velletje met zestienmaal 6 c. 
Larus cachinnans, Falco 
tinnunculus, Oriolus oriolus, 
Fringilla coelebs en Carduelis 
carduelis, Monticola solitarius, 
Merops apiaster, Delichon 
urbica en Hirundo rustica, 
Passer hispaniolensis, Sylvia 
conspicillata, Streptopelia 
turtur, Anas acuta, 
Ixobrychus minutus, 
Scolopax rusticola, Asio 
flammeus, Venellus vanellus, 
Gallinula chloropus. 

MOLDAVIË 
gij'oi. WWF*, vogels. 
Viermaal 3. L. (doorlopend 
beeld). Viermaal Crex crex en 
beeldmerk panda, WWF*. 

i24'oi. Veertig jaar beman
de ruimtevaart. 
1.80 L. Portret JoeriA. 
Gagarin en ruimteschip 
Vostok. 

284'oi. Beroemde vrouwen. 
25 b., I., 2., 3.L. Resp. 
Maria Dragan (19471986, 
zangeres), Mariene Dietrich 
(19011992, actrice), Ruxandra 
Lupu (16371687), Lidia 
Lipkovski (18841958, 
kunstenares). 

55'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
3. L. Beekje en waterval 
Saharna. 

i45'oi. Ruimtevlucht 
Dumitri Prunariu twintig jaar 
geleden. 
1.80 L. Portret Roemeen en 
ruimtevaartuig. 
i6'oi. Kindertekeningen. 
Driemaal 25 b., 1.80 L. 

MONACO 
Afbeelding 7/580, Europa. 

i45'oi. Literatuurprijs 
Rainier III (toegekend door 
prins Pierre Stichting voor 
gehele werk schrijver in 
Franse taal). 
2.70 F. (€0.41). Portret prins 
Pierre op postzegel met tekst 
'literatuur, muziek, kunst', 
afbeelding prinses Caroline, 
boeken, muziek, palet, pen. 
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0,41€^*O^,70F 

96'oi. Belgica 2001. 
4.F. (€0.6i). Stadhuis 
Brussel, beeldmerk Belgica. 
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27'oi. Beurs 2001, tweejaar
lijkse beurs met ansicht
kaarten, postzegels en munten. 
2.70 F. (€0.41). Boek, 
ansicht, zegel, munten en 
gebouw. 

27'oi. Vijfentwintig jaar 
dansacademie. 
4.40 F. (€0.67). Prinses 
Gracia, ballerina. 
27'oi. Zeevaartmuseum. 
4.50 F. (€0.69). Model drie
master, anker. 

27'oi. Wereldkampioen
schap pétanque (jeu de 
boules) in Monaco. 
5.F. (€0.76). Butof 
cochonnet (klein houten 
balletje) en twee ballen, 
beeldmerk. 

MONACO 
0,76 € 

fT'i'tiam£iimmt 4u iWiwiifr ife 'PHan^J 
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i8'oi. Grand Prix 
Oceanografie prins Albert I, 
19712001 . 
9.F. (€1.37). Penning met 
Albert), schip. 
i8'oi. Cultuur: Denis 
Diderot (17131784) en Emile 
Littre (18011881). 
4.20 F. (€0.64). Portretten 
met encyclopedie en Frans 
woordenboek. 

^^rvwwvwwwwwvvwwvin 

i8'oi. David (i50i)van 
Michelangelo (14751564). 
20.F. (€3.05). David. 

i8'oi. Paleis van Monaco. 
3., 4.5, 6.70,15. F. (€0.46, 
0.69,1.02, 2.29). Resp. 
troonzaal met haard, blauwe 
salon, Yorkkamer, fresco 
van plafond troonzaal. 

NOORWEGEN 
226'oi. Noorse 
architectuur. 
5.50, 8.50 kr. Resp. Bank van 
Noorwegen in Oslo van 

architect Chr. H. Grosch 
(18011865), Ivar Aasen Cen
trum in Orsta van Sverre Fehn 
(1924). 

226'oi. Noorse kunstnijver
heid, II. 
5., 5.50, 8.50 kr. Resp. 
houten drinkbakje in vorm 
vogel, poppetje gekleed in 
haakwerk, gebreide muts. 

x; 

226'oi. Rozen, IL 
Tweemaal 5.50 kr. 
'Heidekönigin', 'Old Master'; 
met geur. 

226'oi. Noorse acteurs en 
actrices, II; revueartiesten. 
5.,5.50,7., 9., lo.kr. 
Resp. Lalla Carlsen (1889
1967), Leif Juster (19101995), 
Kari Diesen (19141987), 
Arvid Nilssen (19131976), 
Einar Rose (18981979). 

OEKRAÏNE 
204'oi. Scheepsbouw. 
20, 30 k. Zeilschepen resp. 
'De twaalf apostelen', 
'De drie heiligen'. 

274'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
Tweemaal i. (G). (doorlo
pend beeld). Blik uit onder
zeeër op vissen en kwallen 
(gobius cobitis, Rhizostoma 
pulmo); zie volgende bladzij
de. 

677 



i55'oi. Heilige Drieeen
heid. 
30 k. Symbool Drieeenheid. 
225'oi. Bijenteelt. 
Velletje met zesmaal 50 k. Bij 
bij bloem met stuifmeel, ho
ning als geneesmiddel, werk
bij, koningin, bijenkorf, dar; 
op rand imker, vogelhuisje, 
ooievaarsnest, beren, bijen
korven. 
255'oi. Negenhonderdvijf
tig jaar holenklooster 
Petsjerska Lavra in Kiev. 
1.50 (g). Uspenskiykathedraal 
(ii2oe eeuw), op rand heili
gen Feodosius en Antonius. 

3i8'oi. Aanleg vier sporen 
in 'Westbaan' (WenenLinz, 
gereed 2010). 
7. S. (€0.51). Nieuw baanvak 
metTaurusloc. 

ii'o2. Frankeerzegels euro, 
Oostenrijk vakantieland. 
€0.51, 0.58, 0.73, 0.78, 2.03. 
Resp. Schönlaterngasse in 
Wenen, Kellergasse in 
Hadres, huis 'Am steinernen 
Meer' in Salzburg, koe in In
neralpbach, bomenlaantje in 
Heiligenkreuz. 

i56'oi. Bezoek paus 
Johannes Paulus II. 
3. (G). Portret paus. 
296'oi. Oekraïense gebie
den, Zakarpatska. 
30 k. Landkaart Oekraïne met 
wapen, kunstnijverheid en 
landschap regio Zakarpatska. 

f OOSTENRIJK 
^ 248'oi. Serie 'volksgebrui
^ kenen kostbaarheden', 'Pre
•^ berschieten' in Salzburg. (Bij 
^ meer aan voet berg Preber 
= wordt via spiegelbeeld in wa
•^ ter de echte schijf geraakt.) 
^ 7.S. (€0.51). Schietbaan en 
= geweer. 

POLEN 
206'oi. Poolse buitenhuizen, 
o.io, 1.50 Zl. 
296'oi. Polonica. 
I., 1.90, 2.10, 2.20 Zl. Resp. 
Pools wetenschappelijk 
instituut en Wanda 
Stachiewiczbibliotheek in 
Montreal (Canada), Stand
beeld (Jozef Pilsudski 
Instituut in New York), 
archief en bibliotheek met 
musea in Orchard Lake 
(Michigan, USA), Pools 
kunstmuseum en bibliotheek 
in Chicago. 

••••••••■••« 

io7'oi. Bedreigde bloemen 
en dieren. 
Driemaal i., driemaal 1.90; 
blok 2. Zl. Resp. Galanthus 
nivalis en Lynx lynx, 
Parnassius apollo en Orchis 
sambucina, Bubo bubo en 
Adonis vernalis, Cypripediu 
calceolus en Ursus arctos, 
Falco peregrinus en Orchis 
pallens. Orchis latifolia en 
Lutra lutra; wereldkaart met 
op rand dieren en bloemen 
(op alle zegels beeldmerk 
Cites*). 

m 

38'oi. Honderdste 
geboortedag kardinaal 
Stefan Wyszynski 
(19011981), aartsbisschop 
van het millennium. 
i .Zl. Portret. 

PORTUGAL 
235'oi. Porto 2001, culturele 
hoofdstad Europa. 
53. ,85. , 105., 140., 225., 
350. e. (€0.26,0.42, Q.52, 
0.70,1.12,1.75). Steeds Dom 
Luis Ibrug en resp. bladzij
den boek, wereldbol en 
cdrom, vleugel, theater 
gordijnen, schilderijlijst, 
lichtbanen. Velletje met de 
zes zegels. 

76'oi. Honderdvijftig jaar 
Militair Museum. 
85., 105. e. (€0.42, 0.52); 
velletje met 53., 53., 140., 
140. e. (€0.26, 0.70). Resp. 
houwitser op onderstel 
(1773), harnas (i6de eeuw); 
detail pistool (1757), veldge
schut {1797), kanon 'Tigre' 
(1533), toernooihelm 
(i4/i5de eeuw). 
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i i 6'oi . Dieren uit dieren
tuin Lissabon. 
53., 85., 90., 105., 225., 
350 e. (€0.26, 0.42, 0.45, 
0.52,1.12,1.75); velletje met 

85., 85., 225., 225.e. 
(€0.42,1.12). Beeldmerk 
dierentuin en resp. beer, 
klauwaap, pinguïn, groene 
leguaan, giraf, toekan; 
olifant, zebra, leeuw, 
neushoorn (op rand beeld
merk Belgica). 

RUSLAND 
i75'oi. Vijfenzeventig jaar 
Internationale Federatie 
Filatelie (F.I.P.). 
2.50 r. Beeldmerk F.I.P., 
postzegels en benodigd
heden filatelie. 

ROEMENIË 
93'oi. Verjaardagen 
beroemde mensen. 
2200,4600, 7200 L. Resp. 
Eugen Lovinescu (18811943, 
publicist en recensent), 
André Malraux {19011976, 
Frans schrijver), 
George H. Gallup 
(19011984, Amerikaans 
journalist). 
i53'oi. Verjaardagen 
beroemde mensen. 
1300, 2400, 35000 L. Resp. 
Hortensia PapadatBengescu 
(18761955, schrijfster). 
Ion Minulescu (18811944, 
dichter), Walt Disney 
(19011966, Amerikaans strip
tekenaar en filmproducent). 
233'oi. Pasen. 
2200 L. Kuiken met paasstrik. 
i24'oi. Bessen. 
2200,4600, 7400,11500 L. 
Resp. Prunus spinosa, Ribes 
rubrum, Ribes uvacrispa, 
Vaccinium vitisidaea. 
67'oi. Tiende parlementaire 
vergadering landen van 
Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa 
in Parijs (OVSE). 
11500 L. Europa op stier. 

i37'oi. Millennium, 
belangrijkste gebeurtenissen 
20ste eeuw. 
1300, 2400, 5000, 8000 L. 
Resp. Marinerg in baan om 
Mars (1971), ontdekking 
rotstekening in Franse 
Ardèche (1994), Roemeense 
Nadia Comaneci kreeg als 
eerste in geschiedenis 10.00 
bij turnen tijdens Olympische 
Spelen in Montreal (1976), 
Berlijnse muur wordt 
gesloopt. 

56'oi. Onafhankelijkheids
dag op 12 juni. 
5. r. Landkaart met kleuren 
nationale vlag en staats
wapen. 
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56'oi. Staatsemblemen. 
2.50, 5., 2.50 r. (samen
hangend, ook in velletje 2.50, 
IOC, 2.50 r. met zelfde af
beeldingen). Resp. nationale 
vlag, wapenschild, tekst 
volkslied. 

SANIMARJNO 
236'oi. Vijftig jaar 
UNHCR*. 
Tweemaal 1200 L. (€0.62), 
doorlopend beeld. Mens die 
andere mens de hand reikt, 
beeldmerk UNHCR*. 

236'oi. San Marino 
zeventienhonderd jaar. 
Viermaal 1200 L. (€0.62). 
Ontwikkeling berg Titano in 
17 eeuwen: van bos tot 
moderne stad. 

lyOB^ANMt-EltSAKIODATA F0!\DA2t0NE KEftiBSUCA 

231 ■6'oi. Ingebruikneming 
Staatsmuseum. 
550, 800,1500, 2000 L. 
(€0.28, 0.41,0.77,1.03). 
Museumvoorwerpen 
resp. vaas, keramische 
beeldjes, muziekinstru
ment, pot met deksel; 
schilderij en museum
zaal; oudEgyptisch 
beeld, Griekse vaas, 
vaasje; sleutel, kist, 
spoor, munt etc. 



SLOVENIË 
244'oi. Zestig jaar geleden 
bevrijdingsfront opgericht 
met gewapend verzet tegen 
bezetters Duitsland, Italië en 
Hongarije. 
24 Sit. Duif met lindeblad. 

235'oi. Fauna, honingbijen 
(Apis mellifera carnica). 
Velletje met 24,48,95,170 Sit. 
Werkbij in bloem, koningin, 
dar, zwerm bijen. 

235'oi. Tien jaar onafhan
kelijkheid. 
100 Sit. Nationale vlag en 
eerste regel volkslied, op 
aanhangsel meer regels 
volkslied. 
235'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
107 Sit. In een barokke lijst de 
'Gospodicna'bron in 
Gorjanci (in velletje met acht 
zegels en aanhangsel met 
tekst, op velrand glazen). 

235'oi. Voertuigen. 
113 Sit. Gerestaureerde tram
wagon (1901) uit Ljubljana. 

235'oi. Sport, 6de wereld
kampioenschap maxibasket
bal (vrouwen ouder 30, man
nen ouder 35 jaar) in Ljubljana. 

261 Sit. Silhouet Ljubljana en 
deel grote basketbal. 
i46'oi. AmerikaansRussi
sche topontmoeting van pre
sidenten George W. Bush en 
Vladimir Poetin in Slovenië. 
107 Sit, blok 107 Sit. Resp. 
Amerikaanse en Russische 
vlaggen met silhouet 
Ljubljana en Drakenbrug, 
zelfde zegel met op rand ster
ren en tekst ontmoeting. 

SLOWAKIJE 
55'oi. Europa 2001; water, 
een natuurlijke rijkdom. 
18. Sk. Waterval Studeno
vodsky in de Hoge Tatra. 
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255'oi. Piestany. 
40. Sk. 
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47'oi. Belangrijke mensen 
in GrootMoravië. 
6., 9., II., 14. Sk. Resp. 
'Pribina', 'Rastislav', 'Kocel', 
'Svatopluk'. 

io7'oi. Natuurbescherming. 
14., 15., 16. Sk. Resp. Ur
sus arctos, Canis lupus, 
lynx lynx. 

SPANJE 
Qj'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
75 P. (€0.45). Waterloop in 
binnentuin Generalife in 
Granada. 
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i75'oi. 
Architectuur. 
40,50,155 p. 
(€0.24, 0.45, 
0.93). Resp. 
kerk San 
Martino in 
Noia, 
kathedraal 
Santa Maria 
van Tui, dui
ventil van 
Villaconcha in 
Frechilla. 
265'oi. Villa 
de Lurca. 
40 P. (€0.24). 

Panorama stad en haven. 
i6'oi. Vierhonderdste sterf
dag kardinaal Rodrigo de 
Gastro (15231600). 
40 P. (€0.24). Standbeeld 
kardinaal en Nuestra Senora 
de la Antigua college. 
ijö'oi. Literatuur, 
Leopoldo Alas y Urena 
'Clarin' (18521901). 
75 P. (€0.45). Portret 
schrijver, op achtergrond wei 
met kinderen. 

i56'oi. Frankeerzegels. 
100 P. (€0.60). Koning Juan 
Carlos II. 
226'oi. Bomen. 
40, 75 P. (€0.24, 0.45). Resp. 
beuk, olijfboom. 

286'oi. Frankeerzegels. 
5, 75 P. (€0.03, 0.45). Koning 
Juan Carlos II. 

TSJECHIË 
206'oi. Honden. 
Viermaal 5.40 Kc. Duitse her
der, golden retriever, beagle. 
West Highland white terrier. 
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206'oi. Wenszegel. 
5.40 Kc. Muzieksymbolen 
met twee katten en rode ro
zen en tekst 'gefeliciteerd'. 

TURKIJE 
i64'oi. Traditionele hoofd
bedekking Turkse vrouwen. 
200.000, 250.000, 425.000, 
450.000 TL. Vrouw uit resp. 
MersinSihfke, Sivas, Aydin, 
Hakkari. 
55'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
450.000, 500.000 TL. Resp. 
Düdenbasiwaterval, 
Yerkopruwaterval. 
i55'oi. Geschiedenis lucht
vaart: eerste Turkse vlucht 
IstanboelCairo (1914). 
250.000, 300.000, 450.000, 
500.000 TL. Resp. 
Ismail Hakki Bey (copiloot), 
Nuri Bey (18911914, piloot), 
Sadik Bey (copiloot), 
Mehmet Fethi Bey (1887
1914, piloot). 

VATICAAN 
259'oi. Pelgrimsreizen 
paus in Heilig jaar 2000. 
500, 800,1200,1500, 5000 
L.; blok 3000 L. (€0.26, 0.41, 
0.62, 0.77, 2.58; 1.55). Resp. 
berg Sinai met klooster heili
ge Catherina, kruis op berg 
Nebo, zaal van het Laatste 
Avondmaal, Heilig Graf, 
paus knielt voor Heilige 
Maagd in Fatima; Klaagmuur 
in Jeruzalem. 
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259'oi. Verminderen buiten
landse schulden arme landen. 
200, 400, 800,1000,1500 L. 
(€0.10, 0.21, 0.41, 0.52, 
0.77). Afbeeldingen schilde
rijen van Carlo di Camerino 
(14de15de eeuw). 
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WITRUSLAND 
g6'oi. Nucleaire ramp bij 
Tsjernobyl vijftien jaar gele
den. 
50 r. Traan op gezicht. 
i56'oi. Traditionele kle
ding. 
200,1000 r. Kleding 19de 
eeuw uit resp. Slutsk, Pinsk. 

37'oi. Tien jaar soevereine 
staat. 
500 r. Hologram embleem 
Witrusland. 

ZWEDEN 
i68'oi. Honderd jaar 
Nobelprijs, vredesprijs voor 
hulporganisaties. 
Tweemaal 8. kr. Artsen zon
der grenzen in actie in Afrika 
(Nobel vredesprijs, 1999), 
Rode Kruis verleent hulp aan 
behoeftigen in Aziè (Nobel 
vredesprijs, 1901,1917,1944 
en 1963). 

i68'oi. Vissen van Wilhelm 
von Wright (18101887, die
renschilder). 
Driemaal Brev. Perca 
fluviatihs, Abramis brama, 
Triglopsis quadricornis. 

S V E R I G E 
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i68'oi. Daniel Solander 
(U33U^^ botanist), 
gezamenlijke uitgifte met 
Australië. 
Tweemaal 8. kr. Portret 
Solander en plant Barringtonia 
calyptrata, schip Endeaver 
aan de grond in Botany Bay 
(Australië) en plant 
Cochlospermum gillivraei. 
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ZWITSERLAND 
20g'oi. 'De regenboogvis'. 
70, 90 c. Illustraties uithoek 
'De regenboogvis' van Mar
cus Pfister {i960). 

209'oi. Bloemen, gezamen
lijke uitgifte met Singapore. 
Velletje met 70, 90, iio, 130 c. 
Resp. Melastoma 
malabathricum, Saraca 
cauliflora, Leontopodium 
alpmum, Gentiana clusii. 

209'oi. Honderdste sterf
dag Arnold Böcklin (1827
1901), schilder. 
180 c. Reproductie schilderij 
'Geboortevan Venus' (1869) 
uit Hessisches Landesmuseum 
Darmstadt m Duitsland. 

iSO 

209'oi. Frankeerzegels, 
toerisme. 
90,100,110 c. Resp. boerderij 
bij Willisau en kind geeft 
paard hooi, stoomschip 
'La Suisse' en uitkijken over 
het meer, ijs op de 
Matterhorngletsjer, skiër. 

= BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i3i2'oo. Inheemse 
orchideeën. 
5., 10., 24.Dh. Resp. 
Limodorum abortivum. 
Orchis papilionacea. Orchis 
proincialis. 
24i'oi. Inheemse watervogels. 
5., 5., 10., 24. Dh. Resp. 
Recurvirostra avosetta, Anser 
anser, Botaurus stellaris, 
Numenius arquata. 
2i2'oi. Kunstnijverheid. 
5., 10., 24.Dh. Resp. 
beschilderd theetafeltje, 

bergplaats aan muur, 
spiegellijst. 
2i3'oi. Nationale parken. 
5., 10., 20., 24. Dh. Resp. 
Belezma, Gouraya, ThenietEl 
Had, ElKala. 

ANGOLA 
255'oi. Dag van Afrika. 
Tweemaal 10 KZr, blok 30 
KZr. Handen met xylofoon, 
handen met telraam, kaart 
Afrika met muziek
instrumenten, computeren 
satelliet. 

96'oi. Flora. 
8, 9,10,10 KZr.; blok 30 KZr. 
Vhnders en resp. Nicolaia 
speciosa Horan, Tagetes 
patuia. Allamanda cathartica, 
Welwitschia mirabilis; 
Welwitschia mirabilis met op 
rand beeldmerk Belgica 2001. 

Angol 

2i6'oi. Zonsverduistering. 
Blok 30 KZr. Mens kijkend 
naar zwarte zon. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
285'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001, 
Japanse kunst. 
45, 60, 65, 75 c , $ I., 1.20; 
velletje met viermaal $ 1.65; 
velletje met zesmaal $ 1.65. 
Reproducties klassieke 
Japanse schilderijen. 
ii6'oi. Zeeleven. 
$ 0.25, 0.45, 0.65, 0.90, 0.90, 
I.; twee vel met zesmaal 
$ 1.20; twee vel met zesmaal 
$ 1.65; tweemaal blok $ 5., 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
Microspathodon chrysurus, 
Hypoplectrus indigo, 
Carcharodon carcharias, 
Paracanthurus hepatus, 
Tursiops truncatus, Octopus 
vulgaris; Delphinus delphis, 
Larus pipixcan, Holocanthus 
tricolor, Centropyge bicolor, 
Stegates leucostictus, 
Chaetodon striatus; Sterna 
hirundo, Cypselurus 
flircatus, Holocanthus 
ciliaris, Haemulon sciurus, 
Anisotremus virginicus, 
Acanthurus coeruleus; Sula 
sula, Tursiops truncatus, 
Eretmochelys imbricata, 
Monachus monachus, 
Carcharhinus leucas, 
Negaprion brevirostris; 
Dugongdugon, Phaethon 
lepturus, Carcharhinus 
leucas, Manta birostris, 
Chelonia mydas, Haemulon 
macrostomum; Istiophorus 
platypterus, Pelecanus 
occidentalis, Balistes vetula, 
Eretmochelys imbricata. 
ii6'oi. Orchideeën. 
$ 0.45,0.75,0.90,1.; vel met 
zesmaal $ 1.20; twee vel met 
zesmaal $ 1.65; tweemaal 
blok $ 6.. Resp. Hintleya 

burtii, Neomoovea irrovata, 
Comparettia speciosa, 
Cypripedium crapeanum; 
Trichoceuos muralis, Dracula 
rampira, Psychopsis papilio, 
Lycaste clenningiana, 
Telipogon nevuosus, 
Masclecallia ayahbacana; 
Catdeya dowiana, Dendiobium 
cruentum, Bulbophyllum 
lobbi, Chrysis laevis, 
Ancistrochilus rothschildicanus, 
Angraecum sororium; 
Rhyncholaelia glanca, 
Oncidium barbatum, Phaius 
tankervillege, Ghies brechtiana, 
Angraecum leonis, Cycnoches 
loddigesti; Symphalossum 
sanquinem, Trichopilia 
fragrans. 
37'oi. Honderdste sterfdag 
Henri de ToulouseLautrec 
C18641901, schilder). 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 5.. Reproducties schilderijen. 
37'oi. Honderdste sterfdag 
Giuseppe Verdi (18131901, 
componist). 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 5.. Resp. portret Verdi, 
scène Don Carlos, dirigent en 
muziek Aïda, musici en mu
ziek Rigoletto, muziek Aïda 
en geboortehuis in Italië. 
37'oi. Honderdste sterfdag 
koningin Victoria (18191901). 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 5.. Portretten. 
37'oi. Honderdste geboor
tedag Mariene Dietrich (1901
1992, actrice). 
Vel met viermaal $ 2.. 
Foto's. 
37'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
$ I.. Fotomozaïek. 
Vel met zesmaal $ i., blok 
$ 6.. Portretten. 
37'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet 
(18401926, schilder). 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 5.. Reproducties schilderijen. 

ARGENTINIË 
ig5'oi. Argentijnse zilver
smeedkunst. 
Viermaal 75 c. (doorlopend 
beeld). Hoofdstel, stijgbeugel, 
sporen, 'rastra' (sieraad 
typisch voor gaucho's). 

i66'oi. Wereldpostzegel
tentoonstelling Belgica 2001, 
schilderijen. 
Velletje met 25, 75 c. Resp. 
'Wasvrouwen aan oever 
Belgrano' (Prilidiano 
Pueyrredon, 18231870), 
'Hooioogst' (PieterBruegel, 
15271569); op rand lopen 
schilderijen door, beeldmerk 
Belgica, 'Voorjaar' 
(ets Bruegel), handtekening 
Francisco de Tassis, water
verf'Het net binnen halen' 
van Pueyrredon, handteke
ning Gervasio Antonio de 
Posadas, enveloppe met post
zegels geadresseerd aan 
J.B. Moens in Brussel, 
uitgever Argentijnse postzegel
catalogus. 

i66'oi. Wereldkampioen
schap voetbal voor jeugd. 
Tweemaal 75 c. Doelman 
vangt bal, speler schopt tegen 
bal. 

ARUBA 
3i5'oi. Klassieke auto's. 
25, 40, 70, 75 c. Resp. Ford 
'Crown Victoria Leatherback' 
(1930), Citroen Comerciale 
(1933), Plymouth pickup 
(1948), Ford Edsel (1959). 

ASCENSION 
Afbeelding melding 7/582, 
eeuw Victoria. 
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AUSTRALIË 
i33'oi. 'Australian 
legends'. Sir Donald 
Bradman (19082001), 
cricketspeler. 
Tweemaal 45 c. Portret uit 
1930, cricketactie; beide af
beeldingen ook in januari 
1997 op postzegels. 
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56'oi. Voorzieningen voor 
het binnenland. 
Vijfmaal 45 c. Satellietschotel 
(telecommunicatie), vracht

auto (transport), meisje met 
leerboek en microfoon (ra
dioonderwijs), brievenbus 
(post), vliegtuig (vliegende 
dokters). 

256'oi. Drakenbootrace; 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongkong, China. 
45 c , $ I.; velletje met beide 
zegels. Drakenboot met resp. 
conferentie en tentoonstel
lingscentrum in Hongkong, 
operagebouw in Sydney. 

i27'oi. Frankeerzegels, 
vergezichten. 
50 c, $ I., 1.50, 20.. Resp. 
Bue mountains in New South 
Wales, Murrumbidgee river in 
Australian Capital Territory, 
Port Douglas in Queensland, 
Uluru in Northern Territory. 

BAHAiMAS 
Afbeelding melding 6/499, 
eetbare vruchten. 

i7'oi. Frankeerzegels, 
vogels en eieren. 
5,10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 65, 70, Boe, $ I., 2., 
5., 10.. Resp. Egretta 
rufescens, Porphyrula 
martinica, Chordeiles 
gundlachii, Charadrius 
wilsonia, Charadrius 
vociferus, Calliphlox 
evelynae, Callichelidon 
cyaneovirdis, Mimus 
gundlachii. Icterus 



dominicensis, Saurothera 
merlini, Puffinus Iherminieri, 
Tyrannus dominicensis, 
Coereba flaveola, Dendroica 
petechia, Loxigilla violacea, 
Ajaja ajaja. 
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BAHREIN 
28-4-'oi. Vijfentwintig jaar 
Ministerie van huisvestmg. 
100,150, 200, 250 fils. Resul
taten stadsontwikkeling en 
bouw; portret emir Hamed 
bin Isa Al Khalifa. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 7/582, 
diepzeefauna. 

BOLIVIA 
Zonder datum. Frankeer-
zegels, nationale symbolen. 
10.-, 20.-, 30.-, 50.-, 100 Bs. 
Resp. nationale bloem 
Heliconiarostrata, naüonale 
bloem Periphrangus dependens, 
iste wapenschild 1825, 2de 
wapenschild 1826, huidige 
wapenschild (sinds 1888). 
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8-5-'oi. Bolivia en de Europe
se Unie, vijfentwintig jaar 
samenwerking. 
6.- Bs. Landkaart Europa met 
Europese vlag en Bolivia in 
kleuren nationale vlag. 
i8-5-'oi. Faculteit van rech
ten en politieke wetenschap-
peni/ijaar. 
6.- Bs. Vrouwe Justitia met 
leeuw voor tempelfront. 

Zonder datum. Volkstelling 
2001 door INE (bureau 
statistiek). 
I.-, 1.50,1.50, 2.50, 3.-BS. 
Tekeningen van vele mensen. 
i2-6-'oi. Frankeerzegels; 
filatelie II. 
0.50,1.-, 1.50, 2.-, 2.50 Bs. 
Resp. mannetje met grote 
enveloppen op trap 'eerste-
dagenveloppen sparen', 
vertwijfeld kijkend mannetje 
'zegels leren sorteren', jongetje 
met zegels 'postzegels leren 
verzamelen', kinderhoofd 
met zegels 'met postzegels 
gaat het zo', brief met gezicht 
in postbakje 'ik ben blij dat ik 
een postzegel ben'. 

BRUNEI 
i5-7-'oi. Vijfenvijftigste 
verjaardag sultan. 
Vijfmaal 55 s; blok 55 s. Vijf
maal sultan in verschillende 
uniformen; sultan met op 
achtergrond stad. 
5-8-'oi. Internationaal 
jongerenkamp. 
Driemaal 30 s. Jongeren bij 
tenten; portret sultan. 
i8-8-'oi. Internationale 
islamitische expo 2001. 
Viermaal 20 s. 

CANADA 
25-6-'oi. Wereldkampioen
schappen atletiek lAAF''̂  in 
Edmonton, Canada. 
Tweemaal 47 c. Hardloopster, 
hoogspringer. 

i-7-'oi. Pierre Elliott Trudeau 
(1919-2000). 
47 c. Portret, geschilderd 
door Myfanwy Pavelic. Velle
tje met vier zegels en op rand 
twee afbeeldingen Trudeau 
en rode roos. 

'Champlain', 'Canadian 
Wählte Star'. Velletje met vier 
zegels, op rand rozen. 

i-8-'oi. Canadese rozen. 
Viermaal 47 c. 'Agnes', 
'Morden Centennial', 

3-8-'oi. Driehonderd jaar 
geleden werd grote vrede van 
Montreal getekend. 
47 c. Onderhandelingen tus
sen Hassaki (Ottawa), twee 
Irokezen, Onanguicié 
(Potawatomi), Louis 
Franquelin (hydrograaf), 
hoofd Grote Meren, gouver
neur de Callière van Frankrijk. 

24-8-'oi. Serie 'meesterwer
ken van Canadese loinst', XIV. 
$ 1.05. "The space between 
columns #21 (Italian)' van 
Jack Shadbolt (1909-1998). 
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ig-g-'oi. 'Shriners' (groep 
binnen vrijmetselarij die in 
ziekenhuizen gespecialiseerd 
in orthopedie en brandwonden-
zorg voor kinderen voorziet). 
47 c. Clown goochelt met 
krukken, jongetje kijkt toe. 

28-9-'oi. Vijftig jaar 'Theatre 
du Nouveau Monde', hon
derd jaar 'Grand Theatre'. 
Tweemaal 47 c. (doorlopend 
beeld). Theaterscènes met 
oprichters resp. Jean Gascon 
en Jean-Louis Roux, Ambrose 
J. Small. 

CENTRAALAFRJKAANSE 
REPUBLIEK 
24-3-'9g! Prehistorische dieren. 
Vel met zesmaal 250 F.; vel 
met zesmaal 300 F.; blok 
2000 F. Resp. Archaeopteryx, 
Stegosaurus, Placerias, 
Rutiodon, Tyrannosaurus 
rex, Lystrosaurus; 
Spinosaurus, Cynognathus, 

Kuehneosaurus, 
Compsognathus, 
Triceratops, Euoplocephalus; 
Desmatosuchus. 
24-3-'99! Vogels. 
Vel met zesmaal 350 F.; vel 
met zesmaal 500 F. Resp. 
Psittacula himalalyana, 
Anodorhynchus hyacinthinus, 
Trichoglossus haematodus, 
Xipholena punicea, Chloebia 
gouldiae, Ramphastos tucanus; 
Falco sparverius, Polyborus 
plancus, Terathiopius 
ecaudatus, Tyto alba, 
Claucidium passermum, 
Speotyto cunicularia. 
24-3-'99! Mineralen. 
Vel met zesmaal 400 F.; vel 
met zesmaal 600 F.; blok 
2000 F. Resp. hematiet, 
chalcofylliet, ijzermeteoriet, 
sylvaniet, glanzende 
hematiet, spodumeen; 
barnsteen met insect, opaal, 
struviet, mangaanspaat, 
polybasie, zuiver zilver; gips. 
ii-é-'gg! Paddestoelen. 
40, 50, 65,280,345,465, 
485, 600 F.; vel met negen-
maal 390 F.; vel met negen-
maal 440 F; blok 1500, 2000 F. 
Resp. Leotia lubrica, Hygro-
phorus hypotheius, Tarzetta 
cupularis, Hygrocybe calypt-
raeformis, Auricularia me-
senterica, Phellodon 
tomentosus, Helvella crispa, 
Gyromitra esculenta; 
Hygrocybe psittacina, 
Rickenella fibula, Laccaria 
amethystea, Trichilomopsis 
rutilans, Lepista personata, 
Lepista Flaccida, Pseudo-
clitocybe cyathiformis, Collybia 
fusipes, Collybia butyracea; 
Micromphale foetidum, 
Mycena crocata, Mycena 
pura. Russuia rosea, Amanita 
muscaria, Mycena cinerella, 
Boletus pinophilus, Leccinum 
versipelle, Mutinus caninus; 
Lycoperdon echinatum, 
Geastrum striatum. 
8-7-'99! Tien jaar personage 
'Chun-Li' in videospel 'Street 
Fighter II'. 
Driemaal 1200 F. 'Chun-Li'. 
9'7''99' Honden. 
60,490 F.; vel met achtmaal 
465 F.; blok2000 F. Resp. 
dobermann, Ihasaapso; 
Alaskan malamute, kleine 
Münsterländer, Duitse 
herder, barsoi, Afghaanse 
windhond, Ierse terriër, 
komondor, Finse spits; beagle. 

CHILI 
26-4-'oi. Dertig jaar nauona-
lisatie koperindustrie. 
$ 400. Kopermijn en koperen 
producten. 

3-5-'oi. Campagne voor 
orgaandonatie. 
$ 160. Twee handen, harten 
nier, ambulance, chirurg aan 
het werk. 

OONAR 
" .GANOS 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
ii-7-'oi. Vliegers. 
Viermaal NT$ 5.-. Vliegers in 
vorm resp. draak, feniks, 
tijger, vis. 

25-7-'oi. Tekens uit dieren
riem, III; 'vuurtekens'. 
NT$ 5.-, 12.-, 25.- (totovale 
zegels te maken). Sterren
beeld, de plaats, het symbool, 
Chinese en Engelse namen 
en data van resp. ram, leeuw, 
boogschutter. 
3-8-'oi. Herdruk 'Draken 
rond twee karper'. 
NT$ 300.-, 500.-. 
i4-8-'oi. Snel lokaal transport 
in Taipei. 
NT$ 5.-, 12.-, blok 25.-. Resp. 
voorkant treinstel en beeld
merk MRT (mass rapid 
transit system), mensen op 
perron en plattegrond verbin
dingen, trein op Tamshui 
Line's Chientan station. 

23-8-01. Fruit, II. 
NT$i.-, 3.50, 30.-, 40.-. 
Resp. pruimen, mandarijn-
tjes, longans, grapefruits. 

COOKEILANDEN 
ii-6-'oi. Honderd jaar ver
bondenheid Cookeilanden en 
Nieuw-Zeeland. 
Overdruk met tekst op velletje 
lOoste verjaardag koningin
moeder van 20-io-'oo, mel
ding 1/76-

DOMINICA 
i5-5-'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001 en 
kunst van Tsuji Kako. 
$ 0.25, 0.55, 0.65, 0.90,1.-, 
2.-; twee vel met vijfmaal 
$1.65; driemaal blok $6.-. 
Reproducties schilderijen 
Tsuji Kako. 
i8-6-'oi. Paddestoelen. 
$ 0.15,0.25,0.55, 3.-; vel met 
zesmaal $ o.90; vel met zes
maal $ 2.-; tweemaal blok 
$ 5.-. Resp. Cantharellus 
cibarius, Hygrocybe pratensis, 
Leccinum aurantiacum, 
Mycena haematopus; 
Caesar's amanita, Agraricus 
augustus, Clitocybe nuda, 
Hygrocybe plavescens, 
Stropharia kaufmanii, 
Hygrophorus speciosus; 
Marasmiellus candidus, 
Calostoma cinnabarina; 



Cantharellus infundibulifornis, 
Hygrocybe punicea, 
Dictyophora indusiata, 
Agrocybe praecox; Amanita 
muscaria, Gymnopilus 
spectabilis. 

EGYPTE 
253'oi. Franl<eerzegel. 
10 P. Gouden beeld godin 
Silakht met vogel op hoofd. 
45'oi. Vijfentwintig jaar 
Helwanuniversiteit. 
30 P. 

(patrouilleboot zuidpool
gebied 19551970), 'Desire' 
1592 (ontdekking). 

FIJI 
266'oi. Dierenbescherming 
{S.P.C.A., Society for the 
Prevention of Cruelty to 
Animals). 
34, 96c.,$ 1.23, 2.. 
Kinderen met resp. poes, 
twee honden, poes, hond. 

205'oi. In gebruik nemen 
bibliotheek Alexandrië. 
125 P. Tekening gebouw. 

ERITREA 
1999! Twintig jaar Vrouwen
bond in Eritrea. 
5,10, 25 c , I N. Resp. vrouw 
met kind, vrouwen volgen 
les, demonstratie, in militaire 
dienst. 
i33'oo. Dieren van Rode 
Zee. 
Vier vel met zesmaal 3 N.; 
driemaal blok 10 N., blok 15 
N. Resp. Lethrinus nebulosus, 
Pterois volitans, Myripristis 
sp., Lethrinus sp., Abudefduf 
saxatilis, Manta birostris; 
Taeniura lymna, Pomacentrus 
bifasciatus, Zingel zingel, 
Holocentrus sp., Scarus sp., 
Mauraena sp.; Chilmycterus 
spilostylus, Dascyllus 
marginatus, Balistapus 
undulatus, Pomacanthus 
semicirculatus, Rhinecant
hus assasi, Millepora 
dichotoma; Epinephelus 
fesciatus, Pygoplites diacanthus, 
Cephalopholis miniatus, 
Centropyge eibli, Ostracion 
cubicus, Naso unicornis; 
Centropyge flavissimus, 
Anthias squamipinnis, 
Labroides quadrilineatus, 
Pomacanthus maculosus. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 7/583, 
eeuw Victoria. 

3i7'oi. Belangrijke marine
schepen. 
10,17, 20, 37,43, 68 p. Resp. 
'Welfare' 1690 (eerste lan
ding), 'Invincible' 1914 (slag 
bij Falklandeilanden), 
'Exeter' 1939 (slag bij Plate
rivier), SR.N6 hovercraft 
(19671970), 'Protector' 

207'oi. Duiven. 
69, 89 c., $1.23, 2.. 

(>'*C ' ' 

i8'oi. Westpac Bank. 
48, 96 c., $ I., 2.. 

FILIPIJNEN 
2i5'oi. Diplomatieke be
trekkingen tussen Filipijnen 
en Australië. 
5., 13., blok 13. P. Cultureel 
Centrum Filipijnen en Opera
gebouw Sydney. 

