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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

VEILING 11/17 OKTOBER 
bezichtiging ook op Internet 

DONDERDAGAVOND 11 oktober, 19.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES W.O. GEHEEL COMPLETE COLLECTIES 
WERELD BRIEVEN EN DOZEN VAN fl 50,- TOT fl 50.000,-. 
KAVELS I - 8 I I te bezichtigen 9.30 - 17.00 uur 

ZATERDAGMIDDAG 13 oktober, 12.30 uur 
BUITENLAND LOSSE KAVELS, COLLECTIES EN RESTANTEN 
MET COLLECTIES VAN VRIJWEL ALLE LANDEN VD. WERELD W.O.PRACHTIG 
ENGLAND, EN KOLONIËN, FRANKRIJK, DUITSLAND EN U.S.A. 
KAVELS 1001-1841 te bezichtigen 9.30 - 12.30 uur 

DINSDAGMIDDAG 16 oktober, 12.30 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS MET VRIJWEL ALLE TOPNUMMERS. 
KAVELS 2001-3370 te bezichtigen 10.00 - 12.30 uur 

WOENSDAGOCHTEND 17 oktober, 11.00 uur 
EERSTE EMISSIE OP PLAAT, STEMPELS EN BRIEVEN. 
KAVELS 4001-4625 te bezichtigen 9.30 - 11.00 uur 

WOENSDAGMIDDAG 17 oktober, 13.30 uur 
COLLECTIE VAN SWIETEN-DE BLOM, PUNT- EN KLEINRONDSTEMPELS 
KAVELS 5001-5612 te bezichtigen 9.30 - 13.00 uur 

WOENSDAGAVOND 17 oktober, 19.00 uur 
POSTHISTORIE, NEDERLAND EN OVERZEE, MET VEEL ZELDZAME BRIEVEN. 
KAVELS 6513-7285 te bezichtigen 9.30 - 16.30 uur 

"Bezichtiging op kantoor 6 en 8 t/m 10 oktober" 
De gehele catalogus met alle foto's in kleur staat op internet: 

www.npv.nl 

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

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

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

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

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


Laatste kans 
M327 verkocnu) 

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

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

Wonderdoos Nederland & Overzeese Rijksdelen, / j ^ _ 
Suriname en Indonesië -v, '" 

Deze 3 Wonderdozen 
voor de prijs van 1 

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

'Promotie-Wonderdoos - 3 in T 
Totaal: Grote 10 kg doos met albums, kaartjes en postzegels met meer 
dan ƒ 1.000,= aan waarde en met 100% Philapost-Teruggave-Garantie. 

ƒ 100,= 

U betaalt geen extra kosten. De Promotie Wonderdoos wordt u toegezonden met een factuur 
en acceptgirol<aart van f 100,= te betalen of te retourneren binnen 10 dagen na ontvangst. 

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

PHILAPÜST. 
BERKEL ENRODENRIJS 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

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

010-511 83 21 
24 uur per dag 7 cJagen per week 

Postbus 96 

2651 AB Berkel en Rodenrijs 

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

E-MAILEN info@philapost.nl 

Alle albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Viakliggend Normaal Nu per stiik> 
D X A4-8;i6 8 bladen/l 6 zijden J^^T^ f 7.50 
D X A4-16/32 16 bladen/32 zijden J ^ - W H f f 12.50 
n X A4-24/48 24 bl8den/48 zijden J - Ï T S f f 17.50 
D X A4-32/64 32 hladen/ó4 zijden J.-Vr^ f 22.50 

Witte Bladen Viakliggend met Tussenstrook 
D X A4-8/U-T 8 bladen/lé zijden ^J-^-TSlT f 7.50 
n X A4-16;32-T 16 bladen/32 zijden J - ^ W t U T f 12.50 
D X A4-24/48-T 24 bladen/48 zijden J - - i rSf f 17,50 
D X A4-32/64-T 32 bladen/64 zijden J - i f S T t 22.50 

Zwarte Bladen Viakliggend met Glasheldere Stroken 
D X A4-fl/16-ZB O bladen/16 zijden J-^tTïT f 10.= 
D X A4-16/32-ZB 16 bladen/32 zijden > > t r S f f 15.= 
D X A4-24/40-ZB 24 bladen/48 zijden ^ - i f S T f 20.= 
D X A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden J - S T S T f 25.= 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D X 100 Mini 100 x 73 mm , > - r S f f 7.50 
D X lOOSemi 147 x 84 mm doosje .J-I^CSff' f 10.= 
□ X 100 Midi 157 x 109 mm doosje J- tTST f 15.= 
D X 100 Maxi 209 x 149 mm J - i T S f f 20.= 

■iiMJ=iuia.-w.!.i=mf:rBm 
Verzendkosten Geen bij order boven € 50,= {ƒ 110, = ), 
anders € 3,= (ƒ 6,60) Orderkosten Geen bij automati
sche incasso en € 2,= (ƒ 4,40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila", Philapost", Wonderdoos" 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde L w r-> igt 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ^^^!!!^];^C-s^^ 
van de Vakvereniging N V P H ^ ï ï ' " S ^ 

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

145,-
1/3 gave randen 
1/3 zfr 
4 
5 
6 
6zfr 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z fr 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z fr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
105 zfr 
105f 
108 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 

110,-
18,-
9,-

90,-
50,-

2,50 
3,50 

38,-
27,-

120,-
170,-
90,-
5,-

80,-
44,-
80,-
46,-
18,-
80,-
44,-
22,50 
2,-
3,-
7,50 
7,50 

58,-
6,-

12,50 
45,-

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

15,-
6,-

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

175,-
210,-
175,-
660,-
375,-
150,-
44-

110,-
1,-
6,-
7,50 

995,-
650,-

19,-
66,-
6,-
9,25 
7 50 

12,50 
12,50 
36,-
21 , -
45,-
40,-
- -
— 

l o i -
180,-
148,-
75-

325,-
3,-
3,-
3,-

11, -
7,50 

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

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

175,-

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

Stempel 220,-
139/140 6,50 
141/143 12,-
144/46 6,-
149/62 19,80 
159 los 12,50 
163/165 12,-
168/68 8,-
177/98 70,-
181 15,-
184 6,-
191 28,-
195 18,-
199/02 10,-
199a/02a 175,-
203/07 30,-
208/11 10,-
212/18 45,-
217A 84,-
219 los 30,-
220/23 13,-
224 2,50 
225/28 18,-
229/31 25,-
232/35 16,-
235 los 14,-
238/37 6,-
238B 12,50 
238/39 44,-
240/43 32,-
243 los 30,-
244/47 55,-
246 los 25,-
247 los 25,-
248/51 26,-
251 los 25,-
255 5,-
257/60 35,-
260 los 30,-
261/64 28,-
264 los 25,-
265/66 10,-
268 5,-
269 3,-
270/73 28,-
273 los 25,-
274/77 16,-
278 15,-
279/82 14,-
282 los 12,-
283/86 10,-
288 7,50 
289/92 8,-
296/99 7,50 
300/04 5,25 
305/09 7,50 
312 los 2,50 
313/17 6,50 
318/22 6,-
324 4,-
326 5,-
327/31 6,-
332/45 8,-
347 15,-
348 35,-
349 35,-
350/55 7,50 
356/70 25,-
371 44,-
372 60,-
373 60,-
356 a/d 88,-
356 c 40,-
356 d 44,-
374/7B 4,-
379 a/d 10,-
392/96 2,50 
397/01 2,-
402/03 12,-
402B 90,-
403B 130,-
428/42 15,50 
444/48 2,-
449/53 3,50 
454/59 5,-
462 los 2,50 
469/73 3,50 
474/89 24,-
487 los 14,-
490/94 5,-
495/99 4,-
500/03 4,-
505 3,50 
508/12 4,-

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

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

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

75,-
24,-
24,-
28,-
44,-
44,-
38,-

Automaatboekjes en 
combinatie leverbaar, 
spec prijslijst gratis 
op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
31/43 
42 los 
43 los 
44/60 
67/63a 
67b(0) 
68b (0) 
69/79 
80/106 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 kleur 
9/15 
16/19 
16/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7zfr 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 

16,-
20,-
44,-

140,-
45,-
32,-

77,50 
50,-
44,-

175,-
175,-

60,-
98,-
25,-
32,50 

125,-
450,-

9,50 
17,50 

1 -
1,50 

15,50 
3 -

125,-
150,-

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

18,-
12,50 

15,-

55,-
60,-
10,-

220,-
45,-
15,-
— 

25!-
25,-
40,-
44,-

425,-
195,-

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

66,-
175,-
98,-

— 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

Internering 
1 
2(x) 

Nieuw franco 

470,-
88,-

100,-
15-
50-
75-
75,-

225,-
80,-

1 
leverina vanaf 
ƒ 300,- nettt 

Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld, tenzij z f r=zeer fraai. 

1 
mooie 

zegels maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar. 
duurdere soorten desgewenst met foto-Cert van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strek 
giro 271040, Porto extra franco levering vanaf ƒ 300, - opdracht. 

J.H. Ackermann 
, post-

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

i>30N.V.P.H> 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 
<WS; TTiiïii'rf^TjrrTür' jHr 

Postzegelshow 
POÎ IEX 3001 

AMERICAHAL 
APELDOORN 

19 T/M 21 
OKTOBER 3001 

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' 



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. 

^ » ^ ^ ^(:^^^a^^ZLa^^ - ' ^ ^ ^ . ^ ^ - ^ . « ^ 

WT - ^ ^ ^ è ' f e ^ t A ^ ' è ^ . 

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. 

Veilingdata voor 2002:14-18 januari, 13-17 mei, 16-20 september 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

a VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

5 ^ ' ' \ / ' 
Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 A N Den Haag 

schuin tegenover het Haagse C S 
Telefoon 070 - 365 38 17 - Fax 070 - 361 74 36 

E-mail info@vandieten nl 



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

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 - 14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-nnail 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 in ƒ: 2,20 = 1 Euro. 

''Yvert-cataiogi 2 0 0 2 in Euro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
[Frankrijk 2002 460 biz kleur 

Frankrijk 2002 met harde kaft gebonden editie 
Monaco/Andorra/CEPT/UNO 2002 kleur 
West-Europa deel 1 Landen A-G 2001 kleur 
West-Europa deel 2 Landen H-Y 2001 kleur 
referentielijst met herkomstidentificatie en index wereldcatalogi 
supplement wereldcatalogus jaargang 2000 kleur 
supplement wereldcatalogus jaargang 1999 kleur 
supplement wereldcatalogus jaargang 1998 kleur 
Overzee A-Brazilie 1998 813 biz 
Overzee Brunei-C 1998 777 biz 
Overzee D-Guatemala 1999 816 biz 
Overzee Guinea-Lesotho 2000 821 biz 
Overzee Libanon-N 2000 868 biz 
Overzee 0-Z 2002 nieuw, Oost-Europa (2 delen) december/maart 
wereldcatalogus Fouten & Vergissingen op zegels 1999 

32,95] 
40,30 
20,15 
69,50 
69,50 
32,50 
32,50 
32,50 
30,00 
59,00 
59,00 
59,00 
65,00 
65,00 

nieuw 
85,00 

J 

NVPH Nederland speciaal 2002 in Euro 
met gratis postzegels t.w.v. 7,75 ƒ34 ,50 

Dai Nippon catalogus Japanse bezetting 
Nederlands indië editie 2 0 0 1 in kleur 

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

Sassone Italië 2 0 0 2 - in Euro 
speciale catalogus Italie/Vaticaan/San Manno 2002 in kleur 76,00 
speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2002 in kleur 39,55 
catalogus ItalieA/aticaan/San Marino 2002 in kleur 35,25 
speciale catalogus Oud-ltalie deel zegels editie 2002 in kleur 187,30 
speciale catalogus Oud-ltalie deel stempels editie 1999 in kleur 120,00 
GIF spec cat FDGs Italie/Vaticaan/San Manno/SMOM 2002 kleur 79,50 

Edifil Spanje 2 0 0 2 - in Euro 
catalogus Spanje 2002 in kleur 35,00 
catalogus Spanje & Gebieden 2002 in kleur 69,40 
speciale catalogus Spanje deel 1 1850-1949 editie 2002 120,00 
speciale catalogus Spanje deel 2 1950-2001 editie 2002 120,00 
speciale catalogus Spanje deel 3 Lokale zegels editie 2002 120,00 
speciale catalogus Spanje deel 4 Spaanse Gebieden editie 2002 120,00 
handboek postgeschiedenis burgeroorlog editie 1996 39,50 

Deutsche Brlefmarken-Zeitung 
verschijnt 2-wekelijks, ca 180 biz 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 

Pergamijnzakjes ] 
in mm 
45/60 
62/62 
65/102 
75/102 
75/117 
85/117 
j 95/132 
105/150 
115/160 
130/200 

V 

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

11,00 
15,00 

per IOO0I 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

100,00 
140,00 

J 

Michel-catalogi - tegen Duitse prijzen 
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, Gnekenland & 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 (16 november) in Euro 
Oost-Europa 2002 (14 december) in Euro 
Noord- & Midden-Amerika 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 (14 december) in Euro 
Australië & Oceanie 1997 1076 biz 
Zuid- & Zuidoostazie 1998 1170 biz 
Midden- & Oost-/\zie 1999 1296 biz 
Midden Oosten 1999 1152 biz 

Facit speciale catalogus Scandinavië 2002 
108,00 

Scandinavië 
AFA speciale catalogus Denemarken/Faroer/Groenland 2002 kleur 146,25 
AFA semi-speciale cat Denemarken/Faroer/Groenland 2002 in kleur 65,00 
Philatelia speciale catalogus Zweden 2002 in kleur 55,10 
Lape speciale cat Finland/Aland/Estland 2002 kleur in Euro (nov) 45,00 

Mevius catalogus Munten Nederland 2002 m Euro 
18,75 

Geen postzegelhandel bij u in de buurt ? 
WIJ leveren alle bekende en onbekende merken albums, supplementen & 
accessoires zoals Davo, Importa, Leuchtturm, Kabe, Schaubek, Safe, Lind
ner & Hartberger, maar ook Unie, Excellent, Gibbons, Scott, Manni, Hams, 
Yvert, Edifil, Domfil enz Wij verzenden naar alle bestemmmingen ! 

Domfil - thematische catalogi 
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 Postzegeltentoonsteiling Postex, Apeldoorn 19 t/m 21 oktober 2001 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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Wit^ Je vindt er vaak nèt 
die ene postzegel.... 

www.ibazar.nl 703 

http://www.ibazar.nl


FILATELIE DE BOEIER 
Ons assortiment is aanzienlijk uitgebreid ! 

Wij leveren nu postzegels in pracht kwaliteit van : 

ê Nederland & OR 
# Indonesië 

% Zwitserland 
# Rep. Suriname 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijsten*aan 
* Nummering volgens NVPH,Zonnebloem,Michel,Yvert,Zumstein 
^Prijslijst in Euro's ; tot eind 2001 kunt u betalen in NFL. 
* Bestaande relaties krijgen de prijslijst automatisch toegestuurd 

Kl ipper 75 
2 9 9 1 KL Ba rend rech t 
Tel : 0 1 8 0 - 6 9 0 8 1 0 

Fax :0180-690811 
Internet : www. f i la te l iedeboeier .n l 
E-mai l : in fo@f i la te l iedeboeier .n l 

Kantoor aan huis : Geen winkel 

Postbank : 2718493 
ABN-AMRO : 50.50.44.987 
KVK Rotterdam: 24321847 

704 

met de euro op komst: 

f. 7 ' p a a r n u muMiiceiii 

o 

muntenalbums 
Kon Beatrix (+ 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Juliana (+ 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Wilhelmina 1 
Kon Wilhelmina II 

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

ƒ62,50, 
ƒ59,50, 
ƒ65,00, 
ƒ65,00. 

p o r t o 

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

k o s t e n ! 

Tostzegel- en iJMunthandel van 'Triest bv 
c ^ Molenstraat 83, 6712 C T Ede c ^ 

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

D.O. Brouwer Philatelist 
Gespecialiseerd in: 

Nederland 
Engeland en Kanaaleilanden 
USA 

Overname complete winkelvoorraden, nalatenschappen. 
Ook inkoop frankeergeldig. 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen penode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: |2 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld ^ -

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfnsse motiefzegels, 

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

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

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl


Postzegelhandel K. PCM HGRTOG 
Verzamelt u Nederland, 

Nederlandse Antillen, Suriname, Israël of Aruba? 
Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

NEDERLAND P05TFRIS 

Jaargangen en 
series 

Jaar Nummer Prijs 

1940 356-373 195,— 
1945 443-448 2,— 
1946 449-473 22,~ 
1947 474-489 189,— 
1947 490-499 13,— 
1948 500-512 24,— 
1949 513-17 en 

538-548 73,— 
1949 518-533 395,— 
1949 534-537 1495,— 
1950 549-567 210,— 
1951 568-577 64,— 
1952 578-600 173,— 
1953 601-616 68,— 
1953 617-636 15,— 
1953 465b-634b 18,— 
1954 637-640 36,—: 
1954 641-654 63,— 
1955 655-670 60,— 
1956 671-687 140,— 
1957 688-706 58,— 
1958 707-719 34,— 
1959 720-735 34,-
1960 736-751 51,— 
1961 752-763 18,— 
1962 764-783 28,— 
1963 784-810 24,— 
1964 811-835 7,— 
1965 836-855 42,— 
1966 856-875 12,— 
1967 876-899 25,— 
1967 annptiilex 
velletjes van 10 110,— 
1968 900-917 17,— 
1969 918-938 24,— 

939 2,— 
939a 4,-
940-958 33,-
952b-958b 29,50 

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

blok9-f4 13,-1 
1976 1108-11180 14,— 
1977 1128-1150 22,— 
1978 1151-1171 19,— 
1979 1172-1190 16,— 
1980 1191-1214 21,— 
1981 1215-1236 20,— 
1981 1237-1252 50,— 
1981 1238-1251A 25,— 
1982 1260-1279 18,— 
1983 1280-1299 26,-
1984 1300-1320 28,-
1985 1321-1344 27,— 
1986 1345-1366 27,— 
1987 1367-1390 34,— 
1988 1391-1419 33,-
1989 1420-1439 27,— 
1990 1440-1461 30,-
1991 1462-1487 35,-

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Onbeschreven 
complete jaargangen. 
Inclusief A nummers i 

Jaar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Prijs 

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

120,-
110,-
115,-

Alle nummers zijn ool< 
los verkrijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataloguswaarde. 

AANBIEDING! 