3i5'oi. Honderd jaar hoog
gerechtshof. 
5. P. Gerechtsgebouw en 
Vrouwe Justitia. 
i6'oi. Honderdjarig be
staan 'Normal university'. 
5. P. Universiteitsgebouw en 
beeldmerk. 
i6'oi. Honderdjarig be
staan 'Silliman university'. 
5. P. Universiteitsgebouw en 
beeldmerk. 
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306'oi. Vijftig jaar 
FilipijnsChinese postzegel
vereniging. 
Tweemaal blok 11. P. van i2'oi 
(postzegeltentoonstelling 
Hongkong, melding 4/332) 
met overdruk gouden 
jubileum. 

GAMBIA 
i4i'oo. Televisieserie 
'I love Lucy'. 
Velletje met negenmaal 5. D., 
tweemaal blok 25. D. Scènes 
uit serie met actrice Lucy Ball 
(19111989). 
i4i'oo. Televisieserie 
'The three stooges'. 
Velletje met negenmaal 5. D., 
tweemaal blok 25. D. Scènes 
uit serie. 

GAMBIA DS 

28i'oo. Eeuwwisseling I, 
belangrijke gebeurtenissen 
14501500. 
Vel met zeventienmaal 3. D. 
Ontwerp vliegtuig Leonardo 
da Vinci (1480), druk bijbel 
Johannes Gutenberg (1455), 
driekleurendruk in Mainzer 
Psalter (1457), Iwan de Grote 
grootvorst Moskou (1462), 
Constantinopel ingenomen 
door Turken (1453), bouw 
Chinese muur (1488), Lorenzo 
de' Medici (14491492) op 
troon (1479), Hendrik VII 
(14571509) koning Engeland 
(1485), VascodaGama 
(14601524) rond Kaap de 
Goede Hoop (1497), konink
rijken Aragon en Castilië sa
men (1479), geboorte huma
nist Erasmus in Rotterdam 
(1466/91536), Italiaan 
Giovanni Caboto (ca. 1450
ca. 1499) vindt oostkust 
NoordAmerika 1497), 
Hendrik VI in rozenoorlog 
(1455), Bartolomeus Diaz 
(ca. 14501500) vindt Kaap de 
Goede Hoop (1487), Matthias 
I Corvinus (14431490) ko
ning Hongarije (1458), 
Columbus (14511506) ont
dekt Amerika (1492), boete
prediker Girolamo Savonarola 
(14521498) in Florence te
rechtgesteld. 
28i'oo. Eeuwwisseling II, 
belangrijke gebeurtenissen 
19001909. 
Vel met zeventienmaal 3. D. 
Max Planck (18581947) be
denkt kwantumtheorie 
(igoo), Ferdinand graaf von 
Zeppelin (18381917) bouwt 
luchtschip, Guglielmo 
Marconi (18741937) zendt 
radioboodschap over oceaan 
(1901), dood koningin Victo
ria (18191901), eerste Nobel
prijs (1901), eind Boerenoor
log (1902), vliegexperiment 
gebroeders Wright (1903), 
eerste teddyberen (1903), be
gin bouw Panamakanaal 
(1904), Albert Einstein (1879
1955) ontwikkelt relativiteits
theorie (1905), revolutie in 
Rusland (1905), aardbeving 
San Francisco (1906), Louis 
Lumière (18641948) ontwik
kelt kleurenfotografie (1907), 
Pablo Picasso (18811973) 
schildert 'Les Demoiselles 
d'Avignon' (1907), Robert 
Peary (18561920) bereikt 
noordpool (1909), begin 
verkoop Tford (1908), eerste 
kibboets in Palestina (1909). 
52'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak**. 
Viermaal 5., blok 15. D. Draak. 
i82'oo. Afrikaanse fauna. 
0.50, 0.75,1., 2., 3., 4., 5., 
10. D.; velletjes met zesmaal 

5., 6., 7., 7. D.; viermaal 
blok 25. D. Resp. Indri indri, 
Capra ibex nubiana, Equus 
grevyi, Taurotragus euryceros, 
Ceratotherium simum, Galago 
senegalensis, Okapia 
johnstoni, Gazella dama mhorr; 
Hippotragus nigervariani, 
Tragelaphus strepsiceros, 
Equus asinus somalicus, 
Gazella dorcas, Addax 
nasomaculatus, Gazella 
pelzelni; Acinonyx jubatus, 
Pan troglodytes, Arctocebus 
calabarensis, Diceros bicornis, 
Damaliscus dorkas, 
Tragelaphus oryx; Gorilla 
gorilla beringei, Aepyceros 
melampus petersi, Lemur 
coronatus, Uratelornis 
chimaera. Hyaena brunnea, 
Equus zebra; Threskiornis 
aethiopicus, Falco punctatus, 
Panthera pardus panthera, 
Geochelone radiata. 
Hippopotamus amphibius, 
Geronticus calvus; Crocodylus 
niloticus, Hydrotragus leche, 
Daubentonia madagascariensis, 
Loxodonta africana. 

blok 25. D. Resp. LZio 
Schwaben (1911), LZ127 
GrafZeppelin (1928), LZ129 
Hindenburg (1936); LZ130. 

ij'oo. Vierhonderdste ge
boortedag Antoon van Dyck 
(15991641). 
Velletje met driemaal 5.D., 
vijf velletjes met zesmaal 
5. D., achtmaal blok 25. D. 
Schilderijen. 

i5'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Velletje met viermaal 6. D. 
Resp. Paavo Nurmi (1897
1973) Fins langeafstandlo
per, basketbal, olympisch 
stadion in Athene, Griekse 
schildering wagenrennen. 

i5'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
Velletje met viermaal 7. D., 
blok 25. D. Foto's William. 
i5'oo. Vijftig jaar interna
tionaal filmfestival in Berlijn. 
Velletje met zesmaal 7. D.; 
blok 25. D. Filmscènes met 
Gina LoUobrigida {1953), 
Lawrence Olivier (1955), 
Victor Sjöström (1957), Tony 
Curtis en Sidney Poitier 
(1958),'Die Wüste lebt' 
(1954), JeanPaul Belmondo 
en Jean Seberg (1959); Henry 
Fonda (1957). 
i5'oo. Honderdvijfenzeven
tig jaar openbaar personen
vervoer per trein. 
Velletje met tweemaal 15. D. 
George Stephenson (1781
1848) en locomotief nr. i, loc 
'Chesapeake'. 
i5'oo. Honderd jaar Zeppelins. 
Velletje met driemaal 15. D.; 

i56'oi. Orchideeën. 
Twee vel met zesmaal 7. D.; 
vel met viermaal 7. D.; twee
maal blok 25. D. Resp. 
'seagulls beaula queen', 
'hazel boyd', 'Costa Rica', 
Dendrobium infidibulum, 
Disa hybrid, 'chysis'; 
'Richard Mueller', 'colmanara 
wildcat', Cycnoches 
chlorochilon, Vanda coerylea, 
Disa blackii, orchidee; 
Machu piechu, 'Madevallia 
copper angel', Madevallia 
hirtxi, Tuakau canoy; 
Dendrobium nobile, Ancidium 
alliance. 
i56'oi. Orchideeën uit Afiika. 
3., 4., 5., 15.D.; twee vel 
met zesmaal 8. D.; tweemaal 
blok 25. D. Resp. Orchis 
morio, Fulophia speciosa, 
Angraecum leonis, Oeceoclades 
maculata; Ceratostylis 
retisquama, Rangaeris 
rhipsalisocia, Phaius hybrid, 
Disa hybrid, Disa uniflora, 
Angraecum leonis; Satyrium 
erectum, Aerantites grandiose, 
Aerangis somasticta, 
Polystachya bella, Eulophia 
guineensis, Disa blackii; Disa 
kirstenbosch pride, Aerangis 
curnowiana. 
i67'oi. Dieren uit Afrika. 
2., 3., 4., 5., 10., 20. D.; 
vier vel met zesmaal 8. D.; 
tweemaal blok 25. D. Resp. 
Upupa epops, Clamator 
glandarius, Panthera leo, 
Cephalophus zebra, 
Cercocebus atys, Tragela
phus strepsicersos; 
Tachymarptis melba, Genetta 
tigina, Galagoides thomasi, 
Merops nubicus, Phataginus 
tricuspis, Cercopithecus 
campbelli; Psittacus erithacus, 
Mahmbus racheliae, Merops 
apiaster, Alcedo atthis, 
Potamochoerus poreus, 
Tragelaphus scriptus; 
Hypolimnas salmacis, 
Funisciurus pyrropus, 
Clappertonia ficifolia, Costus 
spectabilis, Catopsilia florella, 
Achatina fiilica; Hippopotamus 
amphibius, Loxodonta 
africana, vlinder, Ardea 
cinerea, Charaxes imperialis, 
Gloriosa simplex; Urromanis 
tetradactyla, Falco tinnunculus. 

GHANA 
i86'oi. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2001, klassieke 
auto's. 
2000,3000, 5000, 6000 Cs.; 
twee vel met zesmaal 4000 
Cs.; tweemaal blok 14000 Cs. 
Resp. Bentley Sserie conver
tible (1950), Chrysler town 
and country (1948), Lotus 
elite (1957), Corvette sting 
ray (1966); BMW 507 (1956
59), Tourer bentler (1934), 
Morris minor MM (1948), 
Daimler SP 250 dart (1954), 
Desoto custom convertible 
(1950), Ford thunderbird 
(195560); Porsche 356B 
(195963), Rolls Royce silver 
cloud (1962), Austin healey 
sprite MK (1958), Mercedes 



300 SL (1954-57), Citroen 
2CV (1949), Cadillac series-62 
(1949); Mercedes Benz 
(1933), Triumph TR2 (1953-55). 

GRENADA 
i8-6-'oi. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2001, zeil
schepen. 
$ 0.45, 0.75,0.90,1.-, 1.50, 
2.-; drie vel met negenmaal 
$ I.-; tweemaal blok $ 6.-. 
Zeilschepen uit de hele wereld. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i-2-'oo. Eeuwwisseling; III, 
onderzoek zee. 
Vel met zeventienmaal 50 c. 
Fernao de iWagalhaes (ca. 
1470-1521, Portugees zee
vaarder), storm op zee, hand 
koningin Elizabeth I op 
wereldbol, albatros, pinguïn, 
vrouw uit Tahiti, broodvruch
ten, beeld Paaseiland, hout
snijwerk Maori, kreeft, 
orchidee, walrus, kangoeroe, 
wrak zeilschip 'Beagle', 
fregatvogel, straat van Magellan, 
kapitein lames Cook. 
5-2-'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak. 
Blok $ 4.-. Draak. 
i-j-'oo. Papegaaien en 
parkieten. 
Twee vel met negenmaal $ i.-; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
Neophema pulchella, 
Neophema splendida, 
Purpureicephalus spurius, 
Plalycercus eximius, 
Melopsittacus undulatus, 
Polytelis swainsonii, 
Barnardius barnardi, 
Psephotus haematonotus, 
Cyanoramphus auriceps; 
Trichoglossus haematodus 
rubritorquis, Cacatua 
sulphurea citrinocristata, 
Charmosyna papou goliathina, 
Cacatua leadbeateri, Aratinga 
guarouba, Charmosyna 
rubronotata. Ara nobilis cu-
manensis, Cacatua goffini, 
Aratinga solstitialis; Platycercus 
elegans. Ara macao. 
i-3-'oo. Vogels. 
75, 90 c., $ 2.-, 3.-; twee vel 
met zesmaal $ 1.50; tweemaal 
blok $ 6.-. Resp. Hirundo 
rustica erythrogaster, Fulica 
caribaea, Gallinula chloropus, 
Amazona amazonica; 
Chlorostilbon maugaeus, 
Anthracothorax viridis. 
Tardus plumbeus, 
Poicephalus gulielmi, Aratin
ga chloroptera, Amazona 
leucocephala; Agelaius 
xanthomas. Icterus icterus, 
Sericotus holocericeus, 
Nandayus nenday, Piranga 
olivacea, Euplectes afer; 
Saurothera vieilloti. Vidua 
macroura. 
28-3-'oo. Vissen, I. 
35,75 c, $ 1.-, 2.-; twee vel met 
achtmaal $ i.-; tweemaal blok 
E 6.-. Resp. Pseudotropheus 
auratus, Betta splendens, 
Nanostomus marginatus, 
Heniochus acuminatus; 
Pomacanthus imperator, 
Pseudochromis porphyreus, 
Equetus lanceolatus, 
Centropyge loriculus, 
Amphiprion clarkii, 
Pseudochromis diadema, 
Cephalopholis miniatus, 
Lovulpinus; Brachygobius 
doriae, Lipaphrys nigriceps, 
Capros aper, Acanthurus 
achilles, Xiphophorus helleri, 
Zanclas cornutus, 
Doryrhamphus dactylio-
phorus, Plotosus lineatus; 

Psendanthias tuka, 
Choerodon fasciatus. 

i5-5-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin Elizabedi n. 
Velletje met driemaal $ 2.-. 
Portretten. 
i8-6-'oi. Herinnering aan 
statige zeilschepen. 
$ 0.90,1.-, 2.-, 3.-; drie vel 
met zesmaal $1.25; tweemaal 
blok $ 6.-. Resp. Creole 
{1927), Britannia (1887), 
Ariel (1895), Sindia (1887); 
Mayflower (1620, met pel
grims naar Amerika), Gabriel 
(1728, doorBeringstraat), 
Beagle (naar Galapagoseilan-
den met Charles Darwin), 
Challenger (1852), Vega 
(1827), Pram (1892); William 
Fawcett (1829), Sirius (1838, 
onder stoom naar Amerika), 
S.S. Great Britain (1843), 
Oriental (1849), Lightning 
(1854), Great Eastern {1858); 
Santa Maria (vlaggeschip 
Columbus, met portret 
Columbus), portreten schip 
Vasco da Gama: Sao Gabriel, 
portret en schip Victoria van 
Ferdinand Magellan (1519), 
portret en schip Golden Hind 
van sir Francis Drake (1577), 
portret en schip Endeaver van 
kapitein James Cook (1768), 
portret John Franklin com
mandant Erebus (1845); 
Challenge (1851), Cutty Sark 
(1869). 

GUINEE-BISSAU 
8-5-'oi. Dom Settimio Arturo 
Ferrazzetta (1924-1999). 
250, 350, 400, 500 PG. Por
tretten bisschop. 
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8-5-'oi. Schepen. 
250, 350,400, 500,1000, 
blok 5000 PG. Resp. Bolama 
(1899-1933), Guiné (1905-
1916), Guiné (1922-1930), 
Colonial (1930-1950), Guiné 
(1930-1950), Rita Maria 
(1953-1971) op rand landkaart 
en boot met seinvlaggen. 
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GUYANA 
28-3-'oi. Chinese tekenfilm 
'Hello Kitty's sproolqeswereld'. 
Twaalftnaal blok $ 400.-. 
Scènes uit sprookjes. 

i8-6-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
$ 80.-. Fotomozaiek. 
Vel met viermaal $ 150.-, blok 
$400.-. Portretten. 

i8-6-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet (1840-
1926), schilder. 
Vel met viermaal $ 150.-, blok 
$ 400.-. Reproducties van 
schilderijen. 
i8-6-'oi. Negentigste verjaar
dag Ronald Reagan, 
Vel met tienmaal $ 60.-. 
Portretten uit tijd als acteur, 
gouverneur Californië en 
president Verenigde Staten. 
i8-6-'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001, 
Japanse kunst. 
$25.-, 25.-, 30.-, 30.-, 35.-, 
35.-, 60.-, 60.-, 100.-, 100.-, 
200.-, 200.-; vel met acht
maal $ 80.-; vel met zesmaal 
$ 100.-; vel met vijfmaal 
$ 120.-; vel metviermaal 
$ 160.-; vijfmaal blok $ 400.-. 
Reproducties van schilderijen 
van resp. Hashiguchi Goyo, 
Eishosai Choki, Rekisenteleiri, 
Suzuki Harunobu, Suzuki 
Harunobu, Katsushika 
Hokusai, Kitagawa Utamaro, 
Suzuki Harunobu, Kitagawa 
Utamaro, Chokusai Eisho, 
Tsuchida Bakusen, Suzuki 
Harunobu; achtmaal Ito 
Jakuchu (1716-1800); zesmaal 
Kaikmoto Sesshin; Kitagawa 
Utamaro, Torü Kiyonga, 
Kaigetsudo Ando, Tsuji 
Kako, Suzuki Harunobu; 
viermaal Toshusai Sharaku; 
Kaiwara Hisako, Ito Jakuchu, 
Watanabe Kazan, Okochi 
Yako, Higashibara Hosen. 

HONGKONG 
25-6-'oi. Drakenbootrace; 
gezamenlijke uitgifte met 
Australië. 
Tweemaal $ 5.-; velletje met 
beide zegels. Drakenboot 
met resp. conferentie- en 
tentoonstellingscentrum in 
Hongkong, operagebouw in 
Sydney. 

i-8-'oi. Wereldpostzegelten-
toonstelling Philanippon '01. 
Blok $ 10.-. Frankeerzegel 
'TsingMa' brug, op rand Icarpers. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i-8-'oi. WWF*, zeesterren. 
15,26, 34, 56 p. Resp. Culcita 
novaguineae, Linckia 
laevigata, Acanthasterplanci, 
Echinaster callosus. 

INDONESIË 
2i-4-'oi. Wenszegels. 
800, 900,1000,1500, 2000. 
4000, 5000,10.000 Rp. 
Bloemen. 

5-6-'oi. Milieubescherming. 
800, 900,1000; tweemaal 
blok 3000 Rp. Kinderen met 
resp. vis, herten, vis; 
kinderen met herten (op rand 
landschap), idem zonder 
perforatie. 

6-6-'oi. Honderdste geboorte
dag Soekarno (1901-1970), 
president Indonesië 1945-
1967. 
500, 800, 900,1000, blok 
5000 Rp. Portretten. 

ISRAËL 
ij-j-'oi. Jeugdbewegingen. 
NIS. 5.60. Twee handen 
houden elkaar vast en 
jongeren bij bergwandeling. 

ij-j-'oi. Tegeltableaus. 
NIS. 1.20,1.40,1.90, 2.30. 
Landschappen in tegels op 
gevel gemeentelijke school 
voor jongens Ahad Haam uit 
1924 met resp. 'graf der 
patriarchen' (Hebron), palm 
met blik op oude stad Jaffa, 
Israëlisch Instituut voor 
Technologie (Technion) in 
Haifa, motorboot gebruikt bij 
vervoer immigranten uit 
Koerdistan van Tiberias naar 
Zemah. 

i7-7-'oi. Wereldpostzegel-
tentoonstelling 'Philanippon 
2001', kinderen tekenen hun 
droom. 
Velletje met NIS. 1.20,1.40, 
2.50,4.70. Resp. hetelucht
ballon, poes, dierenarts met 
hondje, zwemmen met 
dolfijnen; op rand 'Kinderen 
tekenen hun dromen' in 
Japans. 

JAPAN 
22-2-'oi. Vijftig jaar notariaat. 
80 yen. Woord 'notaris' in 
Japanse kalligrafie en compu
ter met beeldmerk notariaat. 

e 

23-2-'oi. Serie 'werelderf
goed', I. 
Tienmaal 80 yen. Heiligdom
men met beeldhouwwerk 
versierd en tempels in Nikko, 
voornamelijk uit 17de eeuw 
(sinds december '99 op lijst 
Unesco*), waaronder 
'Futaharasan', 'Toshogu', 
Rinnoji-tempel met mauso
leum voor leyasu Tokugawa. 

ig-j-'oi. Italiè in Japan. ^ 
80, tweemaal iio yen (samen- ^ 
hangend). Beeldmerk'Italië ^ 
in Japan' naar Botticelli's L̂  
'Degeboortevan Venus'met ^ 
Japanse symbool de zon, "-• 
schilderij 'Maria Boodschap' i[|̂  
van Sandro Botticelli ^ 
(ca 1445-1510); zie ook Italië ^ 
melding 3/237 ^ 

(83 



23-3-•'oi. Serie 'werelderf-
,11. 

Tienmaal 80 yen. Heiligdom 
'Itsukushima' (sinds iggó op 
lijst Unesco*), met Marodo 
Jinjya, Marodo Jinjya, Hondha, 
Koma-inu, Marodo Jinjya en 
Gojyu-no-tou, Bugakumen, 
kazari-uma, Noubtai, 
Tahoutou, Oomoto Jinjya. 

KAZACHSTAN 
i2-4-'oi. Kosmonautendag 
2001. 
45.-, 60.-1. Resp. ruimtevaar
tuig Sojoez II en ruimte
station Saljoet, wereldbol en 
kosmonaut (40 jaar bemande 
ruimtevaart). 

April '01. Frankeerzegel, 
bloemen. 
3.-, 10.-1. Tweemaal 
Aquilegia karatavica. 
24-5-'oi. Kans uit Kazachstan. 
50.-, 60.-1. Portretten van 
resp. kan Abulkhair (1693-
1748), kan Abulai (1711-
1781). 

i-6-'oi. Frankeerzegels, 
knaagdier. 
8.-, 15.-, 20.-, 50.-1. Viermaal 
Phodopus roborovskii. 

7-6-'oi. Uilen. 
30.-, 40.-, 50.-1. Resp. Bubo 
bubo, Asio otus, Surnia ulula. 

2i-6-'oi. Communicatie 
2030. 
40.-1. Symbolische afbeel
ding. 

IGRIBATI 
i2-7-'oi. Bescherming water. 
25, 50, 60, 75 c , $2.-. 
Kindertekeningen. 

KOREA NOORD 
5-3-'oi. Gezamenlijke uitgifte 
kranten Noord-Korea. 
10 ch. Titel gezamenlijke 
krant en vlaggen. 
7-3-'oi. Blokhut met hoofd
kwartier geheime kamp 
(1930-1940) op berg Paektu. 
40 ch. Blokhut en militair. 
io-4-'oi. Dag van de zon. 
10 ch., velletje met achtmaal 
80 ch. Resp. geboortehuis 
president in Mangyongdae, 
achtmaal portret Kim II Sung 
(verschillende leeftijden). 

Rhododendron aureum, 
Sedum orbiculatum 
(geurzegels). 

25-4-'oi. Hoge prioriteit 
leger. 
Blok I.- w. Kim Jong II. 
7-5-'oi. Snelwegen. 
40, 70 ch., 1.20,1.50 w. Snel
wegen tussen Pyongyang en 
resp. Kaesong, Hyangsan, 
Nampo, Wonsan. 
i5-5-'oi. Architectonisch 
erfgoed. 
40, 80 ch., 1.50, 2.-w. Resp. 
Ryongwangpaviljoen in 
Pyongyang, Inphungpaviljoen 
in Kanggye, Paeksang-
paviljoen in Anju,Thonggun-
paviljoen in Uiju. 
5-6-'oi. Opvoeding. 
10 ch. 'Vergeet niet de bloedige 
lessen van Sinchon!' 
9-6-'oi. Vogels. 
Velletje met 10, 40, 80 ch., 
I.-, 1.20,1.50 w. Resp. Luscinia 
svecica, Anser anser, 
Diomedea albatrus, 
Charadrius dubius, Uria 
aalge, Delichon urbica. 
9-7-'oi. Berg Kuwol. 
Velletje met 10, 40, 70 ch., 
1.30,1.50 w. Resp. Woljong-
tempel, 'revolutionaire kant', 
Potnamupaviljoen, rots van 
Tak Peak, Ryongyonwaterval-
len. 
20-7-'oi. Beschermde plan
ten. 
10, 40 ch., I.-, 2.- w. Resp. 
Rheum coreanum. Forsythia 
densiflora. Rhododendron 
yedoense. Iris serosa. 
i8-8-'oi. Vuurtorens. 
40, 70, 90 ch., blok 1.50 w. 
Resp. Pibaldo-, Soho-, 
Komalsan-, Alsom-vuurtoren. 

KOREA ZUID 
i-2-'oi. Serie treinen, II. 
Viermaal 170 w. Dieselloc 
2000-serie, dieselloc 
7000-serie, forensentrein, 
Saemaul-trein. 

5-3-'oi. Frankeerzegel, krab. 
200 w. Chionoecetes opilios. 

29-3-'oi. Opening Internatio
nale luchthaven Incheon. 
170 w. Passagiersterminal, 
verkeerstoren, beeldmerk 
luchthaven. 

2-4-'oi. Millenniumserie, X. 
Velletje met vijfmaal 170 w. 
Kim Ku, onafhankelijkheids
beweging en verklaring van 
onafhankelijkheid, installatie 
interim-regering en rege
ringsgebouw, componist 
Ahn Ik-tae en nationale 
volkslied, dichter Yun Dong-ju 
en gedicht'Seosi'. 
27-4-'oi. Olympische ten
toonstelling Seoul 2001. 
170 w. Gouden medaille, 
postzegel bij iste olympiade 
in Athene, munt Olympische 
Spelen Helsinki, beeldmerk 
deze tentoonstelling, Korea's 
olympische mascotte. 

30-4-'oi. 'Mijn eigen zegel'. 
Tweemaal 170 w. met aan
hangsel voor eigen foto. 
Twee omhelzende beren met 
hartjes, anjer. 
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26-2-'oi. Bescherming be
dreigde soorten, flora. 
Viemaal 170 w. JefFersonia 
dubia, Diapensia lapponica, 

4-5-'oi. Serie cartoons, VII. 
Tweemaal 170 w. 'Iljemae' van 
Ko Woo-young, 'Kkeobeongi' 
van Kil Chang-duk. 

LESOTHO 
3i-5-'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001, 
kunst uit Momoyama-tijd-
perk(i582-i6o3). 
1.50, 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 8.- M.; 
vel met vijfmaal 5.- M.; vel 
met vijfmaal 6.- M.; tweemaal 
blok 15.- M. Reproducties 
van schilderijen. 
29-6-'oi. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2001, padde
stoelen uit zuidelijk Afrika. 
Viermaal 5.-M.; vel met zes
maal 3.- M.; vel met zesmaal 
4.- M.; tweemaal blok 15.- M. 
Resp. Panaelus companulatus, 
Hygrophorus camarophyllus, 
Coprinus micaceus, 'golden 
false pholiota'; Cortinarius 
violaceys, Pleyrocybelle 
porrigens, Collybia velutibes, 
Lentinellus cochleathus, 
Anthurus aseroiformis, 
'Caesar's mushroom'; 
Cortinarius traganus, Peziza 
sarcosphaera. Russuia 
emetica, Stropharia ambigua, 
Phlogiotis helvelloides, 
Clitoeybe odora; Hygrophorus 
conicus. Boletus parasiticus. 

LIBERIA 
ii-6-'oi. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2001, schaak-
kampioen Anatoly Karpov. 
Vel met achtmaal $ 15.-; vel 
met zevenmaal $ 15.-; vel met 
vijfmaal $ 30.-. Portretten 
Russisch schaakgrootmeester. 
2-7-'oi. Honderd jaar motor
fietsen. 
$ 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 30.-, 
40.-; twee vel met zesmaal 
$ 25.-; tweemaal blok $ 100.-. 
Resp. Zenith Gradua (1907, 
Japan), Dollar VY (Frankrijk), 
BMW R75/6 (1970, 
Duitsland), Megola sport 
(1922, Duitsland), Rolls Royce 
(1938), Harley Davidson 
XLCHioo(i950-'6o, USA); 
Belgian F.N. (1905), Douglas 
(1911), Scott (1914, 
Groot-Brittannië), Triumph 
(1917), Ner-A-Car (1919, USA), 
Moto Guzzi (1950, Italië); 
Dunstall Norton 850 (1973, 
Groot-Brittannië), Yamaha 
(1990, Japan), Honda 600 
(1990, Japan), Scooter (1990, 
Italië), Suzuki Kataha 750 
(2000, Japan), Suzuki Bandit 
600 (2000, Japan); Harley 
Davidson FXE (1977, USA), 
'British' Harley Goodman 
HDS 1200 (1970). 
2-7-'oi. Filatelistische reis 
om de wereld. 
Twee vel met negenmaal 
$ 15.-; tweemaal blok $ 100.-. 
Resp. Swayambhunath 
(boeddhistische tempel, 
Kathmandu) en Mount Everest 
in Nepal, Ngorongorokrater 
en Kilamanjaro in Tanzania, 
Chinese muur en berg Ki in 
China, kathedraal van Basilius 
(Moskou) en Elbroes (5642 
m, Kaukasus) in Rusland, 
Materhorn in Zwitserland, 

Mont Blanc en 
Eiffeltoren in 
Frankrijk, dom 
(Florence) en 
Dolomieten in 
Italië, kathedraal 
Sagrada Familia 
(Barcelona) en 
Elriede (Tenerife) 
in Spanje, kasteel 
Neuschwanstein 
en Duitse Alpen; 

gebouw Unie en tafelberg in 
Zuid-Afrika, Taj Mahal en 
Annapurna in India, Blauwe 
Moskee en Ararat in Turkije, 

Obelisk eb Cerro Aconcagua 
in Argentinië, Golden Gate 
Bridge (San Francisco) en 
mt. Whitney in Verenigde 
Staten, Angel falls en 
Pantheon in Venezuela, Witte 
Huis en Mt. Ranier-Cascade 
in Verenigde Staten, 
Mt Yerupaja en Machu Picchu 
in Peru, CN-tower en 
Mt Assiniboine in Canada; 
Senoai-Rinnd-Ji tempel en 
Mt Fuji in Japan, Operage
bouw Sydney en Ayer's Rock 
in Australië. 
2-7-'oi. Postzegeltentoon-
stelling Philanippon 2001, 
mooie vrouwen en oorlog in 
Japanse kunst. 
Twaalfmaal $ 20.-; twee vel 
met zesmaal $ 20.-; twee vel 
met vijfmaal $ 25.-; viermaal 
blok $ 100.-. Reproductie van 
schilderijen. 

MACAU 
30-6-'oi. Internet en 
e-commerce. 
1.50, 2.-, 2.50,3.-; blok 6.-
ptcs. Twee handen met sleu
tels, brief met apenstaartje, 
mobiele telefoon, rekenappa-
raat; laptops met symbolen 
op beeldscherm. 

i-8-'oi. Literatuur. 
Viermaal 3.-, blok 7.- ptcs. 
Scènes uit 'De roman van de 
drie koninkrijken', Chinese 
roman uit de Ming-dynastie 
(13 68-1644). 

23-8-'oi. Volkstelling 2001. 
I.-, 1.50, 2.50, blok 6.- ptcs. 
Resp. kinderen, stadsleven, 
wandelen, combinatie drie 
zegels. 

MADAGASCAR 
7-4-'99! Fauna. 
Zesmaal 1950 F.; vel met 
negenmaal 2250 F.; vel met 
negenmaal 2450 F.; twee
maal blok 10.000 F. Resp. 
Dendrobates pumilio, 
Dendrobates galactonotus, 
Phaethornis ruber, Andigena 
laminirostris, Panthera onca, 
Manis tetradactyla; Bradypus 
tridactylus, Anolis sp., 
Nycticebus coucang, 
Agalychnis callidryas, 
Tarsius sp., Civettictis civetta, 



cicade, Callicore sp.. Python 
molurus; Pteropus sp., 
Galago sp., Saimiri sciureus. 
Halcyon pyrrhopygia, 
Anodorhynchus hyancinthinus, 
Heliconius sp., Pongo 
pygmaeus, Sanguinus 
oedipus, Leopardus pardalis; 
Panthera tigris, Panthera 
pardus. 
22-6-'99! Locomotieven. 
Drie vel met zesmaal 4000 F.; 
tweemaal blok 10.000 F. 
Locomotieven uit hele wereld 
vani829 tot 1952. 
6-7-'99! Prehistorische 
dieren, L 
Viermaal 500; vel achtmaal 
1800 F.; tweemaal blok 
12.500 F. Resp. Plateosaurus, 
Iguanodon, Stenonychosaurus, 
Staurikosaurus; Psittacosaums, 
Allosaurus, Stegosaurus, 
Hypsilophodon, Triceratops, 
Camptosaurus, 
Compsognathus, Carnotau-
rus; Apatosaurus, 
Tyrannosaurus rex. 
6-7-'99! Prehistorische -die
ren, n. 
Vijfmaal 500, vel met zesmaal 
1950 F.; blok 12500 F. Resp. 
Lambeosaurus, 
Corythosaurus, Stegosaurus, 
Hypsilophodon, Antrodemus; 
Apatosaurus, Tyrannosaurus, 
Plateosaurus, Hadrosaurus, 
Triceratops, Iguanodon; 
Styracosaurus. 
23-7-'g9! Mondiale natuur
bescherming, hagedissen, L 
300,1700, 2050, 2400 F. 
Resp. Chamaeleo balteatus, 
Uroplatus fimbriatus, 
Chamaeleo minor (foute 
naam), Phelsuma standmgi. 
Juli '99! Mondiale natuurbe
scherming, hagedissen, IL 
2050 F. Uroplatus fimbriatus 
(juiste naam). 
io-8-'99! Tweede sterfdag 
prinses Diana. 
1950 F. Portret Diana (1961-
1997)-
io-8-'99! Beroemde personen. 
Velletje met achtmaal 1950 F. 
Prinses Diana (1961-1997), 
Kwame Nkrumah (igog-
1972, president Ghana), 
George Schukov (1896-1974, 
maarschalk Sovjetunie), 
Samora Machel (1933-1986, 
president Mozambique), 
Moshe Dayan (1915-1981, 
Israelisch politicus), Mahatma 
Gandhi (1869-1948, Indisch 
volksleider), Jacqueline 
Kennedy (1929-1997), John 
Pershing (1860-1948, Ameri
kaans generaal). 
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lo-S-'pg! Vijftigste sterfdag 
Mahatma Gandhi (1869-1948). 
2250, blok 12500 F. Portret 
Indisch volksleider. 
io-8-'99! Vijfentwintigste 
sterfdag Pablo Picasso (1881-
1973)-
2750, 7200, 7500 F.; blok 
12500 F. Schilderijen. 
i8-8-'99! Vijftien jaar Com
missie voor Indische Oceaan. 
500 F. Beeldmerk commissie. 
8-io-'9g! Dertig jaar Militaire 
Academie in Antsirabe. 
500, 2500 F. Beeldmerk jubi
leum. 

i5-ii-'g9! Honderd jaar Pasteur-
instituut in Madagascar. 
500,2500 F. Instituuts
gebouwen. 

iWALEISIË 
7-5-'oi. Installatie koning 
Tuanku. 
30, 50s.,i.-RM;blok2.-RA1. 
Driemaal koning; echtpaar. 
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ii-6-'oi. Culturele instru
menten en kunstvoorwerpen. 
30,30, 50, 50 s. 

g-7-'oi. In Maleisië gemaakte 
auto's, II. 
Tienmaal 30 s. 

MALI 
30-6-'oo. Olympische 
Spelen, Sydney. 
Velletjes met steeds viermaal 
150,460, 530, 750 F.; blok 
1000 F. 

30-6-'oo. Wereldkamioen-
schap voetbal 2002 in Japan 
en Zuid-Korea. 
Velletjes met steeds viermaal 
150, 250, 320, 750 F. Resp. 
Pedro Cea, Schiavio, Luigi 
Colaussi, Juan Schiafïino; 
Fritz Walter, Pelé, Amarildo, 
Bobby Moore; Jairzinho, 
Franz Beckenbauer, Mario 
Kempes, Paolo Rossi; Diego 
Maradona, Jürgen 
Klinsmann, Romario, Zinedine 
Zidane. 

25-9-'oo. Vogels. 
Velletjes met steeds zesmaal 
150, 370 F. Resp. Pterocles 
lichtensteinii, Merops 
albicollis. Passer domesticus, 
Euplectes hordeacea, 
Nectarinia sp., Buphagus 
africanus; Prinia sp., Otus 
scops, Alopochen 
aegyptiacus, Coracias 
garrulus, Promerops cafer, 
Chaetops frenatus. 
25-g-'oo. Honden. 
Velletje met zesmaal 180 F. 
Dalmatische hond, kuvasz, 
Zweedse lappenhond. 
Balearen brak, golden 
retriever, kortharige dwerg
teckel. 

25-9-'oo. Katten. 
Velletje met zesmaal 250 F. 
Witte langharige kat, Somali, 
Himalaya, korat, Bombay, 
la perm. 
25-g-'oo. Vlinders. 
Velletjes met steeds zesmaal 
310, 320 F. Resp. Paralethe 
dendrophilus, Papilio 
ophidicephalus, Kallima 
jacksoni, Hypolimnas 
antevorta, Papilio nobilis, 
Euxanthe wakefieldi; Euxanthe 
eurinome, Euryphura chalcis, 
Dira mmtha, Euphaedra 
zaddachi, Euphaedra 
neophron, Euxanthe riberius. 
25-g-'oo. Paddestoelen. 
Velletjes met steeds zesmaal 
370, 3go F. Resp. Volvariella 
acstidiata, Leucocoprinus 
birnbaumii, Cystoderma 
elegans, Leucocoprinus 
elaidis, Leucocoprinus 
discoideus, Leucoagaricus 
carminescens; Volvariella 
parvispora, Volvariella 
surrecta, Lentinus similis, 
Leucoagaricus holosericeus, 
Leucoagaricus pepinus, 
Agrocybe elegantior. 

25-g-'oo. Prehistorische dieren. 
Velletjes met steeds zesmaal 
460,490 F. Resp. 
Psittacosaurus, Phororhacus, 
Coelophysis, Saurornithoides, 
Acanthopholis, 
Varanosaurus; 
Dromiceiomimus, Placodus, 
Ceratosaurus, 
Heterodontosaurus, 
Diatryma, Ouranosaurus. 

MARSHALLEILANDEN 
2-5-'oi. Dag van postzegel 
2001. 
34 c. Postzegels Marshallei
landen en (postzegel
catalogus op internet). 

i5-5-'oi. Verovering van de 
ruimte. 
Viermaal 80 c. John Glenn 
maakt baan om de aarde 
(1962), Alexei Leonov wandelt 
door ruimte (1965), 
Neil Armstrong met Ameri
kaanse vlag op maan (1969), 
ruimteveer Enterprise (1977). 

i-6-'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Roos, met aanhangsel 
beschrijving bloem. 
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Marehall Island« _. 

7-6-'oi. Leven rond koraalrif 
Viermaal 34 c. Zeester met 
Chaetodon sp. en 
Arothronstellatus, nautilus, 
Chaetodon lunula, 
Anisotremus virginicus en 
Epinephelus. 

MAYOTTE 
g-7-'oi. Vliegende honden. 
Velletje met 3.-, 5.20 F. (0.46, 
0.79). 

9-7-'oi. Vliegclub van 
Dzaoudzi. 
20.-F. (€3.05). Twee vlieg
tuigjes en clubgebouw. 

wvvw.mistamps.com 
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33 e.; tweemaal blok $ 2.-. 
Resp. Coprinus disseminatus, 
Bulgaria inquinans, Laccaria 
amethystea, Morchella 
esculenta, Crucubulum laeve, 
Clitocybe geotropa; Mycena 
galerculata, Agaricus ervensis. 
Boletus subtomentosus, 
Pleurotus ostreatus. Mandala, 
Amanita muscaria; Coprinus 
picaceus, Leccinum scabrum. 
2g-5-'oo. Bloemen uit de 
Pacifische eilanden. 
Vel met zesmaal 33 c ; blok 
$ 2.-. Resp. Freycinetia arborea, 
Ranunculus lyally, Thelymetra 
nuda, Bossiaea ensata. 
Hibiscus diversifolius. 
Gardenia brighamii; 
Tetratheca juncea. 
29-5-'oo. Wilde bloemen. 
Vel met zesmaal 33 c.; blok 
$ 2.-. Resp. Brodiaea elegans, 
Ipomopsis aggregata, 
Convolvulus sepium. Rosa 
woodsii. Rosa palustris, 
Trillium erectum; Lilium 
canadense. 
26-6-'oo. Katten. 
Vel met zesmaal 3 3 c.; blok $ 
2.-. Resp. siamees, gestreep
te kat, Britse korthaar, Pers, 
angorakat, calico; huiskat. 
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MICRONESIË 
i5-5-'oo. Paddestoelen. 
Twee vel met zesmaal 

26-6-'oo. Honden. 
Vel met zesmaal 3 3 c.; blok $ 
2.-. Resp. Afghaanse wind-
hond, labrador retriever, 
greyhound, Duitse herder, 
king Charles spaniel. Jack 
Russell terrier; staande hond. 
io-7-'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Velletje met viermaal 33 c. 
Henry Taylor (Britse schoon-
springer, goud 1908), wiel
rennen, olympisch stadion in 
München, Griekse tekening: 
turnen, ringen. 
i6-7-'oi. Onderwaterschatten. 
Twee vel met zesmaal 60 c.; 
tweemaal blok $ 2.-. Resp. 
Stenalla coeruleoalba, 
Lepidochelys olivacea, 
Acanthurus glaucopareus, 
Prionace glauca, Rhinecanthus 
aculeatus, Chromilepus 
altivelis; Caretta caretta, 
Tetraturus audax, Centropyge 
bicolor, Coris gaimardi, 
Balistoides conspicillium, 
Naso Iteratus; Pomacanthus 
imperator, Lienardella fasciata. 