SURINAME 
postfris 

1956 t/nn 1975 

de nunnmers 
325 t/m 653 

compleet voor: 

ƒ125.-
NEDERLANDS 

NIEUW GUINEA 
POSTFRIS COIVIPLEET 
INCL PORTZEGELS EN 

UNTEA VOOR 

ƒ295.-

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs met Telblok 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
gG 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
10A 
10AF 
lOBF 
11 AF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

10, -
12,50 
4,— 
4,— 
4,— 
3 , -
6,— 

195,-
55,— 
5 0 , -
12,50 
3,50 
7,50 

3 5 , -
5,— 
5 , -
7,50 

15,~ 
15,— 
60,— 
15,— 
27,50 
7 5 , -
17,50 

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

105,-
210,— 
140,— 
39 , -
10,-

12,50 
15,-

24 , -
22,50 
2 5 , -
22,— 
25,-1 
10,-
10,-
6,— 

16At/m21A 3,-
22At/nn28A 4,-
29 t/m 32 5,-
34 
35-36 
37 
38 t/m 44B 
4546 
47A-47B 
48 
49 
50 

15,-
245,-
87,50 
87,50 
35,-

14,75 

45,-
8,-

10,-
13,75 
20,-

75,-
22,50 
37,50 
82,50 
20,-

375,-
187,50 

30,-
120,-
150,-

225,-

10,-1 
15,-
20,-
40,-
25,-

27,50 
25,-1 
32,-! 
13,75 
13,75 
7,50 

— per boekje 

— per boekje 

' per boekje 

4,-
5,-

15,-
5,-
7,-
5,-
9,-

10,-
5,-

■ per boekje 

' per boekje 

p«r boekje 

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t/m 50 
compleet postfris 

ƒ2.250. 

SURINAIVIE 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30% 

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

Jaar 

1975/1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Prijs 

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

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

Postzegelboekjes 

p. stuk 1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

3,-
9,-

12,-
18,-
10,-

Portzegels 1-6 20,-

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

31,-
22,-
30,-
29,-
30,-
29,-
27,-
29,-
35,-
35,-
34,-
51,-
36,-
49,-
47,-

Wij hebben voor U op voorraad: 
- Nederland -i- Overzee 

- Automaatboekjes NL -i- wereld 
- FDC's NL + Overzee 

- Plaatfouten NL -i- Overzee Wilgenburg 
- Rolzegels etc... 

ISRAEL 
Postfrisse jaargangen, 
zeer scherpe prijzen I! 
Vanaf 30% 

Jaar 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Prijs 

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

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

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

108,-
114,-
9 0 , -

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

NEDERLANDSE ^ 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Prijs 
8 , -
7 , -

2 4 , -
12, -
2 2 , -
2 1 , -
24,— 
43,— 
3 6 , -
5 0 , -
4 8 , -
39 , -
4 8 , -
4 2 , -
5 7 , -
5 6 , -
73 , -
6 8 , -
57,— 
76,— 
64,— 
9 2 , -

122,-
135,-
130,-
139,-

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

AANBIEDING! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

1955 t/m 1974 de 
nummers 248 t/m 499 

compleet voor: 
ƒ175.-

Bestellingen zenden naar' 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Gorinchemsestraot 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel 0183-352169 of 0347-320943 
Fax 0183-352169 
Giro 42.69 335 
Bestellingen boven de 75,- worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42.69 336 of na ontvangst 
girobetaalkoort of eurocheque 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt. 
Winkel open o p 
d o n d e r d a g 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. 
O p andere d o g e n regelmat ig 
o p e n , even bel len vantevoren. 



POSTZEGELBEURS 
BOUWCENTRUM - ANTWERPEN 
JAN ¥AN RIJSWiJCICLAAN 191 

ORGANISATIE: NIPA TEL.: (03) 644 37 37 - FAX: fOS) 644 38 38 

B I I 
imii 

OP ZATERDAG EN ZONDAG 

feft® 
Van 10 u. -18 u. - in zaal 2 en 3 

GRATIS EXPERTISESTAND VOOR UW BELGISCHE ZEGELS|| 

INKOM: 100 F - GELDIG VOOR ZATERDAG EN ZONDAG 

DE GROOTSTE POSTZEGELBEURS VAN BELGII 



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 
19601) 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Opmerl<ing 

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 

Jaar 
ze 

1968 
1969 
1970 
1971 
19723) 
19724) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Aantal 
gels/bl. 

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

Lieclitenstein 2) Excl. Liechtenstein 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 i 
zeg 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
19925) 

 4) Excl.Sp. Andorra 5) Excl. 

COMPLETE VERZAMELING FL. 6000,

aantal 
els/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. 

blok Albanië 

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 BLOKKEN GEVRAAGD 
TOT 200 % VAN DE ZONNEBLOEM CATALOGUS !! 

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 

t 
Jaar Land 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Portugal 
Turkije 
Cyprus Turks 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus Turks 

m BLOKKEN ^m 

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

50,00 
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 

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 

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 

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 

VRAAG NAAR ONZE ACTUELE INKOOPLIJST LOSSE SERIES 

*
. Leveringsvoorwaarden Uitsluitend perfekte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker en roest en de betere serie's goed gecentreerd' Blokken mogen geen 

■^fcr 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 
"^ÊF Minimale levering FL 500, Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

* EUROPOST "DE DIEZE" ^^^ '̂'̂  europost@euronet.nl groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

^7^ Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653 172 658 

tel. 0736132157 
fax. 0736147589 

CEPT infonummer: 0736841807 

mailto:europost@euronet.nl


Wij kochten een stuk Koloniale- en Luchtvaart historie 
welke wij de afgelopen 30 jaar niet konden aanbieden! 

DO.X. 
Een [Historisch bewijs van liet meest bijzondere vliegtuig wat ooit 
onze koloniën bezocht heeft. Er werden zelfs zegels speciaal over
drukt (Opl. 4200 Serie's) voor deze unieke vlucht. 
1 e vlucht tot Trinidad met de 10 c + 20 c prijs ƒ 190-
1 e vlucht naar de USA met de 15 c + 40 c prijs ƒ210-
Tevens div. opdruk plaat fouten, zoals gebroken DO of X op brief. 
Prijs op aanvraag. 

Lindenbergh vlucht ^ PAN AMEftOVHA P V A Ä "-^ 

) 

B 

De waarschijnlijk wel het meest tot de 
verbeelding sprekende vliegenier'was 
Charles Lindbergh. Dat deze legende ook een vlucht van 
Paramaribo naar de USA (1929) heeft gevlogen weet echter 
vrijwel niemand meer! Deze prachtige, met een typemachine 
versierde, filatelistisch gefrankeerde en van bijzondere stempels 
voorziene enveloppe is het bewijs. Prijs ƒ95,-

Dat er in het enorme land Suriname (4 x Ned ) ook behoefte was 
aan transport binnen de kolonie spreekt voor zich. Op 17-7-'38 was 
er een bijzondere vlucht naar Nickerie vanaf Paramaribo. De post 
aan boord werd voorzien van een heel groot bijzonder stempel. 
Er werden slechts 2414 poststukken meegenomen en gestempeld 
Een prachtig tijdsdocument. Prijs ƒ45,-

tmrtwiffm R* 

M 
**•*■*••*•*•* 

É 

tMÉlÉÉiÉ lÉ I 

Nadat de proeven met de historische drijvende brandkasten 
mislukt waren, werden de zegels voor Suriname in 1927 overdrukt 
om als postzegels gebruikt te kunnen worden. Een totale oplage 
van 33.800! serie's bewijst de schaarste. Hoeveel serie's er 
POSTFRIS na 74 jaar nog van over zijn laat zich raden! 

Prijs per postfrisse serie (7 waarden) ƒ 75,-
Idem in blokken van 4 ƒ 320,-
Idem in hoekblokken van 4 ƒ 385,-
Idem in blokken van 4 met Plaat Nrs. ƒ 460,-

ÉÜÉHMÉ 

Condities: Gelet op de beperkte voorraad van deze 
uiterst schaarse 70 jaar oude stukken geldt OP = OP 
( Een bezoek aan onze nieuwe winkel is verstandig, 
dan kunt u gelijk "de rest" ook even zien ). Wel even 
bellen, we zijn soms gesloten 

(I Pöstiej 

W. van der Ier Bijl ;) 

<—t-^ 

W VAN DER BIJL 
ZADELSTRAAT 43 , 3511 LS , UTRECHT 

TEL 030-2342040 , FAX 030-2317077 
GIRO 836884, 

Lid: PTS - CNEP - IFSDA 

Postzegels*« 

W. van der Bijl 

-̂t-1 



5 0 e V E I L I N G 
0 9 / 1 O N O V 

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 mét dTflceer deel 3 van de "Bremer-naiatenschap": 
Oud Duitse Staten en Duitse Koloniën, met vele betere nrs., 
series en brieven. 

L. Pagenstecher & Co., Longji. 
^ y/^ ^a^eyi'i-'^ » 

Longji-Provisorium, RR 
!^^^^^e-vi,-^^ n-^^e^t^-fr -/yj 

Een omvangrijK^fffibod, 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. 

I n f o r m a t i e : 

Bu i tenhaven 5 

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

Tel . : +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. N L 

mailto:admin@vanlokven.nl


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

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

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

www.filatelie.net 
> 

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

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


Postzegelhandel H. Zondervan 
Mr. P.J.Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Tel. 0582122096, fax 0582129180 
Friesland Bank: 298057948 
Kamer V Koophandel nr. 01079297 

VERKOOPLIJST SEPTEMBER/OKTOBER 2001 
Een bezoek aan Leeuwarden loont zichi 

Op aanvraag wordt onze lijst gratis toegezonden. Bezichtiging van onze kavels mogelijk na verschijnen van onze 
lijst ten kantore te Leeuwarden. Een greep uit onze nieuwe aanbiedingen in onze 3e verkooplijst: 

A 10 

A 22 
St.b. 31 

St.b. 42 
A 41 
A 48 

A 54 

A 55 

Denemarken en Groenland xxx/xx coll. 
1885/1975 Beter mat. Zeer hoge cat.w. 
Gibraltar xxx coll. in L.F. Alb. 
Polen, vnl xxx coll. 
blocs/velletjes + duplicaten 

1275,

300,

325,

Eng. Kol. in Europa, w.o. klassiek en xxx 500,

Italie 0 coll. 1945/80 in leuctit.alb. 
Portugal 0 coll. tussen 1945/92, 
WO blokken 
Zwitserland 0 coll. 1850/1982. 
Prachtig 1 
Oostenrijk xxx/xx/0 1850/1955. 
Vele betere 

350,

525,

1400,

2000,

St.b. 

A 
A 

A 
St.b. 
St.b. 
St.b. 

A 
A 

69 Italië 0 coll. tot 1944 
cat.w. DM 7650,

108 Berlijn 0 coll. veel gekeurd 1 
112 Berlijn vnl. xxx coll. 

cat.w. DM 27.000,

116 Bund 0 coll. cpl. + Abarten, paren 
95 Oostenrijk xxx coll. 1945/1982 
100 Frankrijk 0 modern, 2 st.b. 
134 Motief: XXX coll. 

Veel dieren 10.000, cat.w. 
135 Nederl. vnl xxx 1944/76 cat.w. 4150,

94 D. Reich 0 coll. 
(mooi!) met veel beter mat. 

500,

3250,

4500,

1500,

1100,

200,

500,

925,

2750,

Betalings en leveringscondities: 1 Alle prijzen incl. 19% BTW. 2. Betaling è contant ten kantore of binnen 10 dagen 
na faktuurdatum. 3. Reclames binnen 8 dagen na ontvangst bestelling. 4. Goederen blijven ons eigendom tot voll, 
betaling heeft plaatsgevonden. 5. Kavels zijn exclusief porto en verzendkosten. 

■E 

iHh<c1d»i=l:IH=»:<»ldlld?ht 

NEDERLAND LUXE ALBUMS 

Bruine gewatteerde Luxe albums, 
zeer zwaar papier, geheel voorzien van heldere 
klemstroken, inclusief cassette. 

Nederland: 
I 1852/1944 
II 1945/1969 
I I I 1970/1989 
IV 1990/1999 

FL110 
FL110 
FL110 
FL 125 

FL. 52,50 
Excellent Nederland 2000 

Kaft I hoes + luxe supplement 
2000 

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

UITGEVERIJ EXCELLENT POSTBUS 45, 2630 AARTSELAAR, EMAIL: FILATIS2.DEBEUL@YUCOM.BE 

mailto:FILATIS2.DEBEUL@YUCOM.BE


uw postzegelhandel op internet 
' postzegels 

^^V • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

Nu uw nieuwe Davo Luxe 
album Nederland II 
compleet maken: zie onze 
aanbieding losse series 
Nederland 1945-1969 
(postfris). Vanaf 
f 150,00 franco verzending 

Nieuwe catalogi 
(met prijzen 
in euro's) 
YVERT, 
MICHEL, 
NVPH, enz. 
aantrekkelijk 
(laag) geprijsd 

"partijen": Engelse kolonieën 
NIEUW: een groot aantal collecties 
ENGELSE KOLONIEËN (1953 t/m ± 
1985); per land te koop als "partij". 

verrassend, veelzijdig, informatief 

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

bent u hier op het 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. 

POSTZEGELHANDEL 

QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

AANBIEDING 
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 
90,00 
39,00 
60,00 
27,00 

325,00 
11,00 
28,00 

115,00 
132,00 
295,00 
33,00 
41,00 

124,00 
29,00 
26,00 
46,00 
92,00 
46,00 

255,00 
62,00 
72,00 

105,00 
91,00 
91,00 

750,00 
135,00 
163,00 
330,00 
147,00 
90,00 
45,00 

212,00 
130,00 
95,00 

120,00 
51,00 

141,00 

plakker 
26,00 
19,75 
16,00 
13,50 
75,00 
5,00 

11,00 
35,00 
50,00 

155,00 
12,25 
14,60 
31,00 
10,00 
7,50 

12,00 
27,00 
13,50 
48,60 
17,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,50 

180,00 
47,50 
48,00 
87,00 
40,00 
24,00 
9,50 

59,00 
35,00 
26,00 
30,00 
14,50 
36,00 

-NEDERLAND- OKTOBER 2001 
catnr 
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 
catnrs. 

350-355 
356-373 
356a-d 
374-378 
402-403 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
506-507 
508-512 
513-517 

postfris 
145,00 
105,00 
145,00 
99,00 
22,00 
75,00 
18,00 
59,00 
51,00 
52,00 
19,00 
53,00 
58,00 
20,50 
32,50 
53,00 
35,00 

675,00 
postfris 

49,50 
185,00 
135,00 
17,00 
8,00 
1,35 
3,00 
3,50 
9,00 
3,40 

175,00 
7,50 
5,90 
7,75 
3,80 
6,80 

18,50 

plakker 
44,00 
32,00 
29,00 
26,00 
8,00 

23,00 
6,00 

16,00 
12,00 
16,00 
4,80 

12,00 
16,00 
6,75 

10,00 
12,00 
26,00 

425,00 
gebruikt 

4,75 
145,00 
85,00 
2,50 
7,75 
1,40 
2,25 
3,00 
2,40 
2,25 

19,50 
3,00 
2,85 
2,25 
1,70 
2,40 
4,75 

cat nr. postfris gebruikt 1 
513-533 
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 

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 
'y/v.A_/v 

410,00 
18,50 
13,75 
22,00 
65,00 
92,00 
12,00 
33,00 
36,00 
25,90 
30,40 
22,50 
11,25 
84,50 
16,90 
27,00 
18,00 
22,50 

32,50 
16,50 
22,50 
14,00 
17,00 
48,50 
17,00 
79,00 
14,25 
16,00 
9,00 

16,00 
18,00 

/v/\_/\.y\„/\ 

7,50 
4,25 
2,75 
4,50 

32,00 
49,00 

1,75 
16,50 
18,50 
14,00 
17,00 
14,50 
2,50 

54,00 
9,00 

17,50 
9,50 

14,50 

18 00 
9!50 

14,50 
9,50 

11,00 
27,00 
10,50 
1,75 
7,50 
9,75 
6,75 

11,75 
11,00 

_/v/\./ 

S pnisliist Nederland 
S vele 
V^r^/Ar 

aanbiedinge 
^ / -v -^ . -^^ 

met C 
n f' 
--v-v-^ 

The Safe Way to Success 
consignments/cash payments 

www.rapp-auktionen.ch 

Peter Rapp AG Intern. Stamp Auctions 
Toggenburgerstr. 139 
Postfach 276 
CH-9500 Wi l -Sw i tze r land 
Phone:+41 71-923 77 44 
Fax: +4^ 71-923 92 20 
rapp-auktionen@bluewin.ch 

mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch
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Het maandblad Filatelie waarin opge 
nomen De Philatelist is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

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

Filatelie verschijntin de eerste helft 
van de maand (met in augustus) 

Hoofdred- ic teur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
lelefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
E mail philatelie@)tip nl 
Website go to/filatelie 

A d v e r t e n t i e v e r k o o p 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
JeaninedeTroye 
Telefoon 033 43 35 231 
Telefax 033 43 35 258 

A b o n n e m e n t e n en 
en b e z o r g k l a c h t e n 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 0251 31 39 39 
Telefax 0251 31 0405 
E mail aboservice^aboland nl 
Website www aboland nl 

A d r e s w i j z i g i n g e n : 
Adreswijzigingen geeft u opgeven aan 
de secretaris van de vereniging of af 
deling waarvan u lid bent Individuele 
abonnees (jaarlijkse betaling per ac 
ceptgiro) zenden hun adreswijziging 
aan de Abonnementland (21e boven) 

A b o n n e m e n t e n 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een abonnement via aangesloten 
verenigingen het abonnement voor 
leden is m de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement 
a In Nederland meld u aan bi) Abon
nementenland in Uitgeest (adres zie 
kopje Abonnementen) u ontvangt 
een acceptgiro Het abonnementsgeld 
bedraagt f 39 -/€ 17 70 per jaar (2001) 
b In België stort BfrSoo-ƒ€ 19 83 op 
giro 000 0350882 33 van de penning 
meester van het maandblad Filatelie 
te Brussel (prijs geldt voor 2001) 
c Overige landen stort f 68 50/ 
€ 3 i o 8 ( m c l port) op giro 8591403 
van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Uitgeest 
Het abonnement kan per de eerste van 
elke maand ingaan en loopt minimaal 
gedurende een jaar Voor het opzeg 
gen van uw abonnement 21e onder 

O p z e g g i n g a b o n n e m e n t 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd U doet dit 
door uiterlijk vier weken voor het 
aflopen van uw ibonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie onder het kopje 
abonnementen ) 

Losse n u m m e r s -
Losse nummers van de lopende jaar 
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van t 5 /€ 2 27 per num 
mer (inclusief porto) op giro 8591403 
van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Uitgeest 
onder vermelding van de gewenste 
nummers 

Bes tuu r 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van derLienden 

! j evoory i t t e r 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyr igh t -
© 2001 Maandblad Filatelie 

O pi I g e 

42 000 exemplaren 

I S S N - n u m m e r 0166 3437 

Lid ASCAT 

Inhoud 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Luchtpostnieuws 
720 

Liechtenstein-filatelie: verrassend veelzijdig' 
722/723/724/725 

Lezerspost 
726 

•714/715 
.716/717 

.718/719 

Bondspagina 

Verenigingsadressen 

Filantique 

728 

.731/732/733 

WIJ lazen voor u 

Postzegelboelqes 

Jongkind eindelijk op een zegel... in Frankrijk' 

Nederlandse stempels 

Stempelkop kleine Klussendorf-machme nader bekeken 

Filatehstische evenementen 

Postwaardestukken 

•733 

734/735 

736/737 

746/747 

748 

748 

•750/751 

752/753 
Rotterdam, al meer dan 350 jaar een 'wereldstad' 

756/757/758/759/760/761 
Zeestraat 82, Den Haag 

762/763 
'De vliegende Hollander' gaat nog met met pensioen 

764/765 
Vervalsingen herkennen [16] 

766/767 
Nieuwe uitgiften 

768/769/770/771/772/773/774/775/776/777 
Thematisch panorama 

779/780/781/782 
Bon voor kleme annonces 

.782 Kleine annonces 

BiKl^oonwsiiia 
.786 

Het IS een van de kleinste landen van 
Europa, maar ook de producent van 
misschien wel de mooiste postzegels ter 
wereld. Liechtenstein. Ter gelegenheid van 
de Liechtenstcmsalon in Apeldoorn schreef 
Arie Haasnoot een artikel waarin de lof van 
het vorstendom wordt bezongen 

Advertentie-index 

Jongkind 746 

Frankrijk is ons voor: eind deze maand 
verschijnt een Franse zegel, gewijd aan 
de Nederlandse schilder Johan Barthold 
Jongkind Twee Fransen zorgden ervoor 

Wereldstad 756 
Is Rotterdam alleen in Nederland 
wereldberoemd' Welnee' 'Rotterdam' 
heeft all ofer the uiorld een bekende klank 
Hoe dat komt legt Rotterdammer Aad 
van der Kuijp in dit nummer haarfijn uit. 