MONTSERRAT 
30-4-'oi. Belangrijke personen 
voor postzegels. 
$1.-, 1.15,1.50, 3.-; blok $8.-
Resp. Edward Stanley Gibbons 
(stichter Stanley Gibbons 
Ltd. in 1856) en opvolger (in 
1890) Charles J. Phillips, John 
Lister (stichter postzegel
groothandel en -vertegen
woordiging 1947, sinds 1987 

agent Montserrat) 
met loep en zegels 
Montserrat, Theodore 
Champion (publi
ceerde in 1921 lucht
postcatalogus) met 
gebouw en Franse 
postbode 19de eeuw, 
Thomas de la Rue 
(begon in 1840 met 

drukken postzegels) met 
stand wereldtentoonstelling 
1851; sir Rowland Hill 

il! 
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(geboren 1795, minister Pos
terijen) en Bruce Castle, op 
rand portret en'Penny Black'. 

226'oi. Vijfenzeventigste ver
jaardag koningin Elizabeth II, 
90 c , $ 1.15,1.50, 5., blok 
$ 6.. Portretten op verschil
lende leeftijden. 
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Montserrat 90c ; 

NAURU 
22i2'oo. Kerst 2000. 
65, 75 c. Resp. kerstboom en 
bloem, kind met speelgoed
trein en palmboom. 

NEDERiANDSE ANTILLEN 
2i5'oi. Vijfjaar Caribische 
Post Unie (CPU). 
75125, II0H45, 225+100 c. 
Pen en beeldmerk CPU, 
beeldmerk CPU, wereldbol 
en beeldmerk CPU. 

56'oi. Stripfiguur Fedjai. 
5,40, 75, 85,100,110 c. 
Fedjai, postbode, resp. op 
fiets, met kinderen, bij 
postbus met vogelnestje, met 
oudere dame, met blaffende 
hond, met kind. 

= NEVIS 
■̂  97'oi. Vijfenzeventigste ver
2 jaardag koningin Elizabeth II. 
= Velletje met zesmaal $1.60, 
1̂  blok $5.. Portretten. 
^ 97'oi. Honderdste sterfdag 
; ; koningin Victoria (18191901). 
2 Velletje met zesmaal $ 1.60, 
:Z blok $5.. Portretten. 

NICARAGUA 
257'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder 
Elizabeth. 
Velletje met viermaal 10. Cd., 
blok 25. Cd. Portretten 
koninginmoeder. 

277'oo. Geschiedenis 
luchtvaart. 
Twee velletjes met zesmaal 
7.50 Cd.; tweemaal blok25.Cd. 
Resp. heteluchtballon 
Montgolfier, Hawker heart, 
Lysander, Blécourt en Fox 
Moth, Harrier, VC lo; hete
luchtballon Montgolfier, 
Bristol F2B, Jet Provost, Avro 
504K en Redwing II Trainer, 
Hunter, Wessex; Spartan 
Arrow en Tiger Moth, Tiger 
Moth en Spartan Arrow. 

iiiiiiiiiiiiiffififwvfnvff 
NICARAGUA 

2i8'oo. Locomotieven. 
3., 4., 5., 10 Cd.; twee vel 
met zesmaal 3. Cd.; twee
maal blok 25. Cd. Resp. 
klasse 370 APTP 
(GrootBrittannië, 1981), 
X2000 (Zweden, 1990), XPT 
(Australië, 1981), HST 125 
(1978, GrootBrittannië); 
klasse DM3 (i960, Zweden), 
klasse EW nr. 165 (1952, 
NieuwZeeland), klasse 87 
(1973, GrootBrittannië), 
klasse 40 (1948, 
GrootBrittannië), klasse 6/6 
'Krokodil' nr. 405 (1921, 
Zwitserland), klasse 277 
nr. 1737 (1952, Spanje); 
B237 (19771984, 
Verenigde Staten), EMD 
DE3oAC(i988, 
Verenigde Staten), EMD F40 
PHM2C (19761988, 
Verenigde Staten), GGi 
(1934, Verenigde Staten), 
MKGP4oFH2(i988, 
Verenigde Staten), EMD F5g 
PHI (1994, Verenigde Staten); 
klasse 44 'Peak' (1959, 
GrootBrittannië), EMD 
P69PNAC (1989, 
Verenigde Staten). 

NIEUWCALEDONIË 
235'oi. Aquarium van 
Noumea, nautilus. 
Driemaal loo F. Driemaal 
Nautilus macromphalus. 

de (doorlopend beeld). 
Megaptera novaeangliae. 

NIEUWZEELAND 
66'oi. Wenszegels. 
Vijfmaal 40, vijfmaal 90 c. 
(met aanhangsel waarop per
soonlijke afljeelding moge
lijk is). Resp. cadeautje met 
strik, trompet, versiersel, bal
lonnen, bloem, dia met dia, 
rozen met kaars, kaarsen, st
ervormige koekjes, brief met 
kroontjespen. 

277'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Vel met twaalfmaal 50 en vier
maal 900 F.; vel met twaalf
maal 100 en viermaal 700 F.; 
driemaal blok 50, driemaal 
blok 100, viermaal blok 900 F. 
Resp. badminton, badminton, 
softbal, turnen, badminton, 
badminton, baseball, mrnen, 
wielrennen, wielrennen, wiel
rennen, kogelstoten, schoon
springen, schoonspringen, 
schieten, schieten; zwemmen, 
beachvolleybal, volleybal, 
handbal, roeien, tafeltennis, 
windsurfen, kanoën, kanoën, 
roeien, tafeltennis, tafeltennis, 
tafeltennis, zwemmen, schie
ten, schieten; baseball, soft
bal, badminton, volleybal, 
windsurfen, schieten, tafelten
nis, tafeltennis, tafeltennis, 
tafeltennis. 

47'oi. Honderd jaar toerisme. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Resp. Bungy jumping bij 
Queenstown, Rotoitimeer in 
Rotoruadistrict met warme 
bronnen, uitzicht vanaf berg 
Alfred, vissen in 
Glenorchyrivier, kanoën op 
zee bij Abel Tasman 
nationaal park, wandelen in 
Fiordland nationaal park. 

27io'oi. Vlinders. 
Vel met zesmaal 200 F. 
Epiphora bauhiniae, Cymothoe 
sangaris, Cyrestis camillus. 
Precis clelia. Precis octavia 
amestris, Nudaurelia 
zambesina. 
27io'oo. Insecten. 
Vel met zesmaal 200 F. 
Stenocara eburnea, 
Chalcocoris anchorage, 
Scarabaeus aeratus, 
Pseudocreobotra wahlbergi, 
Schistosera peregrina. 
Anopheles gambiae. 

27io'oo. Uitgestorven en 
nog levende dieren. 
Twee vel met zesmaal 450 F.; 
twee vel met zesmaal 475 F. 
Resp. Canis familiaris, 
basenji, Hipparion 
mediterraneum, Equus 
quagga burchelli, Moeritherium, 
Loxodonta africana; Proconsul 
africanus. Pan troglodytes, 
Metaminodon planifrons, 
Diceros bicornis, Hyrachius 
eximius, Ceratotherium 
simum; Paleobatrachus, 
Afrikaanse gestreepte kikker, 
Metoposaurus, Salamandra 
salamandra, Tylosaurus, 
Varanus niloticus; 
Basilosaurus, Sousa teuszi, 
Mesosaurus, Cordylus 
giganteus, Sarcosuchus, 
Crocodylus niloticus. 

NIGERLA 
i6'oi. 'The Daily 
Times' uit Nigeria 
vijfenzeventig jaar. 
20, 30,40, 50 N. Resp. 
hoofdkantoor krant, 
eerst verschenen krant, 
drukkerij in Agidingbi, 
colofon uit 1947. 
i56'oi. Frankeerzegels, 
fauna. 
10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 
100 N. Resp. Vidua 
orientalis, Dendropicos 
pyrrhogaster, 'Grant's 

zebra', Orycteropus afer, aap 
'Preuss's guenon', schubdier, 
aap'bonoboo',aap 
'Red eared guenon'. 

NIUE 
223'oi. Vlinders. 
20, 70 c , $ 1.50, 2.. Resp. 
Danis danis, Doleschaitta 
bisatice, Ornighoptera 
priamus, Furcnia villica. 

iS'oi. Serie jeugdgezond
heidszorg, fietsen. 
40+5,40+5, 9015 c. Resp. 
gezin op fietsen, jongen op 
fiets, sprong met mountain
bike; Velletje in vorm 
fietswiel met twee zegels 
(gezin en mountainbike). 

i87'oi. Walvissen 
(gezamenlijke uitgifte met 
Vanuatu). 
Strook met tweemaal 100 F. 
en tussenzegel zonder waar

NIGER 
i76'oo. Internationale 
dagvan strijd tegen 
woestijnvorming. 
150, 200, 226 F. Resp. 

droge akker, studiecommissie, 
droge steppe. 
206'oo. Frankeerzegels, 
vogels. 
150 F. Psittacula krameri. 

27io'oo. Prehistorische ge
vleugelde dieren. 
Vel met zesmaal 225 F. 
Sordes pilosus, Quetzalcoaüus, 
Dimorphodon, Podopteryx, 
Archaeopteryx, Pteranodon.. 
27io'oo. Vogels. 
Vel met zesmaal 225 F. 
Balaeniceps rex, Euplectes 
hordeacea, Cosmopsarus 
regius, Ceratogymna bucinator, 
Anomalospiza imberbis, 
Laniarius atrococcineus. 
27io'oo. Katten. 
Vel met zesmaal 400 F. 
Egyptische mau, huiskat, 
Fehs sylvestris lybica. Felis 
nigripes. Felis margarita, 
Profelis aurata. 
27io'oo. Honden. 
Vel met zesmaal 400 F. 
Faraohond, saluki, Rhodesi
sche draadhaar, beagle, 
dwergkees, basenji. 

io5'oi. Schildpadden. 
50 c, $ I., 3.. Resp. Chelonia 
mydas, Eretmochelys 
imbricata, Chelonia mydas. 

77'oi. Kreeft. 
20,70 c , $ 1.50, 2.. Vier 
aftjceldingen klapperdief 
Birgus latro. 



NORFOLKEILAND 
28-i2-'oo. Eeuwwisseling, 
kindertekeningen. 
45.45>75.75C.Resp. 
Norfolkeiland in 1825 en nu; 
vogel boven eiland; bloemen, 
boom, hoed, palm, kleding; 
zeeleven van Norfolkeiland. 
g-6-'oi. Parfum. 
45, 75 c., $ 1.05,1.20,1.50; 
blok $ 3.-. Geurende zegels: 
resp. jasmijn, gezicht m 
parfumflesje, meisje met 
bosje rozen, Taylor's road, 
huwelijksreizigers zoeken 
parfijm uit; jongedame in 
groen landschap met 
parfumflesje. 

OEZBEKISTAN 
3 tot ii-4-'oi. Frankeerzegels. 
15,17, 20, 25,30,33, 50, 60, 
100 (S). Wapen (melding 
3/243)-
ii-4-'oi. Vijflionderdste 
sterfdag Ahsher Nauoi (1441-
1501). 
60,70, 85, 90,125 (S). 
Illustraties bij gedichten 
Nauoi. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
23-5-'oi. Vijftig jaar 'Mission 
Aviation Fellowship'. 
35, 70, go t., 1.40 K. Resp. 
Cessna 170.VH-BUX, Auster 
Autocar. VH-KAN en Harry 
Hartwig (1916-1951), Cessna 
260.P2-MDC, Twin Otter. 
P2-MFB. 

PARAGUAY 
20-6-'oi. Tien jaar sinds teke
nen verdrag Asuncion begin 
van Gemeenschappelijke 
Markt voor Zuid-Amerika 
(Mercosur). 
500, 2500 Gs. Resp. tekenen 
verdrag, landkaart met be
trokken landen. 
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29-6-'oi. Cactussen. 
2000, 2500 Gs. Resp. 
Opuntia tuna, Cereus 
stenogonus. 

29-6-'oi. Wereldkampioenschap 
jeugd voetbal in Argentinië. 
2000,2500 Gs. Voetballers in 
actie. 

PITCAIRNEILANDEN 
8-8-'oi. Vissen bij het rif 
20, 80 c , $ 1.50, 2.-, blok 
$ 2.20. 

POLYNESIÉ 
29-6-'oi. Zeventien jaar interne 
autonomie. 
250 F. Vlag. 

i17'"iiilveKiire 
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i2-7-'oi. Kanowedstrijden 
'Heiva200i ' . 
85,120 F. 

SIERRA LEONE 
i8-6-'oi. Honderdste sterfdag 
Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-igoi), schilder. 
Velleqe met driemaal 2200 Le.; 
blok 5000 Le. Reproducties 
schilderijen. 
i8-6-'oi. Honderdste geboor
tedag Mariene Dietrich (igoi-
1992), actrice. 
Velletje met viermaal 2000 Le. 
Foto's. 
i8-6-'oi. Vijfenzeventigste ver
jaardag konigin Elizabeth II. 
1000 Le. Fotomozaïek. 
i8-6-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet (1840-
ig26), schilder. 
Vel met viermaal 1500 Le., 
blok 5000 Le. Reproducties 
schilderijen. 
i8-6-'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Tse-toeng 
(i8g3-ig76), Chinees partij
leider. 
Twee vel met driemaal iioo Le., 
tweemaal blok 5000 Le. 
Portretten. 
i8-6-'oi. Honderd jaar onder
zeeërs Koninklijke Marine. 
Vel met zesmaal iiooLe.; 
blok 5000 Le. Resp. C Class 
Submarine, HMS Sparton, 
HMS Exeter, HMS Chatham, 
HMS Verdum, 
HMS Marlborough; 
HMS Vanguard. 
2-7-'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001, 
schilderijen van Suzuki 
Harnobu (1724-1770). 
50,100,150, 200, 250, 300, 
400, 500, 600, 800,1500, 
2000 Le.; vier vel met vier
maal 2000 Le.; vijfmaal blok 
5000 Le. Reproducties schil
derijen. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
6-5-'oo. Driejaar samenwer
king van Sao Tomé e Principe 
met Taiwan. 
1500, 2000, 2500, 3000 Db. 
Vlaggen van beide landen 
vormen resp. boekensteun, 
huis, boek, winkel. 
i2-7-'oo. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 

5000, 6000, 7000,10.000 Db. 
Waterval en papegaai 
(Psittacus erithacus), eiland, 
eiland en nationale vlag, berg 
en duif (Columba malherbii). 
7-8-'oo. Overdruk frankeer-
zegel, vogels. 
Tweemaal 5000 over 42 
(Yvert 7g3) en 100 Db (Yvert 
7g5). Resp. Onychognatus 
fiilgidus, Tyto alba thomensis. 
i4-g-'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
5000, 7000, blok 15000 Db. 
Resp. Hardloper, kangoeroes, 
olympisch stadion in Sydney, 
papegaai (Cacatua galerita); 
hardloper, emoe (Dromaius 
novaehollandiae), operage
bouw in Sydney, kangoeroes; 
brug en operagebouw 
Sydney, kangoeroe. 
6-io-'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Espana 
2000 in Madrid. 
Blok 15000 Db. Schilderij 
'Naakte Maja' van Francisco 
José de Goya y Lucientes 
(1746-1828). 
2i-i2-'oo. Heilig Jaar 2000. 
Vel met 3000, 5000, 6000, 
6000, 7000, 8000 Db. Resp. 
God de Vader, heilige Anna 
met Maria en het kind Jezus, 
heilige Thomas, herdersstaf, 
reliëf altaar, kathedraal. 
2i-i2-'oo. Kerst. 
6000, 7000, 8000 Db. 
Opschrift 'Natal 2000' en 
resp. heilige Thomas, reliëf 
altaar, kathedraal. 

SEYCHELLEN 
25-7-'oi. De eeuw van Victoria. 
I.-, 1.50, 3.-, 3.50, 5.-, 10.- R. 
Resp. komst Jaicobijnse ban
nelingen 200 jaar geleden, 
Victoria 160 jaar hoofdstad, 
komst Leon des Avanchers 
150 jaar geleden, Victoria-
fontein 100 jaar, 100 jaar 
botanische tuin, 25 jaar 
onafhankelijkheid. 

SINGAPORE 
26-7-'oi. Huisdieren. 
Velletje met 50, 50 c. $ i.-, i.-, 
zesmaal zonder waardeaan
duiding (doorlopend beeld). 
Huiskamer met bank, waarin 
vogels, katten, hond, schild
pad, konijn, vissen. 

SRI LANKA 
3-7-'oi. Honderdvijftigjaar 
bilaterale betrekkingen. 
IC- Rs. 
Zonder datum Vijfentwintigste 
verjaardag S.W.R.D. 
3.50 Rs. 

ST. HELENA 
i9-7-'oi. Vijfhonderd jaar ge
leden St. Helena ontdekt, V. 
20, 25, 30, 80 p. Resp. solda
ten (Eerste en Tweede We
reldoorlog), scholen, vlas
industrie, RMS St. Helena. 

iMa*u****u* 

2o-9-'oi. Bloemen, gezamen
lijke uitgifte met Zwitserland. 
Velletje met local, 60 c , $ i.-, 
2.-. Resp. Melastoma 
malabathricum, Leontopodium 
alpinum, Saraca cauliflora, 
Gentiana clusii. 
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ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
26-4-'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 2.-. Foto's van resp. 
kroning (1837), huwelijk 
(1840), bezoek gewonde vete
ranen Krimoorlog (1855), sa
men met prins Albert (1854); 
met kroon. 
i6-7-'oi. Vijfenzeventigste ver
jaardag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $5 . - . Foto's. 
i6-7-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet (1840-
ig26), schilder. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Reproductie schil
derijen. 
i6-7-'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Tse-toeng 
(i8g3-i976), Chinees partij
leider. 
Velletje met driemaal $ 2.-; 
blok $ 3.- . Portretten Mao. 
i6-7- 'oi . Honderd jaar onder
zeeërs Koninklijke Marine. 
Velletje met zesmaal $1.40; 
blok $ 5.-. Resp. Class no Ai 
(1902), HMS Dreadnaught 
(1906), HMS Amethyst 
(1903), HMS Barnham, HMS 
Exeter (1929), HMS Eagle 
(1918); HMS Dreadnaught 
(i960). 

i6-7- 'oi . 
Honderdste 
sterfdag 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901), 
componist. 
Velletje met 
viermaal $ 2.-; 
blok $5 . - . 
Scènes uit opera 
Les vêpres 
sicihennes. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON 
25-6-'oi. 
Seizoenen: 
herfst en winter. 
3.-+3.-F. 

30-7- 'oi. Tochtportalen. 
Viermaal 3.- F. (€0.46). 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
i2-6-'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001, 
Japanse kunst (portretten en 
vrouwen). 
$ o.io, 0.15, 0.20, 0.50, 0.70, 
0.90,1.-, i.io, 1.40, 2.-; vier 
vel met viermaal $ 1.40; vijf
maal blok. Reproducties 
schilderijen van o.a. Eishi, 
Sharaku, Suzuki Harunobu, 
Isoda Koryusai, Kiyonaga, 
Nishiyama Hoen, Kitao 
Masanobu. 
i2-6-'oi. Honderdste sterf

dag Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901), 
schilder. 
Velletje met driemaal 
$3.-; blok $5.-. Repro
ducties schilderijen. 
i2-6-'oi. Honderdste 
sterfdag Giuseppe Verdi 
(1813-1901), componist. 
Velletje met viermaal 
$ 2.-; blok $ 5.-. Scènes 
uit resp. opera 'Othello'; 

opera'Don Carlos'. 
i2-6-'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria (1819-
1901). 
Velletje met zesmaal $ i.io; 
blok $5.-. Portretten. 
i2-6-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
$1.-. Fotomozaïek. 
Velletje met zesmaal $ i.io; 
blok $5.-. Portretten. 
i2-6-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet {1840-
1926), schilder. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Reproducties 
schilderijen. 
i2-6-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Mao Tse-toeng 
(1893-1976), Chinees parij
leider. 
Velletje met driemaal $ 2.-; 
blok $5.-. Portretten. 
i-8-'oi. Huwelijk kroonprins 
Noorwegen. 
$ 5.-. Koonprins Haakon en 
Mette-Marit Tjessem Hoiby. 