Pensioen? 764 
Wie vroeger 65 werd mocht van zijn of 
haar pensioen gaan genieten 'De 
vliegende Hollander' bereikt dit jaar die 
magische leeftijd - maar van 'uitrusten' 
of 'rentenieren' is nog lang geen sprake 

Al<ermann 700 
Amersfoort, Postzegelbeurs 715 
ApeldoornsePos tz handel 754 
Auf der Heide 778 
Boeier, De 704 
Bouscher, Ronald 741 744 
Bredenhof 787 
Brouwer, D O 704 
Bruin, De 754 
Bijl, Van der 708 
Davo 788 
Dieten, Van 701 
Domfil 720 
Europos t De Dieze 707 
Excellent 711 
Herscheit , Ron 715 
Her tog, Karel den 705 
Hoekst ra 729 
Hoes/Ri jnmond 717 
Hol lands Glorie 729 
Huls 715 
iBazar 703 
Impor ta 749 

Inver 730 
Kienhorst 730 
Kosel 727 
Lindner 715 
Lodder 729 
Lodewijk 727 
Lokven, van 709 
Meinhard t 702 
Mondial Stamps 727 
Neder landsche Postz veiling. De 698 
Nether landsStamps . 754 
NIPA 706 
NVPH 745 
NVPH Postzegelhandelaren 700 
NVTF 783 
Nijmeegse Postz veiling 786 
Ni]s, Wim de 754 
Overijsselse Postz veiling 740 
Philapost 699 
Postbeeld 7 2 7 , 7 2 9 
Poststempel 712 
Postzegel Partijen Centrale 738-739 
Postzegelhandelaren Nederland 755 

Postzegelhoes , Het 712 
Quirijns Amste rdam 712 
Rapp-Auktionen 712 
Rietdijk 721 
Ruiter, De 778 
Safe Nederland 719 ,730 
Schoming 704 
Smits Philately 710 
Theo Peters 784-785 
Trefpunt Het 719 
Triest Van 704 
Venrayse Postz handel 730 
Viking De 712 
Vliegende Hollander , De 720 
vliet van 715 
Voorschotense-Wassenaarse 
Postz handel 727 
Wapler , Christ ian 778 
Wien 704 
Zondervan 711 
Zutphense Postz - en Muntenhandel 778 

?13 



WÊSS& E 
'FILABETEN' KUNNEN BIJ VOLKSUNIVERSITEIT 
ENSCHEDE FILATELISTISCHE KENNIS OPDOEN 

Als alles goed is gegaan 
is op I oktober jl. aan de 
Volksuniversiteit Ensche
de een cursus van start 
gegaan onder de titel 
Postzegels uerzamelen: uer-
breedt uw kijk op de luereld. 
De leergang wordt geor
ganiseerd in samenwer
king met de Enschedese 
Philatelisten Vereniging. 
Met de cursus wordt ge
mikt op de categorie 
'sluimerende verzame
laars'. 
Volgens de coördinator, 
Karel Tonn, zal zelfs een 

volslagen Jiiabeet na af
loop van de lessen voor
zichtig over filatelie mee 
kunnen praten. 
Het cursuspakket bestaat 
uit zes a zeven lessen van 
twee uur. Dat we dit be
richtje begonnen met 
'Als alles goed is gegaan' 
houdt verband met het 
feit dat de cursus alleen 
dan doorgang vindt als er 
voldoende deelnemers 
zijn, een voorwaarde die 
overigens voor alle cur
sussen van de Volksuni
versiteit geldt. 

VELDEEL VAN 39 ZEGELS HIELP NOORS 
SPOORWEGSTATION WARM HOUDEN 

Het is bijna onvoorstel
baar, maar een veldeel 
met 39 zegels van 'Noor
wegen nummer i' hielp 
ooit bij het isoleren van 
een stationsgebouw. Het 
bewuste veldeel komt op 

Het blod 'Norsk Filatclistisk Tids-
skrijt' brocht de uciling van het 
'blokuan 5g'prominent op zijn 
vooripagma in beeld. 

13 oktober onder de ha
mer bij het Noorse veilin-
huis Skanfil. 
Het spectaculaire blok 
zat op een pakket dat van 
Noorwegen naar Ameri
ka moest worden gezon
den. Het bereikte die be
stemming echter niet en 
werd weer teruggezon
den. 
Het pakpapier werd ver-
volggens door de sta
tionschefdie het pakket 
in ontvangst nam ge
bruikt om er een gat tus
sen twee muren mee op 
te vullen. Het 'ouderwet
se' isolatiemateriaal 
kwam eind jaren twintig 
te voorschijn toen het 
station werd gesloopt. 
Nu is het blok van 39 het 
duurste stuk waarop de 
Noorse filatelie zich mag 
beroepen... 

SPECTACULAIRE DRUKAFWIJKING BIJ 
EUROZEGELBOEKJE 'TIEN VOOR UW POST' 

Een lezer uit Meppel 
kocht onlangs een boekje 
'10 voor uw post' dat er 
bij nadere beschouwing 
heel bijzonder uit bleek 
te zien: bij een deel van 
de zegels bleek de waar
deaanduiding €o.39/85C. 
geheel of gedeeltelijk te 
zijn verdwenen. Bij na

vraag op het postkantoor 
bleek er nóg zo'n boekje 
aanwezig te zijn en 'of 
meneer die misschien 
ook wilde kopen'. De 
Meppelaar liet zich dat 
natuurlijk geen tweemaal 
zeggen en is nu de trotse 
eigenaar van twee specta
culaire drukafwijkingen. 

i;^L3UtiJ 

Gekocht in Meppel: ...boekje met^edeeltelijkuicggeuallen maarden... 

NEDERLANDSE TELEGRAM VERDWIJNT 
UITEINDELIJK TOCH NIET 

'Door de tijd ingehaald 
telegram verdwijnt,' was 
de kop boven een bericht 
in de Leeuwarder Courant 
van 2 juni jl. waarin de 
opheffing per i septem
ber van de telegraafdienst 
van KPN werd gemeld. 
Het aantal verzonden te
legrammen is in Neder
land de laatste jaren sterk 
gedaald, vooral door het 
succes van e-mail. Wer
den in 1920 nog 10 mil
joen telegrammen ver
zonden, in 2000 was dat 
teruggelopen tot nog 
geen honderdduizend. 
Nederland is het tweede 
land in Europa dat zijn 
telegramdienst heeft 

beëindigd. Valt daarmee 
het doek voor het Neder
landse telegram? Nee, 
want een Gronings be
drijf, Unitel, heeft de 
dienst van KPN per i sep
tember voortgezet. Het 
bedrijf ziet nog wèl mo
gelijkheden voor een ren
dabele exploitatie. 'Er 
blijft een harde kern van 
gebruikers die verzekerd 
willen zijn van de tijdige 
aankomst van hun bood
schappen,' zo legt Uni-
teldirecteur Van Hoof uit. 
Unitel rekent er op mini
maal tienduizend tele
grammen per jaar te kun
nen verzenden. 

D VEENS IRA BUIIENPOSI 

LAATSTE OPROEP: GA 
NAAR POSTEX 2 0 0 1 ! 

Voor als u het nog niet 
wist: op 19, 20 en 21 ok
tober wordt de nationale 
postzegelshow Postex 
2001 gehouden in de 
Americahal, Laan van 
Erica 50 te Apeldoorn. 
Superlatieven zullen we 
niet gebruiken (zie daar
voor Filatelie van augus
tus/september jl.), maar 
wel wijzen we er nog op 
dat beginners zowel als 
doorgewinterde filatelis
ten er hun hart zullen 
kunnen ophalen. 
Bijzonder dit jaar is de 
Liechtensteinsalon: meer 
dan honderd kaders met 
Liechtensteincollecties. 
Enkele activiteiten tijdens 
Postex 2001 zijn de viering 
van de Dag van de Postze
gel (20 oktober), de 
workshop Begeleiding Be
ginnende Exposanten (ook 
de 20ste), gratis postze
geltaxaties, het 
Multimediacafe en de be
kendmaking van het 
emissieprogramma 2002 
van PTT Post (19 okto
ber). 
Postex 2001 is op 19 en 20 
oktober geopend van 10 
tot 17 uur en op 21 okto
ber van 10 tot 16 uur. De 
toegangsprijs is den gul
den. De jeugd (toten met 
zeventien jaar) heeft gra
tis toegang. 
Op alle dagen rijdt van 10 
tot 17 uur een bus van en 
naar het station in Apel
doorn. Voor de 'dienstre
geling' van deze bus: zie 
Filatelie van augustus/ 
septemberjl. 

NVPH EN PTT POST SLUITEN 'ZAKELIJKE 
OVEREENKOMST' 

We danken de weten
schap aan een vereni
gingsblad: PTT Post en 

- de NVPH hebben een deal 
° gesloten waarbij zegels 
^ met waarden in guldens 
^ en centen konden wor-
=> den omgewisseld. Omge-
^ wisseld tegen wat? 'Te-
^ gen actuele verzamelpro-
3 ducten,'zegtPTT-woord-
5 voerster Hanne Kluck. 
^ 'Nee, ook tegen geld,' 

zegt Walter de Rooij van 
y IA de vereniging Postau-
I ' • maat, die de deal in zijn 

verenigingsblad. Bulletin, 
onthulde. De Rooij be
schikt over NVPH-corres-
pondentie waarin onder 

meer het volgende wordt 
gezegd: 'NVPH zal uiter
lijk begin augustus een 
bedrag ad. f 3.000.000 
van PTT Post ontvangen 
en uiterlijk begin septem
ber nog eens een bedrag 
ad. f 1.500.000 als (deel)-
betaling op de ingelever
de zegels. De overige 
betalingen zullen plaats
vinden d.m.v. verreke
ning met nog te leveren 
verzamelproducten.' 
De 'zakelijke overeen
komst' (Kluck) die PTT 
en NVPH enkele maan
den geleden afsloten was 
een gevolg van het feit 
dat het er toen nog naar 

uitzag dat alle 'oude' ze
gels hun frankeergeldig-
heid zouden verliezen. 
PTTPostwildedeNVPH 
wel ter wille zijn om van 
haar voorraden af te ko
men. Hanne Kluck: 'Een 
regeling met de NVPH 
zou ons de zekerheid ver
schaffen dat er een be
hoorlijk volume aan ze
gels zou worden ingele
verd. Dat was voor ons 
van belang, omdat we de 
zegels wilden toevoegen 
aan de voorraad van de 
Collect Club.' 
Ook toen de plannen 
werden gewijzigd en Ne
derlandse zegels met 
waarden in guldens en 
centen gewoon hun gel
digheid behielden bleef 

de overeenkomst van 
kracht. Wel gingen de 
twee partners opnieuw 
om de tafel zitten. Dit 
omdat - aldus een NVPH-
brief - 'er een ernstig pro
bleem [is] ontstaan met 
betrekking tot de finan
ciële afwikkeling van de 
inkoopregeling die de 
NVPH met PTT Post is 
overeengekomen.' Oor
zaak van het bewuste 
probleem was het enor
me volume aan 'oude ze
gels' dat de NVPH-leden 
bij elkaar hadden weten 
te sprokkelen: naar ver
luidt ging het om bijna 
dertien miljoen gulden! 
Geen wonder dat datzelf
de probleem er ook voor 
zorgde dat de de kasposi-

tie van de NVPH onder 
druk kwam te staan. De 
NVPH-brief maakt gewag 
van 'afspraken met PTT 
Post over betaüngen die 
zij aan de NVPH zou ver
richten ter overbrugging 
van de logischerwijze te 
verwachten liquiditeits-
kraptebijdeNVPH.' 
De Rooij omschrijft de 
deal in Bulletin als een een 
'nogal misplaatste gene
rositeit' van PTT Post: 
'Waarom verzamelaars 
niet? Of zakelijke gebrui
kers?' Kluck daarover: 
'Die groepen waren voor 
PTT Post gewoonweg 
niet interessant genoeg; 
bovendien kunnen die 
gebruikers hun zegels 
gewoon wegplakken.' 



'IMPRESSIES' NOG 
STEEDS OPEN 

Op I september werd in 
het Nederlands Muntmu-
seum Impressies - De post
stempelproductie bij 's Rijks 
Munti86o-ig5g geopend. 
Deze jubileumexpositie 
van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken
en Poststempelverzame
laars (Po&Po) - ook wel 
Postmerken 2001 geheten -
kunt u nog tot en met 
vrijdag 26 oktober be
zichtigen. 
In het kader van het elfde 
lustrum van Po&Po wer
den oorkondes uitgereikt 
aan drie nieuwe ereleden: 
mevrouw T.B. Steiner-
Spork en de heren drs. J. 
van den Berg en A.P. de 
Goede. De heer B. Helle
brekers werd in het zon
netje gezet naar aanlei
ding van zijn 25-jarig be-
stuurslidmaatschap. 
Bondsvoorzitter T. J. 
Koek speldde de jubilaris 
de gouden Bondsspeld 
op (foto) voor zijn ver
diensten voor de vereni
ging en voor de Bond. 
De Erwin Könî prijs voor 
de beste verenigingspu
blicatie van de afgelopen 
vijfjaar werd toegekend 

aan de heer J.M. Hager 
voor zijn publicatie De Ne
derlandse autopostkantoren. 
De conservator van het 
Muntmuseum, de heer A. 
Scheffers, hield een inlei
ding over de totstandko
ming van Impressies/Post-
merken 2001 en hief daar
na met alle aanwezigen 
het glas om de tentoon
stelling te openen. 

MONSTER ZONDER, 
NEE, MET WAARDE 

Het is een verraderlijke 
tekst die in rode inkt op 
het hiernaast af
gebeelde dek
seltje staat: 
'Monster 
zonder 
waar
de-
luidt 
de 
Franse 
tekst. 
Dat het 
destijds, 
in het eerste 
decennium van 
de twintigste eeuw, 
inderdaad om een mon
ster ging staat wel buiten 
kijf, want het betreft hier 

FILATELIE: PRIJZEN 
IN EURO'S 

Met de invoering van de 
euro nadert het moment 
waarop 'Filatelie' zijn 
abonnementsprijzen uit
sluitend in de nieuwe 
muntsoort zal vermel
den. De prijzen in euro's 
zijn inmiddels door de 
Raad van Toezicht vast
gesteld; in de nieuwe 

prijzen is rekening ge
houden met een kleine 
aanpassing die noodza
kelijk was omdat de post-
tarieven zijn gewijzigd. 
Individuele abonnees be
talen per I januari 2002 
€ 18.40 per jaar, abon
nees in België gaan jaar
lijks € 19.75 betalen en 
voor abonnees in het bui
tenland wordt de prijs 
per I januari 2002 € 32.-. 

een deksel dat werd ge
bruikt om er doosjes met 
rozijnen mee af te slui
ten. De handelaar uit 
Smyrna die op deze wijze 

proefzendingen 
aan mogelijke 

klanten ver
stuurde 

zal zich 
niet 
hebben 
gereali
seerd 
dat hij 
de 

Reichspost 
min of 

meer dwong 
om een speciaal 

stempel te laten ma
ken. Een afdruk van dat 
stempel is op de twee ze
gels geplaatst. Het nor
male metalen stempel 
'hield niet' op de harde 
dekseltjes; vandaar dat 
werd besloten een rubbe
ren stempel te laten ma
ken, een ontwaarding die 
nu bijzonder gezocht is. 
Het hierboven afgebeelde 
dekseltje kwam eind sep
tember bij het Duitse vei-
hnghuis Heinrich Köhler 
uit Wiesbaden onder de 
hamer, helaas te laat om 
u nu al de opbrengst te 
kunnen melden. 

PORT-BETAALDZEGEL 
MET 'EUROJONGEN' 

Op zaterdag 18 augustus 
jl. bracht PTT Post een 
nieuwe port-betaaldzegel 
uit. Voor u naar het post
kantoor rent: het gaat 
hier om een zegel die be
stemd is voor grote ver
bruikers op rollen van 
vijf- of tienduizend exem
plaren. Gelukkig kunnen 
diegenen die de (niet van 
een waarde-aanduiding 
voorziene) zegel in hun 
verzameling willen opne
men terecht bij de Collect 
Club Groningen (e-mail
adres: wwiü.coIlectclub.nl. 
Het zegeltje is er voor een 
dubbeltje te koop (bestel
len in veelvouden van vijf 
stuks). De afbeelding 
toont een jongen die een 
muntstuk van 2 euro laat 
zien. Het onwerp is van 
Mart Warmerdam. 

egels - munten - albums 
www.lindner.nl 

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

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

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

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

PZH RON HERoCHEIT E-maU: pzlironh@bart.nI 

postzegelbeurs Amersfoort 
november 

ROC de AMERLANDEN Kapelweg 117 
info te l / fax 033 - 2537142 www.ove ja .n l 

Toegang gra t is • snelweg A28 af r i t 5 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥LIIIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraodiijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.-vr.l 1.00-17.00 
Molecatenlaan 16 b zat. 11.00-16.00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzh-vanvliet.nl 

KILOWAAR MET VEELAL 1999/2000 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavié: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75,- portovrij 

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levenng onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankenng 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55,00 
10,00 
19,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

i k g 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

http://coIlectclub.nl
http://www.lindner.nl
http://pzhronti.filasoft.nl
mailto:pzlironh@bart.nI
http://www.oveja.nl
mailto:WVLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl


■ ■ ■ ■ ■ I nHBM|^^ JBUÊM ManHn| ^ ■ ■ ■ 1 ^ ^ ^ 

ontdekker begrip 'druknchtin^ ouerieed in augustus 

EEN DROEVIGE 
MEDEDELING 

Een rubriek als deze kan 
niet zonder een klank
bord van trouwe lezers. 
De zeer intensieve be
richtgeving in dit blad 
over hangboekjes de af
gelopen twee jaar was 
voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de  soms 
bijna dagelijkse feed
back, meldingen en aan
sporingen van één per
soon: HuigTielman. En
kele jaren geleden werd 
hij in Filatelie in het zon
netje gezet als de Neder
landse ontdekker van de 
'drukrichting' (zie 'Phila
telie', 1999, pagina 22

25). De Caspariehang
boekjes waren zijn lust 
en zijn leven. De relatieve 
stilte op dat terrein na i 
juli, de chaotische toe
standen gepaard met de 
erg slechte verkrijgbaar
heid van de nieuwe Wal
sallproducten, de hitte
golf in augustus en het 
feit dat hij anderen in de 
vakantie niet kon berei
ken moeten hem te veel 
zijn geworden. Tussen 23 
en 26 augustus is Huig 
overleden. In overleg met 
de familie wordt getracht 
om voor zijn research en 
documentatiemateriaal 
een waardige bestem
ming te vinden. Ik zal 
hem missen. RCBvdB 

HANGBOEKJES 120 EN 165 CENT: 
TWEE TYPEN POSTZEGELS 

Collect Plus, het bulletin 
van de Collect Club dat
zich richt op gespeciali
seerde verzamelaars, 
brengt een bericht dat be
trekking heeft op mailers. 
Overigens zullen we de 
maller in deze rubriek 
voortaan niet meer ge
bruiken; we omschrijven 
deze verpakkingen in het 
vervolg als äemtejjreerde 
handboekjes ofwel iHB's. 
Om terug te komen op 
het bericht in Collect Plus: 
er blijkt een duidelijk ver
schil te zijn tussen de eu
ropostzegels van 120 en 
165 cent uit iHB's van vijf 
en die van vijftig. De ze
gels in de iHB's van vijf 
zijn namelijk voorzien 

van een 'perforatielijn' 
die het mogelijk maakt 
het pnontylabel te schei
den van de restvan de ze
gel (foto). Een onzinnige 
optie, die bij de iHB's van 
vijftig niet voorkomt. 
Overigens blijkt uit de 
beschrijving van de in het 
Museum voor Communi
catie aanwezige drukvel
len (zie 'Filatelie' van au
gustus/september jl.) dat 
het stansen in op zijn 
minst twee etappes moet 
zijn gebeurd: het door
endoor stansen (vouw
rillen, slobgaten) en het 
slitten tot op het draag
papier (zegelcontouren, 
scheiding pnontylabel/ 
zegel). 

1 

1 
1 

1 
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SAMENSTELLING: ll.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(3)xs<iall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/druktech.htm 

HET TWEEDE 
AMPHILEXBLOKJE 

Op 12 oktober verschijnt 
een blok met twee ver
schillende zegels van 
€0.39/85 cent dat in vier
kleurenoffset op een 
Mitsubishipers van The 
House o/Questa werd ge
drukt. Dit tweede 'Am
philexblokje' is ook ge
wijd aan het 150jarig be
stand van het Koninklijk 
Instituut voor Taal, 
Land en Volkenkunde in 
Leiden. Eerder dit jaar 
drukte The House o/Questa 
al de velletjes 'Nieuwe 
Kunst'. 
De zegels zijn gedrukt in 
de kleuren cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
In de rechteronderhoek 
van elk blokje staat een 
barcode: +7261. 
De randverschijnselen 
van het blokje zijn als 
volgt. Er IS gedrukt in vel
len van viermaal twaalf 
blokken. Hetmodelvel 
(geperforeerd) is niet 
voor akkoord getekend 
en het PTTordernummer 
is niet bekend. Op de lin
ker, boven, onder en 
rechterrand staan tussen 
de blokken snijlijnen; in 
de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande lijnen. In alle vier 
hoeken en halverwege de 
boven en onderrand 
staan paskruisen. Op de 
linkervelrand zijn vier 

verticale balken tegen el
kaar aan gedrukt: van 
links naar rechts zwart, 
magenta, geel en cyaan
blauw. Op de rechterhelft 
van de ondervelrand is 
een kopstaande, vierkleu
rige balk aangebracht die 
van rechts naar links in 
intensiteit toeneemt. 
Daaronder  ook kop
staand  de reeks getal
len: 1, 2, 3, 4, 5,10,15, 
20, 25 etcetera tot met 
100. In de balk Unks is 
kopstaand de tekst 
300#Hiline uitgespaard. 
Op de bovenvelrand zien 
we van links naar recht 
(alles kopstaand) een 
barcode: 
*$CHQoo4823020ooo^; 
een paskruis; een vier
kleurige balk met de aan
duiding CYMK (corre
sponderent met de ge
noemde kleuren:K = 
zwart) ;de tekst Q4826 
Dutch Post 150 years oJNe
derland Post step. Stampsue: 
36x25, trims 108x150mm. 
Purup 305# 3969 DGB, het 
woord: LAYEDGE en een 
vierkleurige balk in cy
aanblauw, geel, magenta 
en zwart. De aanduiding 
Purup in de geciteerde 
tekst verwijst naar Purup
Eskofot, een Deens be
drijf dat pre pressmateri
aal levert. De drukrich
ting is L(inks). De raster
maat is R120 (Hiline 300, 
ofwel 300 lijnen per inch; 
hetgeen per centimeter 

we delen door 2.54
neerkomt op raster 
118.i). De rasterhoeken 
van de afzonderlijke off
setplaten zijn voorcyaan
blauw 75, geel o, magen
ta 45 en zwart 15 graden. 
De blokken hebben kam
perforaat 14:123/4 (25 tan
den horizontaal, 16 tan
den verticaal). De zijran
den van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drulcvel zijn links niet 
doorgeperforeerd, rechts 
wel, dat wil zeggen ui
terst links zit nog één ge
heel geperforeerd 'zegel' 
en uiterst links een 'ze
gel' met slechts rechts 
ongetand. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De exacte perforatiemaat 
valt als volgt te bereke
nen: (2ox25):36=i3.89 
en (20xi6):25 =12.80. 
Het papier is fosfores
cent offsetpapier van Tul
lis Russell, dat aan de 
beeldzijde onder ultra
violedicht wit oplicht en 
nalicht (fosforesceert) en 
dat aan de gomzijde niet 
oplicht. Het papier bevat 
dus geen witmaker; al
leen de coating bevat nog 
witmaker. Het papier
doorzicht is III met pa
pierrichting I (staand, 
dwars op de lengterich
ting van de zegel), de 
gom is C2. 

BLOK BIJ EEUWFEEST 
VAN HET KVGO 

Op 12 oktober verschijnt 
een blok met twee ver
schillende zegels van 
€0.39/85 c. ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van het Koninklijk Ver
bond van Grafische On
dernemingen (KVGO). 
Ook dit blok is in vier
kleurenoffset gedrukt 
op een Mitsubishipers 
van The House o/Questa. De 
gegevens zijn vrijwel ge
lijk aan die van het blok 
'150 jaar postzegels'. De 
volgende gegevens wij
ken af. Rechtsonder 
staat per blok een barco
de:+7278. Er is een bar
code op de bovenvelrand: 
*$CHQoo4826o2oooo*. 
De tekst op de bovenvel
rand luidt Q4826 Dutch 
Post 100 years o/Dutch Post 
Union step. Stampsize: 

36x25, tnms 108x150mm. 
Purup 305# 3969 DGB. 
Als 'extraatje' werd het 
blok na het drukken op 
twee plekken per blok 
van een reliëfdruk voor
zien. Binnen het groepje 
van viermaal vier gekleur
de cirkeltjes heeft de in 
het wit gehouden diago
naal (drie cirkeltjes) een 
relief Bij de rechterzegel 
heeft het kleurenpalet 
een reliëf. 

NIEUWE OPLAGE 
' 5 0 VOOR DE BABY' 

Begin van dit jaar moet 
bij Joh. Enschedé in 
Haarlem een nieuwe op
lage zijn gedrukt van de 
geïntegreerde hangboek
jes '50 voorde baby'. 
Voor de offsetdruk van de 
buitenkant is een fijner 
raster gebruikt: 100. 

HANGBLOKJES 
BEATRIX EN OVERIGE 

Op 23 augustus werd 
melding gemaakt van 
'Beatrixhangblokjes' met 
zegels van i.oo en 2.50G. 
Op 3 september waren 
ook de overige hangblok
jes verkrijgbaar  zij het 
niet overal die van 5 .ooG. 
De boekjes '5X Baby', '5X 
Huwelijk' en 'lox Felici
taties' zijn inmiddels ver
schenen, maar zijn  het 
is het oude liedje  niet 
overal verkrijgbaar. Het 
eerste hangboekje van de 
Pnoritybladen met ver
beterde eurotekens werd 
op 18 augustus gemeld. 
Van géén van deze in En
geland gedrukte zegels is 
tot dusver materiaal bij 
het Museum voor Com
municatie binnengeko
men. Voor de cartoonze
gels geldt hetzelfde. 

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


KINDERPOSTZEGELS 2 0 0 1 (THEMA 'KIND EN COMPUTER': 
ZOWEL GEWOON BLOK VAN ZES ALS IHB VAN VIJFTIG 

Op 6 november verschijnt 
een Kinderpostzegelblok 
met zes verschillende ze
gels van €0.39/85+40 c. 
Ook wordt een geïnte
greerd hangboekje (IHB) 
uitgegeven dat vijftig de
zelfde Kinderpostzegels 
bevat (de zegel die mid
denonder in het gewone 
blok zit). Het thema van 
de zegels van dit jaar is 
'Kind en computer'. 
Er werd gedrukt bij The 
House ofQuesta: in vier
kleuren-rasterdiepdruk 
op een pers van het fabri
kaat Application Techniques 
Nouueaux. De vier ge
bruikte kleuren zijn cy-
aanblauw, geelgroen, 
magenta en zwart. 
In de rechteronderhoek 
van elk blokje staat een 
barcode: -1-7285. Opval
lend is dat er bij de num
mering van de barcodes 
een grote sprong is ge-
maaktvan 569 ('50 maal 
buiten Europa') naar 725 
(Cartoonzegels) en de 
Kinderpostzegels (728). 
Het Museum voor Com
municatie beschikte nog 
niet over materiaal van 
het geïntegreerde hang

boekje van vijftig. 
De randverschijnselen 
van de drukvellen van het 
blokje zijn als volgt. Er 
werd gedrukt in vellen 
van viermaal zes blok
ken. Het modelvel (ge
perforeerd) is niet voor 
akkoord getekend en het 
PTT-ordernummer is on
bekend. 
Op de ondervelrand is 
een lange, horizontale, in 
magenta gedrukte lijn te 
zien. Paskruizen staan 
boven en onder kolom 2. 
Op de bovenvelrand (te 
beginnen met kolom 2) 
zien we drie magenta 
rechthoekjes, gevolgd 
door driehoekjes: ma
genta, geelgroen, ma
genta en cyaanblauw bo
ven blok I, magenta en 
zwart boven blok 2. 
Rechts daarvan vier ge
kleurde vierkantjes met 
daarin uitgespaard letters 
die de kleuren aangeven: 
P (Purple ofwel magenta ), 
Y(Yellou;/geel),B(Blue/ 
blauw) en K (Key/zwart). 
De cilinders zijn met de 
volgende horizontale/ 
verticale rasterdichtheid 
gegraveerd: cyaanblauw 

7/6, geelgroen 6/6, ma
genta 8/6 en zwart 10/8. 
Dat is een stuk grover 
dan we gewend waren bij 
Joh. Enschedé. 
De drukrichting is R. 
De blokken hebben 
scheerperforaat i4:i2'/4 

(25 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). Als 
we een blok om zijn verti
cale as draaien dan zijn 
de restjes papier aan de 
gomzijde naar rechts om
geslagen. 
Het papier is fosfores-
cent ofiFsetpapier van Tul
lis Russell, dat aan de 
beeldzijde onder ultra

violet licht wit oplicht en 
nalicht (fosforesceert) en 
dat aan de gomzijde niet 
oplicht. Het papier bevat 
geen witmaker; alleen bij 
de coating is dat het geval. 
Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting <-> 
(liggend, in de lengte
richting van de zegel). De 
gom is van het type C2. 

DE ZAKELIJKE POSTZEGEL VAN 39 CENT, 
VERPAKT IN DOOSJES VAN HONDERD 

De enige nog bij Joh. En
schedé gedrukte zegel is 
de 'zakenzegel' van 39 
eurocent, gedrukt in tie 
kleuren paars en zilver op 
de Goebel rasterdiep-
drukpers. De zegel is 
voorzien van een L-vor-
mige fosforbalk. De 
drukrichting is L(inks). 
De rastermaten van paars 
zijn 9 horizontaal/6 verti
caal, die van zilver 6 hori
zontaal/5 verticaal. 
De cilinder bevat twee ba
nen van elk 8 zegels 
hoog, de cilinderomtrek 
beslaat 18 zegels. Het 
modelvel is geaccordeerd 
op 7 mei 2001. Tussen de 
beide banen bevinden 
zich een paarse schuine 
registerbalk boven kolom 

4, daarnaast driehoekjes 
in paars boven de kolom
men 4, 5 en 6; vervolgens 
een zilveren driehoek bo
ven kolom 7 en weer een 
paarse driehoek boven 
kolom 8. Eveneens boven 
kolom 8 zien we drie 
paarse rechthoekjes. Bo
ven kolom 9 staat een 
paarse horizontale lijn. 
In elke baan zitten tussen 
de eerste en de tweede rij 
onder elke zegel paarse 
vierkantjes. Paskruisen 
staan tussen de kolom
men 9/10 en rijen 2/3 (bo-
venbaan), respectievelijk 
de rijen 7/8 (onderbaan). 
Onder de kolommen 
10/14 in de ondervelrand 
zien we de tekst 00806 
PTT POST NEDERLAND 

"zakenzeflcl" (gedrukt in 
zilver), gevolgd door de 
woorden paars en ziluer in 
de desbetreffende kleu
ren. 
De doosjes zijn eveneens 
bi] JESSP gedrukt. Dat ge
beurde in vierkleuren
offset: zwart, magenta, 
geel en cyaanblauw. De 
rastermaat is R80, de ras-
terhoeken zijn 45 graden 
voor zwart, 15 voor cy
aanblauw, 75 voor ma
genta en 30 voor geel. 
Het artikelnummer is 
214301 en de barcode is 
+5533. Het modelvel van 
de doosjes omvat driem
aal zes uitgeklapte doos
jes en is rechts voorzien 
van een Brunner-balk. 
Het modelvel van de 
doosjes werd op dezelfde 
datum geaccordeerd als 
zegels: 7 mei 2001. 

POSTZEGELVEILING H O E S 
Internationale veilingen sinds 1945 18 ^ 5 2 

FRANCO 

Onze 180STE VEILING is op 14 EN 15 DECEMBER a.s. 

U kunt inleveren voor deze veiling TOT EN MET 26 OKTOBER op beide 
kantooradressen uitsluitend OPAESPRAAK 

Hoes en Rijnmond staan ook op Postex 2001 in Apeldoorn op 19, 20 en 21 
oktober. U kunt daar uw postzegels gratis door ons laten taxeren en natuurlijk 
kunt u ook inleveren voor de veiling. 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 
5058 TV Tilburg 

Tel: 015-5800454 
Fax: 015-5800455 

Postzegel vei l ing Rijnmoiid 
Weste^vagenstr. 60 
5011 AT Rotterdam 

Tel: 010-2150986 
Fax: 010-2151750 
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25 SEPTEMBER: 
VERRASSiNGSZEGEL 

Op de valreep (deze editie 
van 'Filatelie' ging half 
september op de pers) 
kunnen we u nog meede
len - al is de verrassing er 
voor u inmiddels al af-
hoe de verrassingszegel 
van 2001 er uit is komen 
te zien. Toen PTT Post 
liet weten dat de presen
tatie van de zegel bij de 
Munt in Utrecht zou wor
den gehouden, lag de 
veronderstelling dat er 
een relatie met de 'nu
mismatiek' gezocht was 
voor de hand. Dat klopte: 
het bleek te gaan om een 
zuiver zilveren zegel met 
een waarde van f12.75, 
het tarief voor aangete
kende zendingen binnen 
Nederland. Een uniek 
procédé, minted stamping 
genaamd, stelde de Munt 
in staat zegels met een 
zilvergehalte van .999 
konden te produceren. 
Op een flinterdun laagje 
stickertapê na is de zegel 
geheel van het genoemde 
edelmetaal gemaakt. De 
zegels werden 'geslagen' 
met een stempel dat met 
behulp van laserstralen 
werd vervaardigd. Nadeel 
van het gekozen procédé 
is dat de zegels niet goed 
kunnen worden afge
stempeld. Wie dat wil 
kan een met de nieuwe 
zegel gefrankeerde enve
lop onder couvert zenden 
aan de Collect Club, Post
bus 30051, 970Q RN Gro
ningen. De zegel wordt 
gestempeld retour ge
stuurd; daarvoor wordt 

het stempel van het sor-
teercentrum Arnhem ge
bruikt (aangetekende 
post wordt in die plaats 
verwerkt). 