SURINAME 
25-4-'oi. Serie verkeers
borden. 
Sf 4000. Beweegbare brug en 
gedeeltelijk: geadviseerde 
snelheid 50 km per uur, ver
plicht fietspad voor fietsers 
en brommers. 

25-4-'oi. Jeugdfilatelie. 
Sf. 650, 5350. Tekeningen 
van resp. gitaarspelende man 
met vogel, hart en bol met 
veel kinderen en tekst 
'Rechten van het kind'. 
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io5'oi. Vogels. 
Sf. 4500, 9000. Chradrius 
collaris, Bubovirginianus. 

SURINAME f4500
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TADZJIKISTAN 
295'oi. Wereldkampioenen. 
0.15, 0.41 Tr. Resp. Michail 
Botvinnik (19111995), 
Robert Fischer (1943); op 
achtergrond schaakstukken. 
THAILAND 
i4'oi. Datum Rode Kruis
zegel. 
ijö'oi. Beelden van demonen 
uit Groene Boeddha tempel 
en tempel van Dageraad. 
2., 5., 10., 12. B. Resp. 
Maiyarap, Wirunchambang, 
Thotsakan, Sahatsadecha. 

i7'oi. Rotary. 
3. B. Prins Purachatra 
Jayakara, stichter Rotary in 
Thailand, beeldmerk Rotary 
International. 
47'oi. Paddestoelen. 
2., 3., 5., 10.B. Resp. 
Schizophyllum commune, 
Lentinus giganteus, Pleurotus 
cotrinopileatus, Pleurotus 
flabellatus. 

47'oi. Insecten, II. 
~ 2., 5., 6., 12.B. Resp. 
= Cheirotonus parryi, Mouthotia 
■̂  batesi, Cladognathus girafFa, 
^ Mormolyce phyllodes. 

™ 48'oi. Nationale dag 
2 communicatie 2001. 
:Z 4 B. Kindertekenmg: kind 

met computer. 
48'oi. Veertiende Thaise 
postzegeltentoonstelling, 
kippenrassen. 
3., 4., 6., 12.B. Resp. 
'LuengHangKhoa', 'Lueng 
HangKhoa', 'SamaeDam', 
'Pradue Hang Dam'. 
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i28'oi. Staatsbezoek 
koningin aan Volksrepubliek 
China. 
5. B. Staatsbanket met Jiang 
Zemin en schilderij Chinese 
muur. 
i28'oi. Thaise helden. 
3. B. Koningin Suriyothai en 
olifantengevechten tussen 
Thailand en Myanmar. 
log'oi. Vlinders. 
2., 4., 10., 12. B. Resp. 
Pachliopta aristolochiae 
goniopeltis, Rhinopalpa 
polynice, Poritia erycinoides, 
Spindasis lohita. 

Ill mill iiiiiiiii^^nw^^ivOTfvi 

6io'oi. Internationale week 
brieven schrijven, genees
krachtige kruiden. 
2., 3., 5., 10.B. Resp. 
Piper nigrum, Solanum 
trilobatum, Boesenbergia 
rotunda, Ocimum tenuiflorum. 

i3io'oi. Honderd jaar 
Academie voor politiekadetten. 
5. B. KoningChulalongkom 
(Rama V) met schoolgebou
wen en beeldmerk. 
i5ii'oi. Nieuwjaarszegels 
2002, bloemen. 
Viermaal 2. B. Pedicularis 
siamensis, Schoutenia 
glomerata, Gentiana crassa, 
Colquhounia coccinea. 

i5ii'oi. Koninklijke sloep 
Anekkachat Puchong. 
g. B. Sloep gebouwd tijdens 
regering koning Rama V, 
45.67 m lang, met zestig 
roeiers. 

TONGA 
3i7'oi. Sportvissen. 
45, 80s., $ 2.40, 2.60. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding 7/587, eeuw 
Victoria. 

i27'oi. Sloepen. 
Velletje met achtmaal 30 p. 
zeilsloepen. 

3 0 p V j.,jjf' Longfcoats 

TURKMENISTAN 
April '01. Frankeerzegels. 
'B', 'Ü'. Resp. modern 
gebouw, vlag en wapen 
Turkmenistan. 

QHBBBB 
TURKS EN CAICOSEILANDEN 
7i2'99! Kerst, schilderijen. 
20, 50 e., $2., blok $2.. 
Schilderijen Antoon van Dyck 
(15991641). 

67'oo. Paddestoelen. 
Velletje met zesmaal 50 c ; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Pholiota sqarroides, Psilocybe 
squamosa, Spathularia 
velutipes, Russuia sp., 
Clitocybe clavipes. Boletus 
frostii; Strobilurus 
conigenoides, Stereum ostrea. 
239'oo Olympische Spelen, 
Sydney. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Schoonspringen, speerwer
pen, stadion Mexicostad 
(1968), Griekse schildering 
hardlopen. 

i55'oi. Schepen. 
Viermaal $ 0.60; Twee vel 
met zesmaal $ 0.60; Twee
maal blok $ 2.. Resp. Eagle 
(1936, USA), Gloria (1968, 
Colombia), klipper (1845
1865, USA), Neptune (1815
1878); NoordEuropese kog 
(ca. 1300), kraak (i6de eeuw), 
Mayflower (1620), Queen 
Anne's Revenge (i8de eeuw), 
bark Holkar (1888, 
GrootBrittannië), Amerigo 

Vespucci (1931, Italië); 
Vikingschip, Henri Grace ä 
Dieu (1545, GrootBrittannië), 
Golden Hind C1577, 
GrootBrittannië), Endeaver 
(1768, GrootBrittannië), 
AngloNorman 
(GrootBrittannië), Liberated 
{i960, Argentinië); USS 
Constimtion (1798), 
Danmark (1932, Denemarken). 
2i5'oi. Walvissen. 
Viermaal 50 c.; twee vel met 
zesmaal 50 c ; tweemaal blok 
$ 2.. Resp. Delphinapterus 
leucas, Orcinus orca, Kogia 
simus, Globicephala 
maerorynchus; Balaena 
mystieetus, Oreinus orca, 
Kogia breviceps, Eubalaena 
australis, Physeter 
maerocephalus, Eschriehtius 
robustus; Monodon 
monoceros, Orcinus orca, 
Balaenoptera edeni, 
Delphinapterus leucas, 
Physeter maerocephalus, 
Globicephala malaena; 
Mygaptera novaeangliae, 
Ziphius cavirostris. 

TUVALU 
304'oi. Domeinnaam '.tv'. 
40, 60, 90 c , $ 1.50, blok 
$ 2.. Resp. meisje, danseres, 
man met schelphoorn, kind, 
postzegel en landkaart; op 
alle zegels .tvlogo, web
adres, satellietschotel. 

UGANDA 
238'oi. Honden en katten. 
400, 900, iioo, 1200 Sh.; vel 
met zesmaal 600 Sh.; vel met 
zesmaal 700 Sh.; vel met zes
maal 1400 Sh.; vel met zes
maal 1800 Sh.; viermaal blok 
3500 Sh. Resp. Britse kort
haar, Turkse kat, Duitse 
herder, Ierse setter; korthaar, 
manx, angorakat, Britse kort
haar, Turkse kat, Egyptische 
mau; rottweiler, retriever, 
samojeed, poedel, Maltezer, 
Ierse terriër; korthaar, Japanse 
bobtail, siamees, pers, pers, 
Russisch blauw; herders
hond, Duitse herder, Deense 
dog, Boston terriër, buil terriër, 
Australische terriër; bloed
hond, pointer, Britse kort
haar, Amerikaanse korthaar. 

VANUATU 
i87'oi. Walvissen (geza
menlijke uitgifte met Nieuw 
Caledonië). 
Velletje in vorm buitrug met 
jong waarop 60, 80, govt. 
Resp. Physeter catodon, 
Megaptera novaeangliae, 
Balaenoptera musculus. 

VERENIGDE NATIES 
iS'oi. Werelderfgoed 
Unesco'* ,̂ Japan. 
Zw.Fr. i.io, 1.30; US$ 0.34, 
0.70; Osh. 7., 15. (€0.51, 
1.09). Historische gebouwen 
in Nara, Shintoheiligdom op 
eiland Itsukushima; historische 
gebouwen Kyoto, dorpen 
Shirakawago en Gokayama; 
kasteel Himeji, heiligdommen 
en tempel van Nikko. 

i89'oi. Veertigste sterfdag 
Dag Hammarskjöld (1905
1961). 
Zw.Fr. 2.; US$ 0.80; Osh. 7.
(€0.51). Portret secretaris
generaal van de Verenigde 
Naties van 1953 tot 1961. 

VERENIGDE STATEN 
io7'oi. Leonard Bernstein 
(19181990), componist, 
dirigent, pianist. 
34 c. Portret. 

68'oi. Serie legendarische 
Hollywoodsterren, Lucy Ball 
(igiiigSg), actrice. 
34 c. Portret. 
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gS'oi. Serie Amerikaanse 
schatten, Amish quilts. 
Viermaal 34 c. Vier verschil
lende quilts. 



238'oi. Vleesetende planten. 
Viermaal 34 c. Dionaea 
muscipula, 'yellow trumpet', 
'cobra lily', Drosera anglica. 

WALLIS EN FUTUNA 
3i5'oi. Kindertekeningen, 
bloemen. 
50, 55, 95,100 F. 

307'oi. Veertigjarig bestaan 
gebiedsdeel. 
165 F. 

ZAMBLA 
4i'9g! Chinees nieuwjaar, 
jaar van het konijn. 
Velletje met viermaal 700 K., 
blok 2000 K. Konijnen. 
20i'99! Orchideeën. 
100, IOC, 500, 500,1000, 
1000 K.; twee vel met negen
maal 8go K.; tweemaal blok 
4000 K. Resp. Paphiopedilum 
callosum, Phaius 
tankervilleae, Barkeria 
lindleyana, Paphiopedilum 
fairrieanum, Laelia flava, 
Masdevallia uniflora en 
Masdevallia angulifera; 
Akacallis cyanea, Miltoniopsis 
phalaenopsis, Dendrobium 
bellatus, Polystachya 
campyloglossa, Pleione 
bulbocoioides, Rhynchostylis 
gigantea, Cattleya lawrenceana, 
Sophrolaelia hybr., Laelia 
tenebrosa; Acacallis cyanea, 
Epidendrum gastropodium, 
Laelia rebescens, Paphiopedilum 
dayanum, Laelia lobata, 
Dendrobium crepidatum, 
Cattieya nobilior, Dendrobium 
johnsoniae, Trichipilia 
fragans; Catfleya maxima, 
Catüeya violacea. 
i2'99! Locomotieven. 
'O', 800, 800, 900, goo, blok 
4000 K. Resp. dieselbe 
(1967), loc klasse 7 (1900), 
BeyerGarrat klasse 15a 
(1950), loc klasse 20 C1954), 
diesel (1966), stoomloc klasse 
7 (1892)
ig'gg! Negenennegentigste 
verjaardag koninginmoeder 
Elizabeth. 
Velletje met viermaal 
2000 K., blok 5000 K. Resp. 
met prinses Elizabeth (1936), 
draagster Orde van de 
Kouseband, met prins Andrew 
(igóo), in Ascot, bruidspaar 
(1923), portret. 

279'99! Prehistorische dieren. 
50,100, 500, goo, 1000,1800 
K.; twee vel met negenmaal 
900 K.; tweemaal blok 
4000K. Resp. Dimetrodon, 
Deinonychus, 
Protoceraptops, 
Heterodontosaurus, 
Oviraptor, Psittacosaurus; 
Ceratosaurus, 
Daspletosaurus, Baryonyx, 
Ornitholestes, Troodon, 
Coelophysis, Tyrannosaurus, 
Allosaurus, Compsognathus; 
Stegosaurus, Triceratops, 
Apatosaurus, Gallimimus, 
Saurolophus, Lambeosaurus, 
Centrosaurus, Edraontonia, 
Parasaurolophus; 
Saltasaurus, Stygimoloch. 
47'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2001, 
Japanse kunst. 
500, 500,1000,1000,1500, 
1500 K.; twee vel met 
viermaal 3200 K.; tweemaal 
blok 6000 K. Reproducties 
van Japanse schilderijen. 

ZIMBABWE 
247'oi. Afrikaanse folklore, 
sprookjes. 
$8., 12., 13., 16., 21., 28.. 
Resp. de haas die ging paard
rijden, het nijlpaard verloor 
zijn haar, de leeuw werd 
gered door een muis, de kip 
die de zon wakker maakt, de 
kameleon die te laat kwam, 
de schildpad die wijsheid 
vergaarde. 

ZUIDAFRIKA 
i66'oi. Frankeerzegels, 
vlinders. 
1.60,1.90, 2.10, 2.50, 7., 14.
RResp. Junonia hierta cebre
ne, Acraea zetes, Charaxes 
jasius saturnus, Eurema 
hecabe solifera, Danaus 
chrysippus aegyptius, Colotis 
celimene amina. 

i66'oi. Opstand in Soweto 
(tegen invoering Afrikaans 
op scholen) vijfentwintig jaar 
geleden. 
1.40 R. Foto Mbuyisa Makhu

bu die Hector Peterson draagt 
met schreeuwende Antoinette, 
op voorgrond duif met olijf
tak op boek. 
226'oi. Vleermuizen. 
Tienmaal 1.40 R. 
Rhinolophus capensis, 
Epomophorus wahlbergi, 
Rousettus egyptiacus, 
Tadarida aegyptiaca, Myotis 
welwitschii, Cloeoüs percivali, 
Miniopterus schreibersii, 
Otomops martiensseni, 
Laephotus wintoni, Nycteris 
thebaica. Velletje met de tien 
zegels in doorlopend beeld. 

ISöiilli A(ri<;,i I 

ŵ  
ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
236'oi. Verdrag Antarctica 
19612001. 
5.20 F. (€0.80). Landkaart 
Antarctica. 
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k'ANTARCTIOUE 
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*: Gebruikte afkortingen: 
Cites Convention on 

International Trade 
in Endangered 
Species 

lAAF International 
Amateur Athletic 
Federation 

Navo NoordAtlantische 
Verdragsorganisatie 

Unesco United Nations 
Educational Scienti
fic and Cultural 
Organization 

UNHCRUnited Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i62'99 tot 
52'oo Jaar van het 
konijn; 62'oo tot 23i'oi 
Jaar van de draak; vanaf 
24i'oi tot i22'o2 Jaar 
van de slang. 

WIE WEET MEER OVER IN BESLAG GENOMEN 
POST VAN NEDERLANDSE STOOMSCHEPEN? 
In het blad van de Engel

se Nederlandverzame

laars, The Netherlands Phi

latelist, is gepubliceerd 
over post die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in 
beslag werd genomen 
aan boord van schepen 
die op zee werden gecon

fïsceerd. De hoofdredac

teur van het genoemde 
blad, Les Jobbins, is op 
zoek naar informatie over 
post die aan boord van 
twee Nederlandse stoom

schepen in beslag werd 
genomen. Lezers die de 
heer Jobbins kunnen in

formeren (of verder kun

nen helpen) worden ver

zocht contact met hem 
op te nemen. Hieronder 
de tekst van een oproep 
die de heer Jobbins ter 
publicatie aan de redactie 
van Filatelie zond. 

'Terwijl ze van Nederland 
onderweg waren naar 
GrootBrittannië werden 
de raderstoomboten Ko

ningin Regentes en Prins 
Hendrik door de Duitsers 
tegengehouden; dat ge

beurde respectievelijk op 
10 november ig i6 en 19 
januari 1917. De Duitsers 
brachten de schepen naar 
Zeebrugge (België); in 
beide gevallen werden er 
postzakken geconfis

ceerd. Een deel van de 
post uit die zakken be

reikte zijn bestemming in 
ig i6 en 1917, maar de 
rest werd pas in 1919 vrij

gegeven. Sommige post

stukken werden door de 
Duitsers gecensureerd. 
Bij de post die aan boord 
van de Koningin Regentes 
was zaten ook exempla

ren van The Camp IVlagazi

ne, een mededelingen

blad van het interne

ringskamp in Groningen 
(Timbertown), bestemd 
voor lezers in Engeland. 
De Prins Hendrik was al 
eerder, in juni en septem

ber 1916, door de Duit

sers aangehouden. Bij 
het incident van juni 1916 
zou geen post zijn gecon

fisceerd, maar er zijn be

richten dat er tijdens de 
aanhouding in septem

ber van datzelfde jaar wèl 
brieven uit een postzak 
werden verwijderd. Voor 
zover ik weet worden in 
de filatehstische litera

tuur geen poststukken 
vermeld die betrekking 
hebben op deze episode. 
Bij de aanhouding wer

den ook 34 passagiers 
van boord gehaald. Het 
schijnt dat het onder 
meer om tien Britse zee

lieden ging die van het 
eerdergenoemde interne

ringskamp op weg waren 
naar huis; dit in verband 
met het feit dat famiüele

den ernstig ziek waren. 
Uit documenten die de 
Britten bij zich hadden 
bleek dat ze geïnterneerd 
waren en dat ze met toe

stemming van de Neder

landse regering reisden. 
Ook bij de aanhouding 
van de Koningin Regentes 
zou een geïnterneerde 
van boord zijn gehaald. 
Ik zou het bijzonder op 
prijs stellen als lezers van 
Filatelie mij op de hoogte 
zouden kunnen stellen 
van informatie die be

trekking heeft op het bo

venstaande, zoals officië

le rapporten, krantenver

slagen en filatehstische 
artikelen hierover in Ne

derland of Duitsland 
werden gepubliceerd. Ui

teraard heb ik vooral be

langstelling voor het vrij

geven van de in beslag 
genomen post. ' 
L.G. Jobbins 
Editor 

The Netherlands Philatelist 
25 Oakfield Drive 
Reigate 
Surrey 
RH2 gNR 
Verenigd Koninkrijk 

Het S.S. 'Koningin Regentes' in 1903 (in de linicerbouenhoek van de 
Joto), toen het schip uierd gcbruilct voor het transport naar Karang Sago 
op Sumatra, UJoar een NeSerlandse ujetenschappeiijke expeditie (voor
grond) de volledige zonsverduistering van datjaargmg bekijken. 
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DIEREN UIT DE ZOO 
VAN LISSABON 
De Portugese PTT pro
moot de zoo dierentui
nen heten tegenwoordig 
allemaal zoo van Lis
sabon met een serie van 
zes en een strip van vier 
zegels (verschijningsda
tum II juni). Veel fauna
verzamelaar denken mis
schien dat zo'n serie the
matisch gezien niet erg 
interessant kan zijn. Be
ren en olifanten zijn toch 
al heel veel afgebeeld? 
Toch kunnen bepaalde 
zegels uit zo'n serie van 
belang zijn. Dierentuinen 
bieden onderdak aan die
ren die in de vrije natuur 
soms ernstig worden be
dreigd. Zo'n dier wordt 
dan niet zelden als 'be
dreigde diersoort", al 
dan niet met een WWF
logo, op een zegel afge
beeld. Enkele dieren uit 
het Portugese tiental zijn 
volgens mij nog niet zo 
heel vaak op zegels ge
portretteerd. 
Op de zegel van 53 e. lijkt 
de bruine beer (Ursus arc
tos) een goede bui te heb

— ben  misschien ziet hij 
= zijn oppasser aankomen 
■̂  met zijn dagelijkse kostje. 
" Aan de Latijnse naam van 
s de keizertamarin (Sa^ui
^ nis imperator) is een leuke 
^ anekdote verbonden. Van 
^ de op de zegel van 85 e. 
'Q afgebeelde snortamarin 
1̂  werden pas in 1907 leven
= de exemplaren ontdekt. 
= Voor die tijd werden dode 
"2 exemplaren zo geprepa
^ reerd dat de snor (ten on
^ rechte) omhoog krulde, 
z: net zoals de Duitse Kei

—— zer Wilhelm II dat ge

éftft woon was te doen. Van
7 " daar de trotse, maar ook 

humoristische soort
naam imperator. Op de ze
gel heeft de snor de juiste 
stand. 