Afbeelding 
De zilveren zegel toont 
de muntzijden van twee 
gehalveerde guldens: bo
venaan een oude Juliana-
gulden met het Rijkswa-
pen, onder de nieuwere 
Beatrixgulden met de ver
ticale reliéflijnen. Op
merkelijk is dat de zegel 
uitsluitend een waarde in 
guldens (en dus niet in 
euro's) vermeldt. 

Ontwerper 
Het ontwerp van de zilve
ren verrassingszegel is 
van Rutger Fuchs. 

Overige bijzonderheden 
De verrassingszegel meet 
21 bij 25 millimeter. Voor 
het eerst sinds meer dan 
een eeuw kan weer eens 
als drukker worden ver
meld 'Koninklijke Neder
landse Munt, Utrecht'. 
De zegel is zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar bij de postkantoren 
en bij de Collect Club in 
Groningen (wwiv collect-
dub.nl). De geldigheid 
voor frankering van de 
zegels is onbepaald. 
De oplage is i miljoen 
stuks. 
Er wordt gefluisterd dat 
de zilverwaarde van de 
zegel hoger is dan de 
frankeerwaarde. Als dat 
klopt kan het dus geen 
kwaad om - zij het voor
zichtig - in deze verras
singszegel te investeren! 
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12 OKTOBER: 
100 JAAR KVGO 

Het Koninklijk Verbond 
van Grafische Onderne
mingen (KVGO) viert dit 
jaar zijn eeuwfeest. Ter 
gelegenheid daarvan 
geeft PTT Post op 12 ok
tober een velletje uit met 
twee bijzondere postze
gels van € o.3g/fo.85. 
Het KVGO behartigt de 
belangen van bedrijven 
die drukwerk maken en 
gedigitaliseerde informa
tie verspreiden. 

Afbeeldingen 
Het ontwerp is opge
bouwd uit de vier basis-

drukkleuren cyaan, ma
genta, geel en zwart. 
De linker- en rechterze-
gel van het blokje geven 
respectievelijk de con
ventionele druktechniek 
(met behulp van traditio
nele rasters) en de mo
derne werkwijze (ge-
pixelde structuur van het 
digitaal opgebouwde 
beeld) weer. 
Het is voor het eerst dat 
de Nederlandse PTT re-
üefdruk toepast in een 
postzegelvelletje. De wit
te stippen in het kleuren
schema op de linkerzegel 
en het ronde kleurenpalet 
op de rechterzegel zijn 
met behulp van deze 

techniek uitgevoerd. 

Ontwerpers 
Het blokje werd ontwor
pen door Lex Reitsma uit 
Haarlem. Reitsma ont
wierp eerder een aantal 
andere postzegels. 

Overige bijzonderheden 
Het blokje is zolang de 
voorraad strekt te koop 
op de bekende verkoop
punten en bij de Collect 
Club in Groningen {www. 
colIectclub.nl). De geldig
heidsduur is onbepaald. 
Het blokje is in een opla
ge van 900 duizend stuks 
gedrukt bij The House of 
Qucsta (Engeland). 

Het Koninklijk Verbond van Grafisclie Ondernemingen 
behartigt de belangen van bedrijven die geapecialiaeerd ujn in de preductie 
van drul<werk en in de bewerking en weergave van digitale informatie 
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12 OKTOBER: 
150 JAAR POSTZEGEL 
Op 12 oktober geeft PTT 
Post een velletje uit met 
twee bijzondere postze
gels van € o.3g/f 0.85 ter 
gelegenheid van het jubi
leum '150 jaar postzegels 
in Nederland'. Het is het 
tweede blokje uit een 
reeks van drie; vorig jaar 
verscheen het eerste 
blokje en volgend jaar 
wordt de trilogie afgeslo
ten. De blokjes hebben 
als centraal thema het 
postzegelevenement 
Amphilex 2002. 

Afbeeldingen 
Twee 'betekenislagen' 

heeft het blokje, meldt 
PTT Post. Op de achter
grond is een onscherp 
gehouden proefvel van de 
eerste emissie (1852) van 
Nederland te zien, terwijl 
op de twee zegels aan
dacht wordt besteed aan 
het jubileum '150 jaar Ko
ninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volken
kunde (KITVL) uit Lei
den. 
De linkerzegel toont het 
Waaigat en de stadswal 
van Willemstad (Cu-
ragao) en de rechter de 
suikerfabriek Pangka (re
sidentie Tagal). Op deze 
wijze zijn zowel de 'Oost' 
als de 'West' op het blok
je vertegenwoordigd. 

Ontwerpers 
Het blokje is ontworpen 
door Pieter Brattinga uit 
Kootwijk en Eric Cop-
penhagen uit Amster
dam; dit tweetal ontwierp 
ook het blokje dat in 
2000 verscheen. 

Overige bijzonderheden 
Het blokje is zolang de 
voorraad strekt te koop 
op de bekende verkoop
punten en bij de Collect 
Club in Groningen {www. 
coilectclub.nl). De geldig
heid voor frankering van 
de zegels is onbepaald. 
Het blokje is in een opla
ge van 1.2 miljoen stuks 
gedrukt bij The House oj 
Questa (Engeland). 

' ^ AMPHILEX 2002 - RAI AMSTÉtp, 
' INTERNATIONAL STAMP SHCMfr 

30 AUGUST - 3 SEPTEMBER |o02 

, _ : NEDERLAND^ 

AMPHILEX 2002 - RAI AMSTERDAM 
INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS 
30 AUGUSTUS - 3 SEPTEMBER 2002 

NEDERLAND €0,39 : 
2 0 0 1 85c • 

.e«llll%9»J>.-V«Vle 
150 JAAR KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE 
150 JAAR POSTZEGELS IN NEDERLAND 
150 TEARS OF STAMPS IN THE NETHERLANDS 8 "71434l"a07261" 

http://colIectclub.nl
http://coilectclub.nl


6 NOVEMBER: 
KIHiERPOSTZEGELS 

'Kind en computer' is het 
thema van de Kinder
postzegels van 2001. 
Er verschijnen zes ver
schillende zegels van 
€0.39 (f 0.85-i-f 0.40) in 
een gegomd velletje plus 
een mailer met daarin 
vijftig dezelfde, zelfkle
vende Kinderpostzegels. 
De postzegel uit de mail
er is gelijk aan de zegel in 
het midden van de onder
ste rij van het 'gewone' 
Kinderpostzegelvelletje. 

Afbeeldingen 
Het Kinderzegelvelletje 
beeldt de weg uit die een 
brief moet afleggen; dit 
in de vorm van een com
puterspelletje waarbij de 
brief met hindernissen te 
maken krijgt. ledere 
postzegel geeft een deel 
van het traject weer (in 
het jargon van gamers zijn 
dat dus levels). 
Het is even wennen aan 
de vooruitstrevende typo
grafie van de zegels, 
maar bij nauwkeurige be
schouwing kunnen de 
volgende voorstellingen 
worden onderscheiden 

(eerste rij van links naar 
rechts en vervolgens on
derste rij van rechts naar 
links): 
- de brief komt uit de 

printer; 
- een drukke weg wordt 

overgestoken; 
- de brief wordt langs 

lianen naar beneden 
gebracht; 

- de brief gaat vervolgens 
(ä la Frogger) met een 
boomstam op weg naar 

de brievenbus; 
- de boomstam legt het 

(niet geheel risicovrije) 
traject af; 

- de brief wordt in de 
brievenbus gepost. 

Ontwerpers 
De Kinderpostzegels van 
2001 zijn ontworpen 
door het collectief GiVl 
Graphic Designers uit Am
sterdam, bestaande uit 
Härmen Liemburg (1966) 

en Richard Niessen 
(1972). Ze studeerden 
eind jaren '90 aan de Ger
rit Rietveld Academie in 
Amsterdam. Behalve hun 
professionele passie 
(vormgeven) delen ze 
ook nog hun liefde voor 
muziek. 

Overige bijzonderheden 
Het blokje is zolang de 
voorraad strekt te koop 
op de bekende verkoop

punten en bij de Collect 
Club in Groningen 
(luiuu).coIlectclub.nl). 
De geldigheid voor fran
kering is onbepaald. 
Het blokje met de zes ver
schillende zegels is in 
een oplage van zes mil
joen stuks gedrukt bij de 
Engelse drukker The Hou
se o/Questa. De mailer met 
zelfklevende zegels is ge
drukt bij Walsall Security 
Printers Ltd. (Engeland). 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Monaco 
PosHris 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
22/25 
48/50 
51/53 
54/64 
65/69 
73/03 
104/10 
111/13 
115/18 
140/53 
167/68 
200/14 
215/24 
234/48 
249/64 
265/73 
281/86 
295/00 
314/18 
319/23 
338/43 
351 
353/64 
376/78 

ƒ 25.= 
ƒ 60,= 
ƒ 70. . 
ƒ 85,= 
ƒ 360,= 
ƒ 85,= 
1 35,= 
ƒ 60, . 
ƒ 11 50 
ƒ 1 2 0 . 
ƒ 3,25 
ƒ 140,= 
1 40, . 
ƒ 15,. 
ƒ 100,= 
ƒ140 , . 
ƒ 35, . 
ƒ 165,= 
ƒ 90,. 
ƒ 33,50 
ƒ 4,75 
ƒ 9,25 
ƒ 9,50 
ƒ 5,75 
ƒ 9,50 
ƒ 725 
f 13,25 
ƒ 8,75 
ƒ 80, . 
ƒ 23 50 

3796/828 ƒ 52 50 
383/85 
386/91 
392/93 
397/98 
399/01 
402/04 
405/11 
412/14 
420 
421/26A 
427/36 
441 
442/43 
444/52 
453/72 
473/77 
478/86 
487/88 
489 
491 
492/02 
510 
513 
514/22 

ƒ 8 75 
ƒ 5,25 
ƒ 4,75 
ƒ 26,50 
ƒ 3,25 
ƒ 2 75 
ƒ 1,50 
ƒ 4,75 
ƒ 80, . 
ƒ 30,= 
ƒ 11,50 
ƒ 25,= 
ƒ 3,25 
ƒ 23,50 
ƒ 95,= 
ƒ 3,25 
ƒ 8,40 
ƒ 18,50 
ƒ 9.25 
ƒ 8.= 
ƒ 4,75 
ƒ 7,25 
1 4,25 
ƒ 18,50 

526/31 
532/37 / t 
537A/50A ƒ 
557/70 
581/90 
591/97 
599/06 
620/31 
637/51 
664/74 
675/76 
677/82 
683/87 
690/97 
708/21 
736/41 
749/51 
772/78 
789/91 
799/04 
809/14 
831/38 
839/43 
890/93 
met vlgnetƒ 
905/09 
916 
933 
937/38 
939/45 
946/47 
967/72 
973/79 
986/91 
992/96 
997/02 
1003/04 
1018/28 
1029/30 
1031/33 
1037 
1056 
1057/61 
1065/66 
1084/92 
1093 
1097 
1098/00 
1103/11 
1121/22 
1124 
1125/32 
1141/46 
1147/51 
1152/60 
1161/62 
1163/64 

Nummering volgens N.V.P.H. 
8,50 
6 25 

47,50 
15,50 
12,50 
4,75 
5.50 
4 75 
9 50 
6.25 
3.50 
3.25 
3 50 
3,75 

10,75 
3,25 
4,25 

10,75 
4,75 
4 25 
9 25 

13 25 
6,50 
6,50 

15,50 
3,25 
4,75 

15,= 
8,50 
4 50 
3,50 

20,= 
8 50 

27 50 
15 = 
14,50 
4,50 

30,= 
5,50 
4,75 
4,25 
9,25 
3,50 
6,25 

11,50 
5,50 
4,25 
4,25 

11,50 
3,25 
4,75 
8,50 

11,25 
7.25 
8.50 
7.25 
7.25 

1167/71 ƒ 
1172/73 ƒ 
1174 ƒ 
1175/80 ƒ 
1181/85 ƒ 
1189 ƒ 
1190/95 ƒ 
1196/97 ƒ 
1198 ƒ 
1208 f 
1209/13 ƒ 
1214/17 ƒ 
1218/23 ƒ 
1226 ƒ 
1232 ƒ 
1235/40 ƒ 
1241/44 ƒ 
1245/46 ƒ 
1247 ƒ 
1251/52 ƒ 
1253/63 ƒ 
1265/69 ƒ 
1272A ƒ 
1280 ƒ 
1281/85 f 
1286/87 ƒ 
1290/94 ƒ 
1295/96 ƒ 
1297 ƒ 
1306/11 ƒ 
1316/21 ƒ 
1329/30 ƒ 
1335/37 ƒ 
1340/41 ƒ 
1344/48 ƒ 
1349/51 ƒ 
1359 ƒ 
1360/64 ƒ 
1367 ƒ 
1372 ƒ 
1374/75 ƒ 
1383/84 ƒ 
1385/86 ƒ 
1387/88 ƒ 
1389/92 ƒ 
1393/96 ƒ 
1398/99 ƒ 
1404/11 ƒ 
1420/24 ƒ 
1325 f 
1430/32 ƒ 
1433/34 ƒ 
1437/45 ƒ 
1455 ƒ 
1461/66 ƒ 
1467/70 ƒ 
1483/87 ƒ 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 
_ 

7 75 
6.25 
4.25 

10.. 
4.75 
7.75 

10,. 
5,50 
3,25 
3,50 
6 50 
5,50 
4,75 
8,50 
4,75 
6,25 

16,50 
6,25 
3,50 
3,25 
8,50 

11,50 
7,50 
4,75 
9,50 
6.25 

10 75 
3.25 
3.25 

19.25 
11.50 
6,25 
4,25 
5,25 

11,50 
5,50 
7,75 

10 75 
7,25 
3,50 
3,50 
4,75 
7,25 
3 50 
9.25 
7,75 
3,25 
5,50 

11,50 
3,50 
4,50 
7,75 

12,50 
5,50 

10,25 
6,50 

10,75 

1488/90 
1506/09 
1522/27 
1528/29 
1536 
1541/42 
1545/46 
1591/93 
1594/95 
1597/98 
LPt 
2/7 
8/12 
13/14 
15/18 
19/21 
28/31 
32/35 
36/41 
42/44 
45/48 
49/50 
51/54 
59 
60 
63/65 
69/70 
71/72 
73/78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87/90A 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97/99 
100/03 
104 

BiokKen 
1 
2 
4A 
7 
8 
11 
15 
16 

ƒ 5,= 
ƒ 7,25 
ƒ 13,25 
f 6,25 
ƒ 4,25 
ƒ 6.25 
ƒ 3,50 
ƒ 7,25 
ƒ 3,75 
ƒ 3,25 
ƒ 52,50 
ƒ 11,50 
ƒ 2,75 
ƒ 9,90 
ƒ 8,75 
f 3,50 
ƒ 82,50 
ƒ 75, . 
ƒ 26,50 
ƒ 1 8 0 . 
ƒ 11,50 
ƒ 17,50 
ƒ 65, . 
ƒ 41,50 
ƒ 23,50 
ƒ 6,50 
ƒ 4,25 
ƒ 35,= 
ƒ 100,. 
ƒ 1,25 
ƒ 4,75 
ƒ 1 . . 
ƒ 2,25 
ƒ 2,25 
ƒ 4,75 
ƒ 2 , . 
ƒ 2,25 
ƒ 60, . 
ƒ 2 , . 
ƒ 1,25 
ƒ 1,25 
ƒ 1,25 
ƒ 1,75 
f 2,= 
ƒ 31,50 
ƒ 21,50 
ƒ 11.50 

ƒ 155,. 
ƒ 40, . 
ƒ 360.= 
ƒ 15,50 
ƒ 7,25 
ƒ 4,75 
ƒ 4,75 
ƒ 9,25 

17 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
39A 
47 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
Preo 
11/18 
19/22 
30/33 
34/37 
38/41 
42/45 
46/49 
50/53 
54/57 
58/61 
62/65 
66/69 
70/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
Port 
18/26 
27/28 
29/39 
39A/55 

ƒ 11,50 
ƒ 8,50 
ƒ 7.75 
ƒ 3.50 
ƒ 9.25 
ƒ 8.50 
f 7.75 
ƒ 4,75 
ƒ 7 25 
ƒ 6,25 
ƒ 7,25 
ƒ 6,50 
ƒ 13,50 
ƒ 7,25 
/ 42,50 
ƒ 6,50 
ƒ 9,50 
ƒ 9,50 
ƒ 10,= 
ƒ 11,50 
ƒ 9,25 
ƒ 11,50 
ƒ 10,. 
ƒ 8,50 
ƒ 1150 

ƒ 33,50 
ƒ 16,75 
ƒ 3.50 
ƒ 14,50 
ƒ 4,25 
ƒ 4,25 
ƒ 4,25 
ƒ 5,50 
ƒ 3,25 
ƒ 3,25 
ƒ 3,25 
ƒ 3,25 
ƒ 3,25 
ƒ 3,25 
ƒ 4.75 
ƒ 4,75 
ƒ 4,75 
ƒ 4,75 
ƒ 4,75 

ƒ 47,50 
ƒ 2 8 5 . 
ƒ 62,50 
ƒ 95, . 

Gouden Munlen 
NL 
/ 5 = 1 812 ƒ 150,. 
/10=1875 ƒ 150,. 
ƒ 1 0 . 1876 ƒ 150 = 
ƒ 1 0 . 1 877 ƒ 150,= 

ƒ10, . 1879 ƒ 150,= 
ƒ10, . 1897 ƒ 175,= 
ƒ 10,= 1911 ƒ150 , . 
ƒ10,. 1912 ƒ 150,= 
ƒ10,. 1917 ƒ 150,= 
ƒ10,= 1925 ƒ 150,= 

LIni Daalder 
1979 ƒ 175,= 
Dukaat 
1974 ƒ 1 1 0 , . 
1985 ƒ115 , . 
Ned Antillen 
ƒ 100,= 1978 

ƒ 175,= 
Zuid Afnka 
1 rand 1964 

ƒ 125,= 
1 pond 1928 

ƒ 175,= 
Krugerrand 1982 

ƒ 950,. 
Amerika 
20 dollar 1904 

ƒ 975,. 
20 dollar 1907 

ƒ 950,= 
Franknik 
10 Fr 1859 ƒ 95. . 
10 Fr 1868 ƒ 100.= 
20 Fr Napoleon 

ƒ 7 5 . . 
20 Fr 1854 ƒ 175.= 
20 Fr 1856 ƒ 175,= 
20 Fr 1863 ƒ 175,. 
20 Fr 1865 ƒ 175,= 
20 Fr 1869 ƒ 175,= 
20 Fr 1906 ƒ 175,. 
20 Fr 1909 ƒ 175,= 
Duitslanü 
Pruisen 
10 OM 1873 

ƒ 150,= 
10 DM 1903 

ƒ 1 5 0 , . 
Engeland 
Pond 1931 ƒ 200,= 
Mexico 2 pesos 

ƒ 7 5 . . 
Mexico 2 1/2 pesos 

ƒ 7 5 . . 
Ooslennjk 
lOcorona 1911 

ƒ 95 . . 
Zwitserland 
20 Frank 1947 

ƒ185 . . 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
Tel./Fax 030-2618720 
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sm^ ST
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

lUFTHANSA 
Op I september van dit 
jaar is de Duitse lucht
vaartmaatscliappij Luft
hansa begonnen met het 
onderhouden van de ver
binding FrankfurtBan
galore. Er wordt gebruik 
gemaakt van een toestel 
van het type A340. 

Per dezelfde datum 
kwam ook de verbinding 
FranlcfurtCalgary tot 
stand; dit ter gelegenheid 
van het Wereldspring
concours aldaar. De te

rugvlucht was op 10 sep
tember 2001. 

Met ingang van 3 sep
tember ging Lufthansa 
vliegen op het traject 
MünchenBazel; hiervoor 
wordt een toestel van het 
type DHC8 ingezet. 

BALLONPOST 
Op 28 en 29 juli van dit 
jaar werd in de Belgische 
stad Eeklo weer een bal
lonvaart georganiseerd 
W. 

ZEPPELIN 
Op I augustus 2001 werd 
in Zwitserland een Zep
pelinvaart gehouden die 
schitterende poststukken 
opleverde [2]. 

Twee weken later, op 15 
augustus, werd in Duits
land (waar anders) voor 
het eerst sinds 1937 weer 
een Zeppelinvaart gehou
den waarbij ook passa
giers aan boord waren. 
Ook deze vlucht leverde 
weer mooie poststukken 
op en bovendien een 

flink krantenartikel in 
een groot landelijk dag
blad [3]. 

ANTARTICA 
Ik schreef al eerder over 
de Antarcticastempels, 
geplaatst op kleine post
stukken. Dat was kenne
lijk niet voldoende, want 
dezelfde stempels komen 
ook op poststukken van 
groot formaat voor [4]. 

DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 
Het is traditie dat in okto

ber de Dag van de Aerofi
latelie wordt gehouden. 
Ook nu IS dat weer het 
geval: op 27 en 28 okto
ber kunt u terecht m 
Aviodome op Schiphol, 
waar de Dag voor de veer
tigste maal zal worden 
gehouden. De Vliedende 
Hollander viert in het be
wuste weekeinde zijn 65
jarig bestaan. De nieuw
tjesdienst van de vereni
ging zal op die dagen in 
de stand aanwezig zijn. 

THEMATIC STAM^ 
CATALOGUE 

CEPT P O S T E U R O P 

D d M F I I °' ̂ "'^ 33yy Apdo. 271 • 08202 Sobadell (Bartelono  SPAIN) 

v̂x"/;̂ ^ 

'*//»♦*'' 

40e DAG van de 
AEROFILATELIE 2001 

Luchtposttentoonstelling in het Luchtvaartmuseum 
Aviodome  Schiphol 27 en 28 oktober 2001. 
De tentoonstelling staat in het teken van de herdenking van 
65 jaar De Vliegende Hollander. 
Openingstijden: 27 en 28 oktober 2001 10.0017.00 uur 
Op 27 oktober 2001 de 40e Dag van de Aerofilatelie met 
speciale enveloppen voorzien van PTTstempel. 
Klem kabinet en FDCformaat. 
Twee gefrankeerd en gestempelde enveloppen fl. 6,. 
Bestelling: Postgiro 402.628 t.n.v. "De Vliegende Hollander" 

Postbus 94, 2770 AB BOSKOOP. Tel' 0172216534. 



1919 R i e t d i j k 2001 
Onze Grote Najaarsveiling 

wordt gehouden op 12,13 en 14 november 2001 
m het Europahotel te Scheveningen. 

Één van de grootste en omvangrijkste veilingen uit onze 
82-jarige geschiedenis. 

Een groot aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen, o.a.: 

* Een belangrijke afdeling losse nummers van Nederland en O.R.; 
* Diverse importante, intact gelaten collecties welke als object geveild worden; 
* Veel posthistorie o.a. Prentbriefkaarten en Japanse Bezetting; 
* Een schitterende collectie Olympische Spelen; 
* Mooie afdeling buitenland o.a. Turkije; 
* Een zeer uitgebreide afdeling collecties, partijen en kavels in dozen, 
Gezien het grote aanbod op deze veiling adviseren wij u gebruik te maken 

van de vele kijkdagen 

Kijkgelegenheid op ons kantoor 
Nu ook kijkgelegenheid in de avonduren! 
Maandag 29-10-2001 van 10.00-17.00 uur 
Dinsdag 30-10-2001 van 10.00-17.00 uur 
Woensdag 31-10-2001 van 10.00-17.00 uur 
Donderdag 1 -11 -2001 van 10.00-21.00 uur 
Vrijdag 2-11-2001 van 10.00-17.00 uur 
Maandag 5-11-2001 van 10.00-17.00 uur 
Dinsdag 6-11-2001 van 10.00-17.00 uur 

Noordeinde 41 te 's-Gravenhage 
Woensdag 7-11 -2001 van 10.00-16.00 uur 
Donderdag 8-11 -2001 van 10.00-21.00 uur 
Vrijdag 9-11 -2001 van 10.00-17.00 uur 
Zaterdag 10-11 -2001 van 10.00-16.00 uur 
Zondag 11-11 -2001 van 10.00-16.00 uur 
Tevens (beperkt) kijkgelegenheid in de veilingzaal. 

Een gratis catalogus met uitgebreide 
fotobijlage ligt voor u klaar! 

Voor onze volgende veiling, welke in het voorjaar 2002 wordt gehouden kunt u dagelijks 
materiaal inleveren, ook tijdens kijk- en veilingdagen.Voor grote objecten bezoeken wij u 

desgewenst thuis of in de kluis. Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 

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

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

82 jaar in dienst van de Filatelie 

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


LIECHTENSTEIN-FILATELIE: 
VERRASSEND VEELZIJDIG! 
Breng een bezoek aan de Salon in Apeldoorn 
D O O R A R I E H A A S N O O T , V O O R Z I T T E R N V P V L 

Postex 2001, het filatelistisch evenement dat van 19 tot 

en met 21 oktober in Apeldoorn wordt gehouden, is om 

meer dan een reden een bijzondere gebeurtenis. Eén van 

die redenen is de aanwezigheid van de Liechtenstein-

verzamelaors, die Posfex 2001 hebben aangegrepen om 

er een speciale 'salon' in te richten. De auteur van het 

hieronder afgedrukte artikel nodigt u van harte uit om in 

Apeldoorn kennis te maken met de filatelistische aspecten 

van een verrassend veelzijdig verzamelland. 

Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen al enkele de 
cennia wordt m Wenen jaarlijks 
de mooiste postzegel van de 
wereld onderscheiden met de 
Crand Prix de I'Exposition WIPA 
Liechtenstein viel tot nu toe 
viermaal in de prijzen inngjS, 
1980 en 1985 met de eerste prijs 
en m 2000 met een fraaie twee 
de prijs [afbeeldingen i en 2) 
Deze hoge onderscheidingen 
werden verleend aan de ontwer 
pers, de drukkers en aan het 
Bureau voor Filatelistische 
Vormgeving in Vaduz Liechten 
stem mag dus met enige trots 
stellen dat zijn postzegels qua 
vormgeving en onderwerp gro 
te waardering ondervinden 

Heb ik m het begin van de 
maand december 2000 enkele 
mooie, filatelistisch gefrankeer 
de kerstkaarten naar collega's 
en vrienden m Liechtenstein ge
stuurd, krijg ik twee weken later 
m een PTT envelop alles aan 
mijn adres geretourneerd In 
een begeleidend briefje wordt 
verzocht onder de door mij ver 
melde plaatsnaam (bijvoor 
beeld FL g4Q4 Schaan) ook het 
land van bestemming te note 
ren' Nu moet je je, en zeker met 
voor kerst, niet al te gauw 
kwaad maken Daarom op deze 
plaats voor iedereen die dit 
leest (en ook voor de medewer 
kers van het Sorteercentrum 
Rotterdam) een lesje aardrijks
kunde In Europa is Liechten 
stem op San Marino, Monaco 
en Vatikaanstad na de kleinste 
staat Het ligt m Midden Euro 
pa tussen Zwitserland en Oos 
tenrijk aan de rechteroever van 

de Rijn (afiieelding j) De opper 
vlakte bedraagt slechts T6O km^ 
Van noord naar zuid meet het 
landje maximaal 24 5 kilometer. 

staatsburgerschap, de overigen 
zijn legaal gevestigde buitenlan 
ders In Liechtenstein komen 
drie landschapstypen voor de 
dalzone langs de Rijnoever, de 
westelijke hellingen aan de Rijn 
dalzijde en de Alpenzone met 
dert;g(i) bergtoppen boven 
2000 meter (afbeelding 4) De 
Crauspitze is met zijn 2 599 me 
ter de hoogste bergtop van het 
vorstendom 

GESCHIEDENIS 
De interessante geschiedenis 
van het ontstaan van het vor 
stendom Liechtenstein moeten 
we hier overslaan, zie daarvoor 
de naslagwerken die aan het 
eind van dit artikel zijn vermeld 
Toch wil ik u enkele hoogtepun 
ten met onthouden De Oosten 
rijkse keizer Karel VI (1685 

Kaartje van Liechtenstein met daarin 
aangegeven de belangrijkste plaatsen 
van het Vorstendom De hoofdstad 
Vaduz ligt links in het midden Lech 
tensteins buurlanden zijn Zwitserland 
(aan de westelijke grens) en Oostenrijk 
(oostelijke grens) 

van west naar oost zo'n 12 5 ki 
lometer (en gemiddeld 6 kilo
meter) 
In het vorstendom liggen elf ge 
meenten, waarvan Vaduz de 
'hoofdstad' is Het aantal inwo 
ners is op dit moment ongeveer 
32000 Hiervan hebben circa 
19 000 het Liechtensteinse 

Afbeelding 1/2 De mooiste 
postzegels van de wereld 
Liechtensteinse zegels uit 
igySen 1980 

Afbeelding 3 Landkaart van 
Liechtenstein uit 1721 



174°) verhief op 23 januari 1719 
het graafschap Vaduz en de 
heerlijkheid Schellenberg tot 
het Rijksvorstendom Liechten
stein, {afbeelding^) Na het in
storten van de Donaumonar
chie (1918) zocht Liechtenstein 
aansluiting bij het andere buur
land, Zwitserland. In 1920 
kwam het Postverdrag met 
Zwitserland tot stand. Daarvóór 
kende men de KM.K. Österrei
chische Post im Fürstentum 
Liechtenstein van 1912-1921. De 
jaren na de Tweede Wereldoor
log werden gekenmerkt door 
een grote economische-, cultu
rele- en maatschappelijke bloei. 
Door de ligging binnen de Zwit
serse financiële markt ontwik
kelde Liechtenstein zich tot een 
belangrijke financiële 'draai
schijf. Ook de industrie kwam 
volop tot ontwikkeling. Niet ie
dereen weet dat Liechtenstein 
verhoudingsgewijs het dichtst 
geïndustrialiseerde land van Eu
ropa is (wie kent bijvoorbeeld 
niet de multinational Hilti.^). 

VORSTENHUIS 
Het geslacht van de heren van 
Liechtenstein behoort tot de 
oudste adellijke families in Oos
tenrijk. In de loop der eeuwen 
wist het geslacht aanzienlijke 
bezittingen in Oost-Europa -
vooral in Moravië en Silezië - te 
verwerven. In het bijzonder 

vorst Johann Adam Andreas 
was van doorslaggevende bete
kenis voor de geschiedenis van 
het kleine land. Hij verwierf de 
eerder genoemde heerlijkheid 
Schellenberg en het graafschap 
Vaduz. Pas in 1842 bezocht 
voor het eerst een regerend 
vorst, Alois II, het land. Het 
duurde echter tot 1938 voordat 
de toenmalige vorst Franz Josef 
II zijn permanente residentie 
naar Vaduz verplaatste. Franz 
Josefen vorstin Cina hielpen 
het land door de moeilijke tijd 
van de Tweede Wereldoorlog 
[afbeelding S\ De gehele bevol
king was in aiepe rouw toen 
beiden vrij kort na elkaar in 
1989 kwamen te overlijden. 
De huidige vorst, Hans-Adam 
II, die gehuwd is met vorstin 
Marie, is als econoom afgestu
deerd. Het paar [afbeelding-/] 
staat midden in het dagelijks le
ven van het nu heel welvarende 
Liechtenstein. Zij hebben vier 
getrouwde kinderen, waarvan 
de oudste zoon, erfprins Alois, 
wordt voorbereid op de troons
opvolging [afbeelding 8). 

UECHTENSTEIN-FILATELIE 
Op 1 juni 1850 gaf Oostenrijk 
zijn eerste postzegels uit. De 
zegels waren volgens het post
verdrag met Liecntenstein ook 
in het vorstendom geldig. Oos
tenrijkse zegels met Liechten

steinse stempels tot 31 januari 
1912 worden 'voorlopers' ge
noemd. Hetzelfde geldt voor 
Oostenrijkse postkaarten [af
beelding 9). In 1912 kwam de 
naam Liechtenstein voor het 
eerst op postzegels voor. Op de 
eerste serie met vorst Johann II 
is de tekst K. K Österreichische 
Post im Fürstentum Liechtenstein 
te lezen en ook de waardeaan-
duidingen 5,10 en 25 Heller, 
met de toen internationaal ge
bruikte kleuren groen, rood en 
blauw [afbeelding io). Voor de 
doorsnee-Liechtensteinverza-
melaar begint hier zijn verza
meling. Vanaf 1920 verschijnt in 
het zegelbeeld de tekst Fürstli
che Liechtensteinische Post. Hoe 
vaak komen we op veilingen en 
in rondzendingen de bekende 
Konsortium-zegels niet tegen 
[afbeelding n)? Er werd destijds 
enorm veel ophef over gemaakt 
en niet alleen dankzij de vele 
(opzettelijke.'') afwijkingen. Veel 
serieuze Liechtensteinverzame-
laars bekijken deze postzegels 
wat meewarig. Het is misschien 
geen toeval dat het postverdrag 
met Oostenrijk begin 1921 werd 
opgezegd. Een tip: juist omdat 
Konsortium-zege\s geregeld 
aangeboden worden tegen 
meestal gunstige prijzen kun
nen ze als een apart gebied 
worden verzameld. Met behulp 
van een goede catalogus kun je 

albumbladen maken met daar
op de hoofdnummers en de af
wijkingen. Het is niet moeilijk, 
niet duur en het geeft uren 
postzegel plezier! 
Op 1 februari 1921 trad het post
verdrag met Zwitserland in wer
king. De waardeaanduiding 
werd vanaf die tijd in Rappen en 
Franken genoteerd. Een postale 
bijzonderheid was bovendien 
dat in Liechtenstein van 1 febru
ari tot 30 september 192100k 
Zwitserse frankeer- en portze-
gels (de laatste zelfs tot april 
1928!), de zogenoemde Mitläuf
er, gebruikt werden. 

VEELZIJDIG 
Hoewel de Liechtensteinse Fila-
telistische Dienst jaarlijks een 
bescheiden emissieprogramma 
samenstelt, is op de zegels in
middels een groot aantal onder
werpen belicht. 

Frankeerzegels 
Liechtenstein is een van de tien 
Europese landen met een 'rege
rend' vorstenhuis. Op de post
zegels is dat heel duidelijk te 
zien. Vorsten en vorstinnen, 
met of zonder hun nageslacht, 
kastelen en paleizen zijn een 
dankbaar onderwerp voor post
zegelafbeeldingen [afbeeldingen 
12 en 73). Het vorstenhuis 'von 
und zu Liechtenstein' heeft in 
de loop van de eeuwen veel 

Afbeelding 6 - ^c)go: zegels met de 
portretten van vorstin Cina en vorst 
Franzjosef II, kort na het overlijden 
van het vorstenpaar uitgegeven. 

Afbeelding g - Oostenrijkse Postkarte uit 190S (een zogenoem
de Vorlaufer}, afgestempeld op 2^ februari tgi2 in Schaan 
(Liechtenstein) en verstuurd naar Reuss in Oostenrijk 



kunstschatten vergaard (aßjeel-
ding 14) Veel hiervan wordt in 
slot Vaduz bewaard; andere ob
jecten en schilderijen van be
roemde meesters zijn te bezich
tigen in het onlangs geopende 
Nieuwe Kunstmuseum. 
Omdat staat en kerk (nog) niet 
zijn gescheiden, komen we op 
de zegels veel religieuze the
ma's tegen. Sinds 1999 is 
Liechtenstein op voordracht 
van Rome een bisdom gewor
den. Het landje heeft sindsdien 
ook een kerkelijk vorst en de 
vroegere parochiekerk in Vaduz 
is tot kathedraal verheven. Het 
overwegend katholieke geloof 
van de inwoners speelt hierbij 
ongetwijfeld een belangrijke rol 
(apeelding 15). 
Opvallend zijn de talloze zegels 
met afbeeldingen van land
schappen, dorpsgezichten, flo
ra en fauna. De emissies - die 
vaak door autochtone kunste
naars zijn ontworpen - bevatten 
vaak prachtige zegels (afiieel-
ding 16). Behalve de dagelijkse 
beroepsarbeid nemen sporten 
cultuur een belangrijke plaats 
in. Heel geliefd zijn de inmid
dels beroemde kerstuitgiften, 
een thema waarvoor ook bij 
niet-Liechtensteinverzamelaars 
veel belangstelling bestaat {af
beelding 77). 
Een klein, maar niet onbelang
rijk deel van het emissiepro-

LIECHTENSTEINSE ZEGELS ZIJN SCHITTEREND 
EN MOGEN DUS GEZIEN WORDEN 
Veel Liechtensteiners zijn enorm trots op hun fraaie postzegels. Ze 
laten dat onder meer merken door geregeld grote landelijke of inter
nationale tentoonstellingen te organiseren. Voor de Tweede Wereld
oorlog gebeurde dit elke twee jaar: in 1934,1936 en 1938. Meestal ver
schijnt er ter gelegenheid van zo'n grote tentoonstelling een bijzon
der blok (qfbeelditifl 2 6). Vanaf 1972 wordt er elke tien jaar een Liechten
steinische BriefTnari<en-Austel!ing (afgekort LIBA) georganiseerd. Zo ken
nen we inmiddels LIBA 1972, LIBA 1982 en LIBA 1992. De eerstvolgen
de editie wordt in 2002 gehouden, en wel van 8 tot en met 11 augustus 
in de hoofdstad Vaduz. Behalve een Rang i-wedstrijdtentoonsteüing 
met internationale deelname, is er dan de Liechtenstein-Salon met uit
sluitend propaganda-inzendingen uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitser
land, Liechtenstein en - jawel - ook Nederland. 

gramma is gewijd aan Europese 
en mondiale gebeurtenissen. 
Het bekendst zijn wellicht sinds 
i960 de Europa-zegels, hoewel 
Liechtenstein geen lid is van de 
Europese Unie [afbeelding 18). 
Verder verschenen er zegels 
over de vrijhandelsassociatie 
EFTA (1967), de Raad van Euro
pa (1978) en de Verenigde Na
ties (1995, afbeelding 19). Ook 
verschijnen er geregeld zegels 
ter gelegenheid van de Olympi
sche Spelen. 
In december 1995 verraste de 
Liechtensteinse PTT de verza
melaars met automaatzegels. 
De automaten bevatten rollen 
met elf verschillende zegels 
(elke gemeente is door een ze
gel vertegenwoordigd) die in 
een vaste volgorde worden ver-

Unks. 11. De 
ongetande se- ^ 
rte uit 19200p >, 
lonef, ver
stuurd op 1 
september 
ig20van 
Eschen (Uecln-
tenstein) naar 
Bregenz (Oos-
tennjii). 