Een groene leguaan 
(Iguana iguana) is te zien 
op de zegel van go e. en 
voor de zwartvoetpingum 
(Spheniscus demersus)  ook 
wel brilpinguïn  is een 
plekje gevonden op de 
zegel van 105 e. 
Dat de vogel op de zegel 
van 225 e. reuzentoekan 
(Ramphastos toco) wordt 
genoemd ligt voor de 
hand. Zo te zien zijn de 
verhoudingen bij de toe
kan enigszins in de war, 
maar dat is onzin, want 
in de natuur heeft alles 
zijn eigen betekenis. 
Op de zegel van 350 e. 
zien we de Angolagiraffe 
(Girajfa camelopardalis 
angolensis). 
Op de eerste zegel van 
85 e. in de strip staat de 
Aziatische olifant (Ela
phas maximus) in een be

kende pose. Van de 
Grévyzebra (Equusgreuyi, 
tweede zegel van 85 e.) 
vond ik vier eerdere zegel
afbeeldingen, maar de 
Katangese leeuw (Panthe
ra leo bleyenberghi, eerste 
zegel van 225 e.) is wel
licht een filatelistische 
primeur. Op de tweede 
zegel van 225 e. tenslotte 
is de zuidelijke witte 
neushoorn (Ceratothenum 
simum simum) te zien. 

EUROPESE DIEREN 
BIJ HONGARIJE 
De laatste jaren vestigt de 
Hongaarse PTT de aan
dacht op de fauna van de 
werelddelen. Op 9 juni was 
Europa aan de beurt met 
een serie van vier zegels. 
Jammer dat de wereldbol 
in de rechterbovenhoek zo 
vaag is uitgevallen. 

Op de zegel van 20 t. zien 
we een Griekse land
schildpad (Testudo her
manni), terwijl een stink
of rmgelrob (Phoca hispi
da) op de zegel van 28 f 
te vinden is. Een wolf (Ca
ms lupus) siert de zegel 

ders geliefd door hun 
hoge weerstand tegen 
ziekten. Deze grijze ho
ningbijen zijn ongeveer 
net zo groot en lang als de 
WestEuropese zwarte 
bijen; hun achterlijfis 
echter veel slanker. 

van 36 f en de NoordEu
ropese ijsvogel (Alcedo 
athis ispida) is afgebeeld 
op de zegel van go f 
Behalve de zegels werd 
ook een blokje van 200 f 
uitgegeven: we zien twee 
in felle strijd verwikkelde 
edelherten (Ceruus ela
phus). Het blokje toont 
verder nog vijf andere 
dieren, waaronder een uil 
en een eekhoorn. 

SLOVEENS 
BIJENBLOKJE 
Grijze honingbijen (Apes 
mellefera carnica) zijn  zo 
meldt een folder van de 
Sloveense PTT  uitste
kende honingproducen
ten. De bijen vormen zelfs 
een exportproduct: in het 
midden van de negentien
de eeuw begonnen Slo
veense bijenhouders na
melijk koninginnen en 
bijenvolken naar alle de
len van de wereld te ver
kopen. Behalve door hun 
honingproductie is deze 
soort bij veel bijenhou

Slovenie gaf op 23 mei 
een aantrekkelijk blokje 
met vier zegels uit, ge
wijd aan de grijze honig
bijen. Op de zegel van 
24 s. is een werkbij afge
beeld en op de zegel van 
48 s. zien we de konin
gin. Darren staan op de 
zegel van 95 s. Op de ze
gel van 170 s. zien we een 
honingzwerm. 
In Philatelie (toen nog 
met 'Ph') van juli/augus
tus 1997 vindt u een fila
telistisch verhaal over bij
en: Bijen op postzegels, ge
schreven door beroeps
imker John Driebergen 
uitRijnsburg. 

VOGELS OP 
MALTA 
Malta is de laatste jaren 
druk bezig met het on
derwerp flora en fauna. 
De flora kwam aan bod 
dankzij twee mooie bloe 
menseries in iggg en 
2000. De fauna kwam in 
beeld op een vissenvelle
tje, dat in deze rubriek in 
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november iggg werd be
sproken. Op 21 juni ver
scheen een vervolg op 
deze fauna-emissie: een 
soortgelijk velletje met 
zestien vogelzegels. 
Malta mag dan niet zo 
groot zijn, de eilanden
groep is bijzonder rijk 
aan vogels. Van de 375 
soorten broeden er jaar
lijks twintig; vijftig soor
ten zijn wintergasten, 112 
soorten zijn geregelde 
migranten en ongeveer 
180 soorten komen 
schaars voor - dat zijn 
onregelmatige migranten 
of rondzwervende vogels. 

De zestien zegels van 6 c. 
zitten in een velletje dat 
eigenlijk geen themati
sche meerwaarde heeft. 
Het complete vel toont 
weliswaar een land
schappelijk beeld, maar 
dat biedt geen natuurlijke 
indruk. De vogels zijn 
meestal in zijaanzicht af
gebeeld en dus goed her
kenbaar. Op zes zegels is 
zowel een mannetje als 
een vrouwtje afgebeeld. 
Op twee zegels zijn twee 
soorten afgebeeld; dat 
brengt het totaal op acht
tien soorten. We zien 
vooral bekende vogels, 
maar waarschijnlijk zijn 
er ook enkele bij die niet 
eerder of maar zelden 
zijn afgebeeld: 

Eerste rij [v I n.r.): 
I. De geelpotige zilver
meeuw (Larus cachinnans), 
in volle vlucht. De vogel 

is het gehele jaar op Mal
ta te zien, 's winters in 
grote aantallen. De soort 
broedt in kleine kolonies 
op de kliffen van de zuid
kust en op Filfla. 
2. De torenvalk (Falco tin-
nunculus), in 'biddende' 
zweefhouding, speurend 
naar prooi. Alle roofvo
gels op Malta zijn wette
lijk beschermd. 
3. De wielewaal (Onolus 
oriolus); links een manne
tje en rechts een vrouw
tje. 
4. Links de vink (Frin^illa 
coelebs), rechts de putter 
of distelvink (Carduelis 
carduclis). 

Tweede nj (u.l.n.r.): 
1. Twee blauwe rotslijs
ters (Monticola solitanus): 
links het vrouwtje, rechts 
het mannetje. De rotslijs
ter is de nationale vogel 
van Malta. 
2. De bijeneter (Merops 
apiastcr). 
3. Twee zwaluwen: links 
een huiszwaluw (Delichon 
urbica), rechts een boe-
renzwaluw (Hirundo rusti-
Cfl). 
4. De Spaanse mus (Passer 
hispaniolensis). De vogel 
komt op Malta veel voor. 
Waarschijnlijk is links 
het mannetje en rechts 
het vrouwtje afgebeeld. 

Derde nj: (v.l.n r.). 
1. Twee brilgrasmussen 
(Sylma conspicillflta). 
2. Twee tortelduiven 
(Streptopelia turtur). 
3. Drie pijlstaarten (Anas 

acuta): op de voorgrond 
twee mannetjes en daar
achter een vrouwtje. 
4. Het wouwaapje (fxo-
brychus minutus); deze 
zeldzame watervogel is 
een kleine soort van de 
roerdomp die in laag-
veenmoerassen leeft. 

Vierde nj (u.l.n.r.): 
1. De houtsnip (Scolopax 
rusticola). 
2. De velduil (Asiojlam-
meus), een bekende roof
vogel. 
3. De kievit (Vanellus va-
nellus). Deze overbekende 
vogel geeft op Malta 
vooral in herfst en winter 
in grote groepen acte de 
pr&ence. 
4. De waterhoen (Gallmu-
la chloropus). Enkele vo-
gelparen zijn inmiddels 
Standvogels geworden in 
Ghadira en is-Simar, de 
twee kleine wetlands van 
Malta. 

PORTUGESE PTT: 
NOGMAALS VOGELS 
Op 2 maart 2000 (zie 
'Thematisch panorama', 
april 2000) gaf Portugal 
de serie 'Vogels in Portu
gal' uit. Een opvallende 
reeks, die uitsluitend de 
vogelkoppen toont. Ook 
bij de tweede - ditmaal 
zelfklevende - serie (6 
maartjl.) is dat het geval. 
De 'koppen' doen het aar
dig in een thematische 
verzameling en er zijn ook 
in veel gevallen geen alle
daagse vogels afgebeeld. 
De kleine trap (Tetrax tet-

rax) zien we op de zegel 
van 53 e. De naar links 
kijkende vogels op de ze
gels van 85 en 105 e. zijn 
respectievelijk de purper
koet (Porphyrio porphy-
rio) en de vorkstaartple-
vier (Glareola pratincoïa). 
De grijze wouw (Elanus 
caeruleus) op de zegel van 
140 e. verdiende een bete
re zegelachtergrond, 
maar dat paste niet in de 
gekozen vormgeving. Op 
de zegel van 225 e. ten
slotte is een aasgier of 
witte krmgpier (Neophron 
percnopterus) te zien. 

VLINDERS .. 
IN KROATIË 
In de reeks 'Fauna van 
Kroatië' verscheen op 5 
juni een trio vlinderze-
gels. Interessant, want 
één van de zegels toont 
een vlinder die nog niet 
op een zegel te vinden 
was. We beginnen echter 
met een goede bekende: 
de op de zegel van 2.50 k. 
afgebeelde apollovlinder 
(Parnassiusapollo). 
Het pimpernelblauwtje 
(Maculmea teleius, 2.80 k.) 
dankt zijn naam aan de 
grote Pimpernel, de plant 
waarop deze vlinder zijn 

eieren legt. De halfvol-
groeide rupsen overwin
teren in nesten van 
knoopmieren. De kleine 
bloemhoofdjes van de 
grote Pimpernel dienen 
als voedsel; in het mie
rennest leven de rupsen 
van mierenbroedsel. Het 
pimpernelblauwtje be
hoort in geheel Europa 
tot de meest bedreigde 
vlindersoorten. Ze wor
den vaak aangetroffen sa
men met het donker pim
pernelblauwtje. De vlin
der werd nog niet eerder 
afgebeeld. 

De derde zegel (5.00 k.) 
is een probleemgeval. 
Volgens de Kroatische 
PTT gaat het om het 
goudooghooibeestje 
(Coenonympha oedippus), 
maar vlinderkenner P.D. 
Jopse uit Kruiningen be
twijfelt dat: de boven-
vleugel op de zegel wijkt 
af In plaats van de te ver
wachten band met vier 
'ogen' zien we er op de 
zegel maar één. Bij een 
eerdere afbeelding 
(Liechtenstein, 1973) zijn 
verscheidene ogen waar
neembaar. Als we van de 
afbeelding uitgaan moet 
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het om Coenonympha arca
nia (tweekleurig hooi
beestje) gaan. Als de heer 
Jopse gelijk heeft dan is 
het de eerste keer dat 
deze vlinder is afgebeeld. 

TIEN TREINEN IN 
FRANSE JEUGDSERIE 
Volgens de splinternieu
we tweede druk van de 
Spoorwegcatalogus van 
Domfil gaf de Franse PTT 
tot nu toe geen uitgebrei
de treinenserie uit. De 
CoIIectionJeunessevan 6 juli 
jl. maakt aan die omissie 
een einde. Treinen zijn 
net als zeilschepen (zie 
de Franse serie van iggg) 
een heel leuk thema voor 
de jeugd, maar ook de 
talrijke verzamelaars van 
dit populaire thema pro
fiteren uiteraard van het 
nieuwe velletje van tien, 
getiteld Les legendes du rail 
('Spoorlegendes'). Het is 
een internationaal getint 
velletje geworden met 
een aantrekkelijke mix 
van oud en nieuw. The
matisch interessant zijn 
de velranden: die tonen 
attributen van het spoor
wegpersoneel. 
Kolom 1 (u.b.n.o.): 

De officiële benaming 
van deze elektrische lo
comotief uit de jaren 
twintig is Ae 6/8, maar de 
trein kreeg al snel de bij
naam 'Krokodil'. Met 
zijn lengte van twintig 
meter en zijn gewicht van 
128 ton had de locomo
tieftweemaal zoveel trek
kracht als de stoomloco
motieven van de Sankt
Gotthardlijn. De Crocodile 
trok treinen van meer 
dan driehonderd ton met 
een snelheid van 65 km 
per uur. 
3. De Garrat 5 g van de 
OostAfrikaanse Spoor
weg: in 1953 gebouwd en 
destijds de grootste en 
krachtigste stoomloco
motief ter wereld. 
4. De overbekende JVlal
lard, een Engelse stoom
locomotiefvan de LNER,
lijn uit 1935 die in 1938 
tijdens een rit naar Schot
land een snelheid van 
202 kilometer per uur 
wist te halen. 
5. De Autorail Panoramique 
danken de Fransen aan 
het bezoek aan de Ver
enigde Staten van een di
recteur van de Franse 
Spoorwegen (SNCF). Die 

LES LEGENDES DT 
üe 

2 IHet'neefje'van de TGV 
3 (Train a Grande Vitesse): de 
^ Eurostar, de trein die in 
:i twintig minuten tijd door 

—^^ de vijftig kilometer lange 

éfi^ Kanaaltunnel rijdt. 
' ■ 2. De Zwitserse Crocodile, 

een trein die ook zal wor
den herkend door diege
nen die op de PC met 
treinspellen bezig zijn. 

was onder de indruk ge
raakt van treinen die de 
passagiers een panora
misch uitzicht op het 
landschap verschaften. 
Na terugkomst liet hij in 
1959 tien van zulke een
wagentreinstellen 
(X4200) bouwen. Wie van 
het uitzicht wilde genie
ten moest wel een kaartje 

eerste klas voor een van 
de 44 beschikbare 'pano
ramische zitplaatsen' ko
pen... 

Kolom 2 (u.b.n.o.): 
1. De American 220 levert 
een stukje Amerikaanse 
spoorweggeschiedenis. 
De stoomlocomotief uit 
1855 speelde omstreeks 
i860 een belangrijke rol 
bij de verovering van het 
westen van Amerika. Er 
werden 25.000 van deze 
Iocs verkocht. 
2. De Crampton, een loco
motiefdie in 1945 in 
Frankrijk een snelheid 
haalde van meer dan 120 
kilometer per uur  tien
maal sneller dan de post
koets! In het Noorden en 
Oosten van Frankrijk 
werden 320 van deze lo
comotieven ingezet. 
3. De Pacific Chapelon 
dankt zijn naam aan de 
Franse ingenieur André 
Chapelon. In Frankrijk 
was vanaf igo8 de Duitse 
P8/230 in gebruik, die la
ter werd verdrongen door 
het type231. Chapelon 
slaagde er in de trek
kracht van deze laatste 
locomotief te verdubbe
len en tegelijk het brand
stofverbruik te verminde
ren. Vanaf ig34 trok de 
Pacific Chapelon treinen 
van 600 tot 700 ton met 
een snelheid van 140 ki
lometer over het noorde
lijke Franse spoorweg
net. 
4. De elektrische locomo
tief Capitole, een 'voorlo
per' van de TGV. Deze in 
igöo ontwikkelde Franse 
locomotief behaalde op 
het traject ParijsToulou
se een snelheid van 200 
kilometer. De afstand 
712 kilometer, waarvan 
350 over het Centraal 
Massief werd in zes uur 
afgelegd. 
5. De al bij de Pacific Cha
pelon genoemde 230 Glos
se P8. 

TRAM NUMMER 5: 
EEN MUSEUMSTUK 
Trams beheersten jaren
lang het straatbeeld van 
steden over de gehele we
reld. Veel tramstellen uit 
de beginperiode zijn ver
loren gegaan, ook in Slo
venië, waar in igoi in de 
hoofdstad Ljubljana de 
elektrische tram werd in
gevoerd. Er werden der
tien tramstellen aange
schaft, die op drie routes 
met een totale lengte van 
5.2 kilometer werden in
gezet. 

Van de oorspronkelijke 
trams is alleen Nummer 

5 bewaard gebleven. Die 
is in zijn oorspronkelijke 
staat teruggebracht en is 
nu te zien in het Tech
nisch Museum van Slove
nië. De tram staat op een 
zegel van 113 s. die op 23 
mei werd uitgegeven. 

BRANDWEERWAGENS 
OP JERSEY 
Jersey grijpt het loojarig 
bestaan van de brand
weer van St. Heiier aan 
voor de uitgifte van zes 
zegels die op 25 septem
ber a.s. verschijnen, in 
de Fire Sajetij Week die 
steeds in de laatste week 
van september wordt ge
houden. De reeks geeft 
een aardig beeld van de 
ontwikkeling die de 
brandweerwagens in de 
afgelopen eeuw hebben 
doorgemaakt. 
De zegel van 23 p. toont 

was de brandweer nog 
het domein van mannen. 
De Landrouer Merryweather 
(ig68, zegel van 46 p.) 
oogt al wat eigentijdser. 
Op de zegel van 66 p. 
tenslotte de Dennis Carmi
chael (198g). Het bijbeho
rende Presentation Pack 
het toont een Man An^lo
co  brengt de huidige ou
tillage van de brandweer 
van Jersey in beeld. 

KLASSIEKE AUTO'S 
OP ARUBA 
De Arubaanse PTT deed 
tot dusver weinig met 
een van de thema's uit de 
'thematische toptien': 
auto's. Domfils automo
bielencatalogus (eerste 
druk) meldt slechts een 
Arubaanse zegel  en dat 
is dan ook nog eens een 
postauto. De uitgifte van 
de serie 'Klassieke au
to's' (31 mei) maakt ech
ter veel goed. De vier ze
gels tonen een even 
groot aantal klassieke 
auto's uit het totale, 
ruim veertig modellen 
omvattende arsenaal dat 
op Aruba in handen is 
van gepassioneerde lief

de Tilley Manual uit 1845, 
een door paarden ge
trokken wagen. Op de 
volgende zegel (26 p.) 
zijn de paarden al ver
vangen door paarden
krachten: we zien de Al
bion Merryuieather (1935), 
al een volwaardige 
brandweerauto. Op de 
zegel van 37 p. staat de 
Dennis Ace (1940), een 
voorbeeld van het meer 
gesloten type. De Dennis 
F8 Pump Escape (1952, ze
gel van 41 p.) bood al 
plaats voor de brand
weerlieden; in die tijd 

hebbers. Veel van die 
liefhebbers zijn echte 
knutselaars, die auto
wrakken in hun originele 
staat terugbrengen om 
ze daarna op de weg te 
houden. De serie mag 
worden beschouwd als 
een hommage aan deze 
Arubaanse 'knutselaars'. 
Jammer dat ontwerpster 
Giolina Henriquez zo'n 
drukke ondergrond toe
paste; ik vind de serie 
daardoor grafisch gezien 
een misser. 
We zien op de zegel van 
25 c. een Ford model A 



'Crown Victoria Leather
back' die eigendom is van 
Toni Bosch, die daarmee 
waarschijnlijk de oudste 
nog rijdende auto op Aruba 
bezit. Toen hij acht jaar ge
leden een stuk land kocht, 
ontdekte hij in de bosjes 
een door onkruid overwoe
kerde auto. Tot zijn verba
zing sloeg de motor nog 
aan. Toni en zijn vrienden 
offerden zes maanden van 
hun vrije tijd op om het 
voertuig in zijn oorspron
kelijke staat terug te bren
gen. Sindsdien is Toni met 
zijn Ford een opmerkelijk 
element in de carnavals
stoeten op Aruba. 