Strekt. Er zijn frankeerwaarden 
mogelijk van 00.10 tot en met 
99.90 Frank (afbeelding 20). 
Een leuke uitdaging: probeer 
van elke zegel uit de automa-
tenreeks een 'gelopen stuk' met 
de juiste frankering (A-Post, B-
Post, buitenland) te krijgen! 
Op zaterdag 1 januari 2000 
werd het postverdrag met Zwit
serland opgeheven. Op die dag 
verraste de nieuwe Liechtenstei
nische Post AC velen - en niet al
leen de verzamelaars - door het 
postkantoor in Vaduz enkele 
uren open te stellen om zowel 
een Millennium-blokje (afbeel
ding 21) als de bijzondere Post 
AC-zegel te verkopen. 

FDC's en maxi mum kaarten 
Hoewel er ook daarvoor eerste-

dagenveloppen werden uitge
bracht - vaak gewone envelop
pen meteen normaal dagteke
ningstempel - gaf de PTT pas 
met ingang van 1969 officiële 
FDC's uit (tekst FDCOffciel 
met een klein kroontje). Gewo
ne, door particulieren vervaar
digde enveloppen met een eer-
stedagstempel worden echter 
in dezelfde mate gewaardeerd. 
Nog interessanter is het als een 
FDC ook nog eens Portogerecht 
('tariefovereenstemmend') is 
gefrankeerd. 
Een verhaal apart zijn de maxi-
mumkaarten van Liechtenstein, 
die sinds 1978 door de Post-
dient worden uitgegeven (af 
beelding22). Per zegelemissie 
(en dus vaak ook per serie) ge
nummerd worden de kaarten 
uitgegeven; in juni van dit jaar 
verscheen nummer 193. De 
nummers 1, 2 en 3 (1978) staan 
in elke catalogus hoog geno
teerd. Enkele jaren geleden zak
te de belangstelling voor Liech
tensteinse maximumkaarten in; 
tegenwoordig is er weer veel 
vraag naar deze meestal bijzon
der mooie kaarten. 

Briefkaarten 
Een interessant onderdeel van 
de Liechtenstein-filatelie zijn de 
(vaak geïllustreerde) briefkaar
ten. Ze verschijnen sinds 1918 
in een grote verscheidenheid. 

12, Slot Vaduz (uitgifte 1934). 

wm EURopAcm YraY 

IJ Paleis Liechtenstem m 
Wenen ('Europa' igjS). 

^ 

J TUERSTENTUM 
p^ ; jJECHTENSTElNj 

piiiiMiiiiiii^^i 

14. Doek van Frans 
Hals (uitgifle 1951). 

16. Van linl<s naar rechts alpenweide bij Bettlerjoch (uitgifte ig}o): dorpsgezicht van 
Triesenberg (1998), 'Dost', een kruidplant f1993) ^" ^^" reebok (1986). 

Links: 22. Een bijzondere 
maximumkaart (nummer 
135J; met de gemeenschap
pelijke uitgifte van Liechten
stein en Zwitserland (5 sep
tember 1995J; bovendien 
één zegel met twee lands-
namen en twee verschillen
de plaatsnaamstempels: 
Seveien (Zwitserland) en 
Vaduz (Liechtenstein). 

17. Kerstzegel, 'De 
aanbidding' (1990). 

18. Europa-zegei ter gelegenheid 
van het Europees jaar van de mu
ziek (1985). 

jsm. 

Links: 2^ Speciale 
briefkaart met de lo
go's van vier verenigin
gen, uitgegeven tijdens 
LIBA 92. 



Ook dit is weer zo'n gebied dat 
apart  lees: gescheiden van de 
frankeerzegels  kan worden 
verzameld. In de loop van de 
tijd zijn er tientallen versche
nen. Een aardige bijkomstig
heid is, datde Filatelistische 
Dienst er soms aan meewerkt 
om de kaarten van een speciale 
verenigingsopdruk te voorzien. 
De briefkaart die tijdens de 
LIBA 92 werd uitgegeven (af
beelding 2],) was bijvoorbeeld 
voorzien van de beeldmerken 
van vier Liechtensteinse filate
listenverenigingen. 

Luchtpost 
Hoewel het vorstendom geen 
eigen luchthaven heeften ook 
geen luchtvloot bezit, vormen 
luchtpoststukken toch een be
langrijk en interessant onder
deel van de Liechtensteinfilate
lie. In de periode van 1925 tot 
nu zijn er ruim vijfhonderd in 
de catalgous te vinden. Aanvan
kelijk werden Zwitserse zegels 
met Liechtensteinse bijfranke
ring gebruikt. Pas m 1930 zien 
we ook de eerste Liechtenstein
se luchtpostzegels gebruikt 
worden. Post afgestempeld in 
Liechtenstein werd en wordt 
meestal via Zurich, maar ook 
via tal van andere luchthavens 
wereldwijd verstuurd. Hetzelfde 
geldt eigenlijk ook van 1929 tot 
1939 voorde Zeppelinpost die 

meestal vanuit Friedrichshafen 
(Duitsland)  werd verstuurd. 
Beroemd bij gevorderde filate
listen zijn de Noord en Zuid
Amerika vluchten [afbeelding 
24.). Er moet echter tamelijk 
diep in de buidel worden getast 
om zulke poststukken  die vaak 
op internationale veilingen wor
den aangeboden  te bemachti
gen. 

Stempels 
Wat is er leuker dan een enve
lop in handen te krijgen die niet 
alleen van mooie postzegels is 
voorzien, maar van een of meer 
duidelijke stempels waaruit 
plaats en datum goed zijn afte 
lezen. Zelf heb ik uitstekende 
ervaringen op dit gebied, je 
merkt aan de envelop dat men 
in dat kleine landje de poststuk
ken met zorg behandelt. Er wa
ren in Liechtenstein vroeger 
twaalf gemeenten die elk hun 
eigen postkantoor hadden. De 
PTTverkoopdienst {Postwertzei
chensteiie) in Vaduz gebruikt 
een eigen stempel. En ook offi
cieel toegevoegde propaganda
en/of herinneringsstempels ko
men we tegen (afbeelding 2^). 

TOT BESLUIT 
Ik hoop dat ik met dit artikel uw 
belangstelling voorde Liechten
steinnlatelie heb gewekt, je 
hoort soms wel eens de vraag 

'Moet ik nu alweer een land er
bij nemen? Ik verzamel al zo
veel landen!' Vandaar dat ik er 
op heb gewezen dat het ook 
mogelijk is bepaalde thema's of 
onderdelen van Liechtenstein te 
gaan verzamelen. Als u kennis 
wilt maken met de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverza
melaars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) dan 
moet u beslist een bezoek bren
gen aan Postex 2001 in Apel
doorn. De NVPVL is daar met 
een verenigingsstand aanwezig. 
Er wordt een Liechtenstein
Salon van honderdvijftig kaders 
ingericht die u in staat zal stel
len om de mooiste Liechten
steininzendingen te bewonde
ren. Lukt het niet om naar Apel
doorn te komen? Dan kunt u 
ook informatie over de NVPVL 
krijgen door contact op te ne
men met de secretaris van de 
vereniging, de heer j .W. Brou
wers, Postbus 54147, 3008 jC 
Rotterdam. 

i 
Bronnen: 
Mededelinäenblad Liechtenstein, uit
gave NVPVL 
LiecfitenstemerBriefmarkenkatalog, 
uitgave LPHV 
Liechtenstein Handbuch, delen i tot 
en met 5, uitgave Ring der Liech
tensteinsammler e.V. 
Basism/ormatie Liechtenstein, uitgave 
René de Winter 

L/'nfcs: 15. De kathe

draal (vroeger pa

rochiekerk) var) Va

duz (uitgifte ig66). 

Linksor^der: ig Liechtenstein trad in 1990 toe 
tot de Verenigde Naties. Rechtsonder: 20. Een 
van de Liechtensteinse automaatzegels. 

2000 JAHRE CHRISTENTUM HEILIGES JAHR 2000 
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tWSItWTIJM UECHTENSTEIN FUEBSTENTUM LIECHTENSTEIN 

tng.A Haasnoot 
Wttmos 23 
ML-2914 XJ Nleuuxrkerk 

Boven 21  Het Millennium

blokje met het bijzondere 
stempel 'i. Januar 2000' 

Onder 26.1let 'Rheinbergerblok', 
uitgegeven ter gelegenheid van de 
derde grote postzegeltentoonstel

hng in Liechtenstein (t038) 

Hieronder: 24. NoordAmerikavlucht met de Zeppelin Hinden

burg, verzonden uit Triesenberg (4 mei 1936) via Frankfurt en 
New York (g mei 1338) naar Jacksonville (Verenigde Staten). 

FDRSTÊNTUM LIECHTENSTEIN 

DrucksaclW 
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25. Het hennneringsstempel 
'NVPVL 2^Jahre' was maar 
één week (van 14 tot en met 
19 augustus logs) ' " gebruik 
en dan nog uitsluitend op 
het postkantoor van Vaduz. 

DRITTE UECHTENSTEINISCHE BRIEFMARKEN
AUSSTELLUNO 

VADUZ. ia.JLAI«IStAU<ll»TI«H 

tms^mm 
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VIJFHONDERD JAAR 
POST IN EUROPA 

In het meinummer van 
'Filatelie' las ik met enige 
verbazing, maar ooic 
enigszins geamuseerd 
een artikel van de heer 
Georges Renoy met als ti
tel: Brussel, posthoofdstad 
van Europa. Dit naar aan
leiding van het jubileum 
'Vijfhonderd jaar Europe
se post'. 
Nu gun ik mijn wester-
buren graag een feestje, 
en ik weet zeker dat ze er 
iets moois van hebben 
gemaakt, maar in iggo 
werd er ook al eens '500 
jaar post' gevierd. Dit 
werd in België en een 
aantal andere Europese 
landen herdacht met de 
uitgifte van een bijzonde
re zegel. In België ver
scheen tevens een semi-
ofïiciële kaart met een af
beelding van de route 
Innsbruck-Mechelen. 
Over '500 jaar post en de 
rol van de familie Thurn 
en Taxis' verscheen ook 
een artikel in 'Philatelie' 
(jaargang iggo, nummer 
12, pagina's goo tot en 
metgo5). 
Maximiliaan van Oosten
rijk gaf in i4go aan Janet-
to Tasso (Johannetn Doxen) 
de opdracht een verbin
ding tussen Innsbruck en 
Mechelen tot stand te 
brengen. Nu kan men er 
over redetwisten of dit al 
een postverbinding in de 
ware zin des woords was. 
Ze werd immers primair 
opgezet voor het berich
tenverkeer tussen de ad
ministratieve centra 
Innsbruck en Mechelen. 
Spoedig echter werd de 
verbinding ook gebruikt 
door particulieren, die 
met de door hen betaalde 
porten een bijdrage lever
den aan de instandhou
ding van de verbinding. 
Het uitbaten van de post 
legde de leden van de fa
milie Taxis (later Thurn 
& Taxis) overigens geen 
windeieren. Ze werden in 
de loop der eeuwen 
steeds rijker en ze klom
men op in de hiërarchie 
van de Duitse vorsten
dommen. Tegen een ver
goeding werd door de ge-
nealooglulius Chifletius 
van Besanqon een stam
boom in elkaar geknut
seld, waarmee zou zijn 
aangetoond dat de Taxis' 
afstamden van de graven 

500 jaar post en de rol van de 
familie Tlwn en Taxis 

Filatelie, december igpo. 

Torriani (della Torre, van 
Thurn). Dit kunstwerk 
werd door koning Philips 
IV en keizer Ferdinand III 
gehomologeerd, onge
twijfeld als 'vrienden
dienst' voor de familie 
Taxis. 
Ook over het zogenoem
de postregaal is wel het 
een en ander op te mer
ken. Een regaal is een 
landsheerlijk, vorstelijk 
recht. Het is de vraag of 
het postregaal uitsluitend 
aan de keizer toebehoor
de. Weliswaar beleende 
hij de familie Thurn & 
Taxis in 1615 met het er
felijk postgeneralaat in 
de Duitse landen. Dit 
werd echter in 1637 op de 
Keurvorstendag in Re
gensburg aangevochten, 
met name door de keur
vorst van Brandenburg: 
het postregaal behoorde 
toe aan alle rijksvorsten 
(zieook:H.Ch.J. Roe-
lofz. De inuloed van het ge
slacht Thurn & Taxis op de 
uerkeersontuiikkehn^ Dan 
Europa uan 1500-igoo). 
Hoe belangrijk Brussel 
als postaal centrum ook 
mag zijn geweest, dit kan 
moeilijk worden geïllus
treerd met het aantal 
postkoetsen dat in 1684 
naar deze stad vertrok. 
Het vervoer van de post 
per koets was namelijk 
door de Zuid-Nederland
se overheid uitdrukkelijk 
verboden. De post vanuit 
diverse grote Hollandse 
steden werd dan ook per 
postruiter richting Ant
werpen gebracht, niet 
naar Brussel. Het is volle
dig onjuist dat 1700 het 
einde van de Thurn & 
Taxis-dynastie aankon
digde. Integendeel: de 
grootste bloeiperiode 
moest toen nog komen! 
In 1725 pachtte Thurn & 
Taxis de post in de Oos
tenrijkse Nederlanden 
voor f8.000 per jaar, in 

1730 voor f 12.000. In 
laatstgenoemde jaar werd 
een winst gemaakt van 
slechts 100 gulden, in 
1740 echter al f 1.800 en 
in 1780 f15.000. 
De totale winst van de 
Rijkspost en de post in de 
Oostenrijkse Nederlan
den bedroeg van 174g-
I7g3 niet minder dan 
24.5 miljoen gulden! 
Na de Spaanse Successie
oorlog speelde het kan
toor Maaseik een cruciale 
rol: het werd het knoop
punt van postale verbin
dingen tussen noordoost 
Europa en het zuiden. 
Hierover wordt door Re
noy niets gemeld. 
De rijkdom en invloed 
van Thurn & Taxis en hun 
pseudo-monopolieposi-
tie leidden uiteindelijk 
tot reacties van de Rijks
vorsten. Na de Franse pe
riode werd het werkter
rein van Thurn & Taxis 
dan ook drastisch inge
perkt. Toch was deze or
ganisatie na1818 in 
grootte nog de vierde 
Duitse postorganisatie na 
Oostenrijk, Pruisen en 
Beieren. Het feit dat vor
stin Therese van Thurn & 
Taxis een schoonzuster 
was van de machtige ko
ning van Pruisen, kan al
leen maar van voordeel 
zijn geweest. 
Nadat Württemberg in 
1851 een eigen postorga
nisatie stichtte, verzorg
de Thurn & Taxis nog de 
post in een twaalftal 
Duitse vorstendommen 
en in vier steden. In 1867 
tenslotte werden alle nog 
resterende postale rech
ten door de Pruisische 
staat overgenomen voor 
de kapitale som van drie 
miljoen taler. Hiermee 
kwam dan een einde aan 
de belangrijke rol die de 
familie Thurn & Taxis ge
durende meer dan drie 
eeuwen op postaal ge
bied had vervuld. 
De familie zit er tegen
woordig in Regensburg 
nog warmpjes bij, onder 
andere door het bezit van 
grote bospercelen in de 
deelstaat Beieren. 
F.S.J.G. Hermse, Sittard 

BEHOED AUTEURS 
VOOR UITGLIJDERS! 