De gesloten 'Citroen Com
merciale 1933', afgebeeld 
op de zegel van 40 c, rijdt 
ook geregeld op de Aru
baanse wegen. Waltherus 
de Vet is de trotse eigenaar 
van deze uoiture, één van de 
slechts twee auto's van dit 
type die in het Koninkrijk 
der Nederlanden te vinden 
zijn. De Vet woonde ooit in 
Nederland, maar emi
greerde naar Aruba. On
danks smeekbeden van 
Nederlandse collega's om 
de unieke Citroen in Ne
derland te laten, nam hij 
hem mee naar Aruba  af
scheid nemen bleek onmo
gelijk, een bewijs voor de 

grote liefde die de eigena
ren van klassieke auto's 
voor hun automobielen 
hebben. 
Ook de op de zegel van 
70 c. afgebeelde 'Plymouth 
Pickup 1948' was een 
'vondeling'; hij werd door 
de vinder in drie maanden 
opgeknapt. Oorspronke
lijk was de Plymouth een 
vierdeursauto. Pedro Hi
dalgo is geregel met zijn 
trotse bezit op de Arubaan
se wegen te vinden. 
De nogal protserige Ameri
kaan op de zegel van 75 c. 
is een 'Ford Edsel 1959'. De 
wagen is in het bezit van 
Alexander Vrolijk, die de 
auto in Florida kocht. Vro
lijk  lid van de Classic Car 
Club Aruba sleepte al vijf tro
feeën in de wacht 

THEMATISCH 
STEMPELKWARTET 
Een actueel kwartet: vier 
stempels van de Engelse 
organisatie voor dierenbe
scherming, de RSPCA. 
In het stempel uit 1994 le
zen we de tekst Dont't̂ ive 
prts as presents ('Geef geen 
dieren als cadeau'). Het 
houden van een huisdier 
moet een bewuste keus 

zijn; maar al te vaak is een 
gegeven dier dan de 'verlie
zer'. 
De stempels uit 1986 en 
1995 sluiten aan bij de dis
cussie over het vervoer van 
(lees: gesleep met) dieren. 
Dat levert veel onnodig die
renleed op en zorgde in 
ons land voor de MKZcri
sis. Stop the export oflivefood 
animals en Stop lon̂  distance 
Uve transport zijn teksten die 
voor zichzelf spreken. 

Het stempel uit 1996 herin
nert aan de vaak erbarme
lijke omstandigheden 
waaronder dieren worden 
gehouden: Keep calues out of 
crates. 
Een correctie tot slot: het 
vuurtorenstempel 
(FR61465) dat ik in juni 
meldde is niet van de ge
meente Terschelling, maar 
van de V.V.V. Terschelling. 

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 üd bent via een 

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

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

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

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

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

fio 

ft5 
fzo 

/■30 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken ojspatie e'en uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PC+Plaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVHRTHNTIKS; VKRMHLÜINO 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (ORNAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN: 
Duitsland 200versch grf 
Zegels waaronder laatste jaren, 
fl 25 - Prima kwaliteit POST-
REK' 972073 t.n.v.c 
Schonewille, Pr Beatnxl 144, 
2286 LD Rijswijk. 

P.T.T. mapjes compleet t/m 246B 
in 8 albums Vraagprijs F l . i i 5 o -
M. Reus Grootebroek 0228-512505. 

Plaatfouten vigs. cat. mast+-
wilgenburg:i230w-M2imi-+-m2+ 
i27om+i274w+i277w, pf F1.5g-
excl. Porto. Inl H Rikken 
Tel. 024-3450267. 

Belgiè 2 albums 1965/99 comp 
pf. Fl 2000,- Ned 2 albums 
1965/99 pf. Comp. Fl 4000,-3:15 
circa 50% Tel. 010-4847132 Pj v 
Peperstraate. 

P.z boekjes+fauna uitg. postfris 
wereld gratis lijst F. Nijhof van 
Maanenware 48, 8014PR Zwolle 
038-4653754 
E-mail fred.nijhof@keyacces nl 

Verenigd Europa: CEPT gestem
peld, Meelopers pfr en gest 
Volksrepuliek China pfr. PrijslijsKn 
bij: Harne Baken Academielaan 
152, 5037 EW Tilburg. Tel/Fax 
013-4684615. 
E-mail: infocptekstbaken nl 

Filatelie t.k. compL Jaarg. 1979 
T/Mi999Tel 026-3634031. 

Kilowaar 200 gr Grf wereld 
wb. Nieuw Fl 2 5 , - Prima kwal. 
H J . de Vries, Heemskerklaan 16 
Hillegom Bank 894812335 
Tel: 0252-518302. 

Ruilen: Stuur 100 (of veelvoud) 
van met de meest gangbare post
zegels en u ontvangt zelfde aan
tal retour. P vd Kloet, Witte 
spaanstraat 23, 3062 XL 
Rotterdam. Tel: 010-2124447. 

Kilowaar Duitsland grf Laatste 
jaren 200 gr Fl 2 0 , - incl porto. 
Postrek. 972073 tnv. 
G. Schonenwille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk Tel: 070-3941745 

Nieuwtjes: Westeuropese landen: 
o.a. Engeland, Frankrijk enz. 
Alles nom +10% Aruba, Ned. 
Antillen Een redelijke prijs. 

^ Holandegent, Jupiter 107,1115 TL 
o Duivendrecht. Tel 020-6993179 

^ Blanco fdc's 62 t/m 395 volgens 
ca NVPH vraagprijs FI. 750 , - en 
^ postfris 1960 t/m 1974 vraagprijs 
^ Fl. 500 , - J. Kleijn 020-6169739 
'^ Moet weg' 

^ Roemenië postfris of gest. 2 5 % 
= Michel Tel/Fax 057-0627693. 

t s T.k.: Poststukken, briefkaarten 
= vanaf 1845 Effecten, rekeningen, 

documenten, papiernotgeld enz. 
— J Briggeman, Kantelenweg 70, 
^ 3233 RD Oostvoorne. 
< Tel/Fax: 0181- 485036. 

Te koop: 100 f. Vorstinnen. Bijna 
kompleet. Davo album 
J.lonker 0228-512414 

£ A Ä kompleet. Davo album Fl. 130^ 

700 W-Europa o f 1400 Wereld 
FI. 10,- in brief of giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
570g HB Helmond 

Golf op postzegels? Alle wereld
wijd uitgegeven zegels in geïllus
treerde catalogus' Zie ook: 
Http://page.to/STP voor verdere 
informatie mailen naar 
robvantuyl@planet.nI of 
tel. 0172-420453. 

Israel met tab pfr en gest. Op 
zicht volgens manco-opgave. 
Cornelissen 0348-423035. 

Ingebonden jaargangen Philatelie 
T.E.A.B. Hagemeijer 070-3361093. 

Wie zoekt vele betere zegels 
New Zeeland. M. Bierenbroodspot, 
Vennewaard 303 Alkmaar. 

T.k.: Filatelie jrg. i960 t/m 1967 
i ngeb . Jrg 1989 t /m 2000 los 
Fl. 5 0 , - D.Ypma, Wijk aan zee 
0251-374335-

Nederland Kilowaar 200 gram 
groot formaat + kerst+toeslag 
Fl. 12,50 (incl. porto) D Keyzer 
V. Tetsstraat 3, 2977 AK Goudnaan. 

Postz. Verz. Ned. Postfr. 1928 -
2000 in 4 Davo alb Postz Boekjes 
no.01-65 bijna compl Ineen koop. 
C.K Brouwer 0180-520826 

DDR 20% jrg i965/'8g. Arkenbosch, 
Ravel 24, 6461 NA Kerkrade. 

Zwitserland, kleine verzameling 
1862-1980, 555 verschillende met 
20ost. Welvaart en Luchtpost, 
meer dan Fl. 850 , - Michel-MK. 
Slechts io7o=DM85,-ofFl . 100,-
in biljetten smren R Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, CH 6612 Ascona 

Zwitserland vanaf 1850-2001, 
Liechtenstein vanaf 1912-2001, 
uitgezochte kwaliteit©/ voordeli
ge pnjzen, lijst graas. Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, CH 6612 Ascona 
Fax 0041-917912354 

WIJ verzorgen voor u het inbin
den van uw maandbladen en 
andere tijdschriften, maandblad 
filatelie a f32,50 per jaargang, 
voor meerdere jaren speciale prij
zen. H Kuipers, Beethovenlaani5, 
7604 GC Almelo, 0546-532155 
e-mail hkuipers 3(5)hccnet nl 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax 046-4512751. Ook rariteiten' 

Nederland 8t Ver. Europa pfr. + 
gest. v.a. nr. i. Bijna alles in 
voorraad. Stuur uw no., ontvang 
mijn prijs F. Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GVZevenaar Tel./fax: 
0316-529241. 

12345678901234567890 
1234567890 Grote voorraad partijen, 
groot en klem. Ook losse verkoop 
Centro Filatelico, 0348-423885. 
www.centrofilateIico.nl 

Lever West- en Oost Europa los 
of in partijen Inl. H. Derkx, 
tel/fax: 0032-65 621527. 
Ned. + Overzee - Indonesië - Oost 
Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes Gehele Wereld. 
Redelijke prijzen. H Sundquest, 
J Perksd-. 39, 335iCPPapendrecht 
Tel. 078-6153386 
Email. sundquest(ä)planet.nl 

Gratis prijslijst postfris o.a. Ned., 
Eng., Kanaaleil. en Ned. Ant. 

K. Buisman, Hermehjnvlinder 173, 
1113 LD Diemen, 020-6905029. 
Elke maand nieuwe aanbiedin
gen: N e d . + o g Dirk N. Sluis 
Philatelie, www.stamps-dns.com 
(Hoorn-nl) 

Berlijn i960 t/m 1990 compleet 
postfris Hfl 5 9 8 , - incl. porto, 
carl vd hnden@web.de, 
PF 185515, 45205 Essen, D. 
Fax. 0049-2054971886 

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 3,1731 XJ Winkel. 
0224-541551. 

Sooversch U S.A. Fl. 3 5 , - 500 
versch. Canada Fl 2 5 , -
Giro 623756 A. Faro, Irenestraat 5, 
7651CP Tubbergen. 

Engeland postfris 1924-1985 
30% Stanley Gibbons. B.j.m. van 
Leeuwen. Tel: 0180-315330. 

Finland ca 400 versch. Gr. form 
veel compl ƒ 5 0 , - Gratis 10 toeslag-
series. J. de Haan, 030-6963145. 

T.k.: Eerste dagbladen uit de visjes
reeks compleet vanaf nr i . Na 
ig.oo 0182-501505. D. Boer, 
Merelstr. 8, 2851 VS Haastrecht. 

Roemenie 5%-i5%' Mihel, 
pfr +gest. 1865-2001, gratis lijst 
Dan//. S. of 48-CP27 Boekarest, 
Roemenie 

www.covers.myweb.nl De website 
van brieven, Postgeschiedenis, 
Motief en Kamppost 0475-468700. 

T k F.D.C.'scompleetvanafi955 
Vanaf 1959 blanco in 3 Davo-
albums. T.e.a.b. Tel 0365222379. 

Ungarn ©/, Österreich 0 / Preisliste 
gratis. Ferrando Ulrich, 
Potzleinsdorferstrasse 21-23/6/1, 
A-1180 Wien. 

347 Postz.boekjes 1-29 specif 
o a. cw P. 6000. Prijs: Fl 750,- . 
Tel • 0252-211828. 

PZM van Ned compleet t/m 2000 
in 10 genumm. DAVO-albums in 
cass Incl. alle losse zegels(s). 
Alles origineel en in perfecte staat. 
Fl.i.600,- B.Schepers, 
tel.0345-513995. 

GEVRAAGD: 

Verzamelaar vraagt te koop bun
dels of massa waar cijfer serie 
no.30-33 i.v m platen 
P.vd Heuvel 0184-682500 

Ruilpartners gezocht van gebruikte 
rolzegels met tel nummers om 
reconstructies van rollen te maken 
bijv. 51015 20 enz. tot 1000 of 
looooo. D. Loeve Binnendams iga 
Hardinxveld-Giessendam, 3373 AB 
Tel 0184-630170 NIET op zondag. 
USA voor 1940-evt ruilen voor 
Ned H Houtman-De Bongerd 
40 3863ZV-Nijkerk 

Ik zoek Rode Kruiszegels, FDC. 
Poststukken.! Schotel, 
Borgerderstr. 2,9527 TD Bronneger. 

Gevraagd Postzegelmapje 210a 
heb dubbel mapje 218b ruil of t.k. 

B Muller 073-6132995 

Radiozegels/luistervergunningen. 
Alles op het gebied van luister en 
kijkgelden. H.J Trip, 
Schuberthof 47, 2402 GJ 
Alphen a/d Rijn 0172-421057. 

Zoek ruil/kooppartner 
Hangzakjes/boekjes. Veel ruilma
teriaal aanwezig. 020-6168567. 

Koop of ruil Roemenie t/m 1920 
veel of weinig, maakt met uit' 
F Boerebach. Ds. Raamshof 37, 
4542 AZ Hoek Tel 0115-442241. 

Oranje enveloppen van staatsbe
zoeken en koningen-dagen. Ik mis 
de nrs. 106 t/m 126, 079-3628830 

Zend mij 100/200 zegels W. Europa, 
USA. Idem aantal retour. V d. Lans 
Ina B Bakkerstraat 13,2162 KM 
Lisse. 

Stuur 75 grf Eng. Koloniën, 100 grf 
Ned retour. J vd. Hoogt, 
v Hensbeeksmgel 9, 
2803 LP Gouda. 

Gevr: Vatikaan postfr. Per pacchi 
pakketz no. 7. Aanb. J F. Meurs 
Tel. 0316-531275 

Ellington-zwisler rocket mail 
catalog deel i. M. Verkuil, 
Niftarlakestr i, 3621 GT 
Breukelen. Tel: 0346-261478. 

USA Verzamelaar zoekt verza
meling USA Van der Haar, 06-
29230085. E-maiI: paul@pvd-
haar myweb.nl 

Ver. Europa compleet 6000 - Ned 
+ Duitsland frankeerzegels ook 
z. gom, Cruyssen, IJsvogelhoek 6, 
3201 HR Spijkemsse, 
0181-624635 of 0629227782. 

Gestopt met postzegels verzame
len-' Verzamelaar komt bij u 
langs. J. Dekker, 0299-621339. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop 
H.M. van Dijk, 055-3660475. 

Ik koop of ruil flrmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W J. Manssen. 
Tel 0341417980. 

Ned. nr.34 brieven, brieflcrt., 
afstem pel ingen, enz. 
R. Onstwedder, tel.: 0599-615072 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P. Rotgers, 
tel. 010-4205276, fax 010-4552991. 

"Witte" Hytech printzegels van 
juni 2001 Heb ruilmateriaal. De 
Vries, 076-5711599 's-avonds. 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (CFV) voor allen met interes
se voor postzegels van Frankrijk 8t 
voorm. Franse kolomen Eigen 
blad, veiling, rondzendingen, 
4 bijeenkomsten p.j., in Utrecht. 
Contr. ƒ45,—. Info Fnts Bakker, 
De Ibis 32, 7609 ES Almelo, 
0546-827552 

Verz India, British India en zijn 
roofstaten. Th. Wilms, 
P. Breughelstraat 28, 5702 XJ 
Helmond. Tel. 0492-535166. 

DIVERSEN: 

Israël: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl. A 
Bouwense, tel. 0113-212762 

www filattliehpz.nl wij bieden meer 
op zowel 61atelistisch als numisma
tisch gebied. C D. v.d. Wel, Helderse 
Postzegelhandel, Koningstraat loi, 
1781 KE Den Helder 
Tel.. 0223-614066. 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden. Blad, meetings, 
veiling, rondzending. 
Bel 070-3860232. See you' 

Fil. Ver. Zuidelijk Afrika vergad. 
veilingen, blad, rondz. Biblioth. 
FVZA, PB 33223, 3005 EE R'dam 

Grote postzegel + muntenbeurs, 
zo. 28 okt., 10.00-16.00, 
Knippenbergcollege, 
Ruusbroeclaan, Helmond, gratis 
park , inf.. 0492-553721/538224 

De Vereniging van 
Postzegelverzamelaars Twente 
(V P.T ) bestaat 35 jaar. 
Superveiling op 23 oktober met 
o.a. veel stokboeken, dozen, etc. 
Catalogus te bevragen: 
H. Kölner, Beukweg74, 7556 DG 
Hengelo (ov) ofvpt(3)wxs nl 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending. Inl.: L. v.d Brun, 
V. Kinsbergenstraat33, 2518 GV 
Den Haag, tel. 070-3460328. 

www.aephilatehe.nl Voor betaal
bare prijzen van Nederland + O R. 
Geen internet dan 010-5222914 

Ethisch beleggen...iets voor u^ 
Vragen op financieel gebied^ Bel 
H. de Block, 0299-413640 
Frankering info filatel is tisch' 

Alg. ruil/verzamelbeurs 20 sept. In 
dorpshuis Cothen 11-16 00 uur 
Gez. Munten & andere standhou
ders. Inl. tel./fax. 0343-563849/ 
563069 t.n. F. Brouwer. 

500 gr. F. Oost of West-Europa 
voor Fl. 6,- op giro 234737 
van Blok, Groenezoom 333, 
Rotterdam. 

Ruilen: Stuur 150 West- of Oost-
Europa 150 zegels smnk retour 
E Vroege, Ben Rijweg 337, 
2983 GE Ridderkerk 

Bezoek onze website Ver. Van 
Postzegelver Delft, www.wpd-
filadelfia.nl 

Schriftelijke veiling van uitslui
tend poststukken, brieven, post-
historie, censuur, luchtpost, the
matische stempels, kamppost, 
cinderella-materiaal, literatuur 
etc Gratis katalogus: 
G.A van Albada, klimopzoom 
19, 2353 RH Leiderdorp 
(071-5415609). 

Http://page.to/STP
mailto:robvantuyl@planet.nI
http://www.centrofilateIico.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:hnden@web.de
http://www.covers.myweb.nl
http://myweb.nl
http://filattliehpz.nl
http://www.aephilatehe.nl
http://www.wpdfiladelfia.nl
http://www.wpdfiladelfia.nl


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovensfraot 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
enKiitBredenhof@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 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokioende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

, Vlenendkosten ƒ 8,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ 200,- geen veoendkosten. , 

MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
ONZE VAKANTIE HEBBEN WIJ WEER BENUT 

OM EEN RONDREIS DOOR EUROPA TE MAKEN 
V ÎJ HEBBEN WEER VEEL VAN ONZE 

LEVERANCIERS BEZOCHT EN WEER ZEER 
LEUKE KILOWAAR EN VERZAMELINGEN 
INGEKOCHT WAARONDER DIV LEUKE 

NALATENSCHAPPEN. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
500gr. AUSTRALIË GROOTFORMAAT VAN 67,50 VOOR 50.00 

250gr. DUITSLAND MET IETS TOESLAG EN HOGE WAARDEN NU 42,50 
20kg MISSIE ENGELAND VAN 325,00 VOOR 275,00 

5kg ZWITSERLAND MISSIE VAN 225,00 VOOR 180,00 
500gr. INDONESIË GROOTFORMAAT VAN 90,00 VOOR 75,00 

NIEUW!!! 100gr. LIECHTENSTEIN MET HOGE WAARDEN 77,50 

KUK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREDENHOF.NL 

normaal 1 x 3x Sx 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,50 10,75 
17,50 16,00 
27,00 25,00 
29,50 28,00 

10,25 9,75 
15,25 14,25 
23,50 22,50 
26,75 25,00 
- DUURDER 
12,25 11,50 
19,75 18,25 
27,50 26,50 
34,50 33,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

0iiMß(2)[iEK] wma mmmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 33,00 
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 117,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 38,00 
1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 275,00 NU 250,00 
9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 300,00 NU 155,00 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 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 
Fa roer 
Finland 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Roemenië 
Scandinavië 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
De omrekenkoers 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel nieuw 
leuke mix 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
meest kleine landen 
leuke sortering moeilijk 
leuk met boekjeszegels nu enkel papier 
zeer moeilijk veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote oss met toeslag 
alleen toeslag veel jaren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
grote sortering iets nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

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:enKiitBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


De nieuwe Speciale Catalogs! 

Vanaf 12 septjembac verkpy^aar by de fJVM vakhanddfilafelie | 

'^^rr^rr^?^° p 
• Met originele NVPH-nummering en prijsnoteringen 

• Alle prijsnoteringen in euro's 

• Gratis ingesloten postfrisse zegels van Nederland 

• Met bestelformulier voor het Nationaal 

Postzegelpakkef© 