In zijn artikel Aerojilatelie: 
postfleschiedenis van de 
twintigste eeuw - internatio
nale contacten kunnen resul

taat opleveren, geplaatst in 
het aprilnummer 2001 
van 'Filatelie' (bladzijden 
324 en 325), slaat de au
teur, de heer van F.J. van 
Beveren de plank volko
men mis met zijn voor
stelling van zaken be
treffende de route van de 
vanuit Bangkok naar Chi
na verzonden postkaart. 
KLM-vervoer Bangkok-
Karachi is onjuist en de 
met een kaartje bena
drukte doorzending via 
de Verenigde Staten en 
over twee oceanen is bin
nen het gegeven tijdbe
stek een absolute onmo
gelijkheid. De heer van 
Beveren heeft dit inmid
dels erkend en ik neem 
aan dat hij de zaken zelf 
zal rechtzetten in een ver
volg. 
lammer blijft dat de re
dactie van 'Filatelie' de 
auteur niet voor zo'n uit
glijder heeft weten te be
hoeden. Daar was echt 
niet veel voor nodig ge
weest. Maar dit gebeuren 
ligt in lijn met het gebrek 
aan onderscheidingsver
mogen dat 'Filatelie' al 
vele jaren op het gebied 
van de aerofilatelie aan 
de dag legt en dat onder 
meer tot uiting komt in 
wat wel en vooral wat niet 
wordt opgenomen. 
W. van Aalzum, Lisse 

Naschrift redactie: 
Er worden - als we de vas
te rubrieken en de adver
tenties in ons blad even 
buiten beschouwing la
ten - in 'Filatelie' twee 
soorten artikelen ge
plaatst: bijdragen die op 
verzoek (of in opdracht) 
van de redactie worden 
geschreven en artikelen 
die ons door derden ter 
publicatie worden aange
boden. 
Bij de eerstgenoemde ca
tegorie trachten we ons 
ervan te verzekeren dat 
de te benaderen auteur in 
alle opzichten voldoet 
aan de eisen die wij op dit 
punt stellen. Dat is niet 
gemakkelijk: niet iedere 
filatelist - hoe gerenom
meerd hij of zij ook is -
kan goed schrijven, net 
zo goed als niet iedere 
schrijver verstand be
hoeft te hebben van de fi
nesses van de filatelie. 
Wat de tweede categorie 
betreft (artikelen die 
door derden ter publica
tie worden aangeboden) 

kijkt de redactie of het 
aangesneden onderwerp 
interessant genoeg is om 
het aan het grote, breed 
samengestelde lezerspu
bliek van 'Filatelie' aan te 
bieden. De auteur - waar
van naam, toenaam en 
woonplaats bij de bewus
te publicatie worden ver
meld - presenteert zijn 
artikel en de daarin ver
vatte gegevens voor eigen 
verantwoording. 
Het kan zijn dat een 
schrijver met zijn publi
catie veel lof en bewon
dering oogst, maar het is 
ook mogelijk dat - als hij 
of zij tekort schiet - de re
kening daarvoor gepre
senteerd krijgt in de vorm 
van (soms pittige) lezers
kritiek. Laten we zeggen 
dat het risico van het 
schrijversvak is. 
In de laatste alinea van 
uw brief hekelt u het on
derscheidingsvermogen 
van de redactie (of liever: 
het gebrek daaraan) als 
het om aerofilatelie gaat. 
Die mening mag u heb
ben; we geven ze graag 
door aan de lezers van dit 
blad - net zoals wij bereid 
waren om de opvattin
gen, veronderstellingen 
en stellingen van de heer 
Van Beveren in onze ko
lommen op te nemen. 
Uw laatste opmerking 
vinden wij verwarrend. 
De lezers van ons blad 
kunnen uiteraard wel 
zien wat er in 'Filatelie' 
wordt opgenomen, maar 
niet wat er niet wordt op
genomen. Uw opmer
king suggereert dat de re
dactie bereid is bijdragen 
te plaatsen die de toets 
der (aerofilatelistische) 
kritiek niet kunnen door
staan, terwijl artikelen 
waaraan geen feilen kle
ven door ons van publica
tie worden uitgesloten. 
Misschien refereert u aan 
het feit dat in iggó een -
overigens uitstekende -
bijdrage van uw hand 
door ons werd gewei
gerd. Mocht dat zo zijn 
dan vergeet u te melden 
dat plaatsing destijds uit
bleef omdat u zich er niet 
mee kon verenigen dat er 
enige eindredactie op uw 
tekst werd toegepast, een 
praktijk waartegen in de 
afgelopen zestien jaar 
vrijwel geen enkele au
teur die zijn artikel in 'Fi
latelie' gepubliceerd zag 
bezwaar heeft gemaakt. 
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Email: bibliotheek(p)nbfv.org 
Openingstijden; elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsdocumentat iecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©0715134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht 

NIEUWE SECRETARIS VAN DE NBFV 
STEIT ZICH AAN U VOOR 

o£. Bondskeuringsdienst 
"* Voorzitter P.F.A. van de Loo 
" Bergweg 43,1217 SE Hilversum 
►— ©0356245169/^x0356233603 
^ Keurzendingen aangetekend naar de 
° secretaris; A.W.A. Steegh, 
: Ï Postbus 220,1180 A E Amstelveen, 
•^ ©0235384212 (na 20.00 uur) 
I— 
2 Serviceafdeling 
^ Directeur: L. van Dijk, Lek 54 

1703 KJ Heerhugowaard 
■lAfl ©0725711935. 
/ A O Bestellingen: Bondsbureau 

Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
lF. den Hertog, Hermelijnstr. 46, 
6573 XZ BeekUbbergen 
©0246841200 

'Mijn naam is Dick van 
der Zee. Sinds de Alge
mene Ledenvergadering 
in 2001 ben ik kandidaat
lidvanhetBondsbe
stuur, waarin ik de func
tie van secretaris waar
neem. Omdat de vorige 
Bondssecretaris, Paul 
Daverschot, zicii niet 
herkiesbaar had gesteld 
voor een volgende ter
mijn, ben ik welwillend 
op het verzoek van het 
Bondsbestuur ingegaan 
om mij op deze functie te 
oriënteren en mij daar
voor eventueel kandidaat 
te stellen op de volgende 
Algemene Ledenvergade
ring. Vandaar de onder
tekening met 'waarne
mend secretaris', want 

de stukken moeten toch 
de deur uit, nietwaar? 
In principe ben ik op 
dinsdag en op donderdag 
op het Bondsbureau aan
wezig. Paul Daverschot 
blijft voorlopig nog de re
dactie van de Bondspagi
na's en de website van de 
Bond verzorgen. 
Velen van u kennen mij, 
maar voor het brede pu
bliek van Filadroom Ne
derland ben ik (nog) een 
onbekende. Welnu, ik 
ben 66 jaar en gepensio
neerd na een werkzaam 
leven in de luchtvaart en 
de computerindustrie. 
Als laatste was ik werk
zaam als organisatieadvi
seur bij een FransAmeri
kaanse computermaat

schappij, waar ik in ig68 
ben begonnen als sys
teemontwerper. 
Met het verzamelen van 
postzegels ben ik laat ge
start. Pas in ig68 kreeg ik 
belangstelling voor deze 
prachtige hobby en werd 

ik lid van de vereniging 
Eemland in Soest. Daar
na raakte ik in iggo in 
Leusden betrokken bij de 
oprichting van een lokale 
vereniging, die nu als 
nummer 174 ('De Loupe', 
Leusden) bij de Bond is 
aangesloten. Binnen 
deze vereniging vervul ik 
de functies van vicevoor
zitter en commissaris fi
latelistische vorming. 
Bovendien ben ik eindre
dacteur van het maande
lijkse clubblad, dat een 
grote (inter) nationale be
kendheid heeft gekregen. 
Binnen Regio 11 heb ik in 
2000 de taak van secreta
ris op mij genomen; in 
overleg met de Bond en 
de andere Regio's zijn we 
bezig een officiële 
'Regioraad' handen en 
voeten te geven.' 
Dick van der Zee 
Wnd. secretatis NBFV 

ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 0 1 
TIJDENS POSTEX 2001 IN APELDOORN 

Zoals in de vorige 'Filate
lie' te lezen was wordt op 
ig, 20 en 21 oktober in 
Apeldoorn de manifesta
tie Postex 2001 gehouden. 
Op 20 oktober geeft de 
Bond de traditionele en
velop ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
2001 uit. De envelop 
(nummer 33) is ontwor
pen door Paul Walraven. 

De tekst van de in de en
velop bijgesloten kaart is 
verzorgd door Gerard 
Geerts, oudvoorzitter 
van de NBFV. 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
2001 wordt ook een bij
zonder poststempel ge
bruikt (zie afljeelding). 
De envelop is op zaterdag 
20 en zondag 21 oktober 

verkrijgbaar in de stand 
Dag van de Postzegel op 
Postex 2001 en kost 'blan
co' f2.50; met postzegel 

de Posf 

' ^oScXO^ 

en stempel is dat f3.. De 
complete envelop kan 
ook voor f4. worden be
steld bij het Comité Dag 
van de Postzegel Rotter
dam, Lodewijk Napole
onlaan 57, 4904 KG Oos
terhout; Postbanknum
mer 15.43.700 of bij het 
Comité Dag van de Post
zegel Amsterdam, Haya 
van Somerenlaan 50, 
1187 RB Amstelveen; 
Postbanknummer 
48.82.709. 

NIEUWE DIRECTEUR 
VERZEKERINGEN 

Het Bondsbestuur heeft 
per I juli de heer J.F. den 
Hertofl tot Directeur Ver
zekeringen van de Bond 
benoemd. Hij volgt de 
heer J. Spijker op, aan 
wie het bestuur op diens 
verzoek per i juli ont

heffing van deze functie 
verleende. Het bestuur 
nam tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in 
april officieel afscheid 
van de heer Spijker. 
Het adres van de heer J.F. 
den Hertog is: Herme
lijnstraat 46, 6573 XZ 
BeekUbbergen; telefoon 
0246841200. 

KINDERBOEKENWEEK 
EN FILATELIE 

Het thema van de Kinder
boekenweek die begin 
oktober op de basisscho
len gehouden wordt, is 
'Je hobby'. In de mailing 
aan de scholen wordt 
aandacht besteed aan het 
verzamelen van postze

gels. Jeugdleiders wordt 
gevraagd de initiatiefne
mers in de bibliotheek of 
de leerkrachten op de 
scholen opmerkzaam te 
maken op het bestaan 
van JeugdFilatelie Neder
land. 
Ook de Scholendoos 'On
der de loep' kan gebruikt 
worden bij de lessen. 

TOEKENNING 
BONDSSPELDEN 

Het Bondsbestuur atten
deert de besturen van ver
enigingen op de moge
lijkheid tot het voorstel
len van kandidaten voor 
de Bondsspeld. Door toe
kenning van de Bonds
speld worden leden van 
verenigingen geëerd die 
zich op bestuurlijk of or
ganisatorisch gebied 
langdurig bijzonder ver
dienstelijk hebben ge
maakt voor de vereni

ging. Het reglement voor 
de toekenning van de 
Bondsspeld is opgeno
men in het Bondsvade
mecum, nummer 101.07. 
In 1999, 2000 en in 2001 
(tot op heden) werd aan 
de volgende leden de 
Bondsspeld in goud of 
zilver toegekend: 

1999: 
J.D.H, van As ^oud 
P. Biere ziluer 
H. Clever ziluer 
W.P. Fase ziluer 
P.W.M. Hoevenaars zilver 

J. Lensman ziluer 
S.U. Ottevangers go\i& 
Mevr. M.J. Renssen goud 
J.B. Schelling ziluer 
P.J.A. Snijers ziluer 
E.B. Stuut goud 
H. Winterberg ziluer 
H.W. van Zon ziluer 

2 0 0 0 : 
Mevr. G.G. Bakker
Bakker ziluer 
P. Daemen ziluer 
M.A.C.M. V. d. Ende ziluer 
G.A. Geerts goud 
H. Gerrits ziluer 
J.H.W. Kaijser ziluer 

S. Lanjouw ziluer 
Mevr. A.M. van der 
MarkDobber ziluer 
J. Rijsdijk floud 
J.N. Schmeitz goud 
W.F. Smit ziluer 
P.M. van Spellen ziluer 
F.M. Visser ziluer 
P. Westrate ziluer 

2001: 
J.C.M. Boerenkamp ziluer 
CE. Ligtvoet goud 
K.E. Meeuwenberg ziluer 
A. Olckers goud 
J. Udo ziluer 
B. Hellebrekers goud 

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


Vraag: Wddt vind JB 661) postz6g6lwlnk6l 016 kan Iat6n zi6n welk6 hand-
b06k6n of catalogi ar van je verzamelgebied leverbaar zijn ? 

Od U96I8 ef do :pjooM)UV 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

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

G R A T I S PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

P o s t z e g e l h a n d e l A .A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

I0EK7 a NEOEQLttm FIV OVEdlEE? 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschiijnende lijsten Iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

mn smEEtii GaanmiERj KOPEN lonóia FIV/6 atsicoi 
U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens nader informeren? Ik stuur u graag mijn laat
ste lijsten toe. 

W.M. HOEKSTRA Blljhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
Telefoon 0597-430755, Fax 0597-431428 

1 HARTELIJK WELKOM IN ONZE WINKEL OP INTERNET OF IN HEEMSTEDE 1 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
(Ten behoeve van onze voorraad) 

NEDERLAND POSTFRIS (inkoop 
tot behoefte is gedekt) 

1336A (Tanding 13 1/4x12 3/4) 
1335B (Tanding 14x12 3/4) 
1571/72B velletje "Tien voor uw brieven" 
1720B velletje Amaryllis fosfor papier 
1826/1835 velletje"Tien uit de kunst" 
1836 velletje Rembrandt 
Postzegelboekje 6ffp (kruis links) 
Postzegelboekje 43C 
Postzegelboekje 43D 
Postzegelboekje 47B 

Catw. 
NVPH 
(Euro) 
1,40 
1,40 
8,00 
8,00 
8,50 
4,00 
5,70 
3,65 
3,65 
3,65 

postzegel en muntenhandel 
HOLLANDS GLORIE 

w . ^ Camplaan 8 
; f ^ ; 2103 GW HEEMSTEDE 
\ ^ Telefoon: 023 5477444 

Fax : 023 5291605 
phil@Postzegelhandel.com www.postzegeihani 

HOLL 

i 
l ï E K M 

del.com 

Een nieuwe uitgebreide prijslijst (in Euro) komt in Dece 
De huidige prijslijst Nederland,Antillen,Aruba,Suriname en 1 

blijft voorlopig geldig, (prijswijzigingen voorbehoud 

Onze 
Inkoop 

(Guldens) 
3,00 
3,00 
10,00 
10,00 
9,00 
5,00 
6,50 
4,00 
4,00 
4,00 

.VNDS 
-^ V 
f o 
STEDE 

Tiber. 
ndonesie 
en) 

1 Straks is er alleen nog :"De Euro" 

RESERVEER NU : 2001 
de allerlaatste jaargangen 

in de vertrouwde lands-valuta 
EUROIanden NU NOG : Straks ! 
Duitsland 
Italië 
Noorwegen 
Griekenland 
Finland 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Frankrijk 
België 
Ierland 
Portugal 
Spanje 

D.IVIark 
Lire 

Kroon 
Drachme 
F.mark 
LFranc 
Shilling 
F.Franc 
B.Franc 

Pond 
Escudo 
Peseta 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

Euro 
Euro 
Euro 

NU BESTELLEN : Gegarandeerde 
levering zodra compleet! 

U kunt natuurlijk nu ook alvast andere 
jaargangen reserveren en bestellen. 

"\Nereldnieuwtjes-Dienst" 

729 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
mailto:ton.12@wxs.nl
mailto:phil@Postzegelhandel.com
http://www.postzegeihani
http://del.com
file:///Nereldnieuwtjes-Dienst


grote sortering  kwaliteit  lage prijzen 
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gratis verzamelingen en 
restanten lijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 

Uw MANCOlijsten volgens Michel of Yvert cat. zijn welkom. 
Wij hanteren zeer redelijke prijzen. 

I 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 O I i e V e n l gratis prijslijsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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de venrayse 
postzegelhandel 

o 

Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Winkel tel./fax: 0478586391 (bestellingen) 

Prijslijsten: tel. 0736572334, fax 0736572785 
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INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 19 november haar 109® veiling 
RUIWI 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 

 Nederland en Overzee. Veel topmaterlaal, w.o. zeer 
uitgebreid stempels! 

 WestEuropa. 

 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

 Collecties en partijen. 

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhoi 
■Tüilïï 

1 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 
738 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
:eigerstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst.breda@freeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

i 
Wereldnieuws 

SfIFE PERFOtron/c 
De optischelektronische tandingmeter 
Meet zonder de zegel te beroeren  seconden
snel  tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

Ontdek de verborgen schat

ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B **: Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben. 
Tanding 11 of IIV2? 
ƒ 7 0 0 0 - of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFOTRONIC laat het u 
zien. 

Bestel nr. 9850 Petfotronic 

(incl. adapter) ƒ459,-
Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

^ j R - ^ SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
E H p C Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM. 
J ' " ■■ tel. 010-4143077 fax 010-4149499 
Voor handel portvrij boven ƒ 100,- excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de ƒ 25,-. 

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


SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-MAILADRES: E.BRAAKENSIEK(a)WORLDONLINE.NL 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, J.W. Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax: 071-
5619264. 
Federatie I.V. Philatelico: Geul
straat 26, 5463 RL Veghel, 
©0413-310805, e-mail: j.slee-
gers@hccnet.nl. 
De Globe: J. van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
JeufldFilatelie Nederland: mw. 
W. ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers-
dijk, ©0174-631015, e-mail: 
willeke.tnb@)vvxs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Fila
telie: J.C. van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almere; A.H. de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128, 4286 EE Almkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf 
Scheltussingel 65,3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G.A. iMontfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen ; S. Zaal, 
Wolfert 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 Philatelisf; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; LJ.M. Snel, 
Grevelingenmeer loi, 1447 
AN Purmerend, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM 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, Loenermark530,1025 
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: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; LJ. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©077-47316x0. 
Arnhem: 
NVPV; LE. Huiskes, Winscho-
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, 9331BL 
Norg, ©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaam; G.W. Leive, Prof F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philctelica BadhoeuE-
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1x71 LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg34, 3771 PC 
Barneveld, ©0342-412915. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576-
FV 'Delta Oosf; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; E.A. Oude Elfe-
rink, de Haaghe 37, 6641JB 
Beuningen, ©024-6777132. 
Beverwijk: 
KPC Beueriuijk; Rv.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Hrt Postmcrk'; mw. C.C. 
Diepeveen, Birkastraat43, 
3962 BN Wijk bij Duurstede, 
©0343-578644. 
Blitterswijck: 
PVDc Maasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.L 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. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PV Breda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatelico Brielle-
Westvoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14,3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bniinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg 55,696rGT Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzomelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
IVPhilatelicfl; LT.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Dclden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133,7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis@)casema.net. 

Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315. 
Diemen: 
PV'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV'Dc Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperlo: 
FV'DeGlobe';L.A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; A. Bakker, De 
Vlierbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. 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 Postjagcr'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; S. Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201GG 
Drachten. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-3x3760. 
Drunen: 
PV'Phi!atron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5x54 
ARElshout, ©04x6-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.J. Gubbels, 
Rijdt 36, 663X ATHorssen. 
Duiven/Was tervoort: 
FV'De Globe'; RAerts, Ru
bensstraat 106, 6921LW Dui
ven, ©03x6-265062. 

Echt: 
Phil.Vcr. Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat39, 605X LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels(ä)ya-
hoo.com. 

PhVGelre-Gulick/Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6x01 
KX Echt, ©0475-486144. 
EdamA'oIendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-3720x7. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat22, 67x2 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; P. Noordanus, Wal-
smkke36, 7152 Eibergen, 
®0545-473559-
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat X7, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R Arts, Hegge-
ranklaan X5, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2XX7972. 
Eist: 
FV 'De Globe'; M.B.P. Boeve, 
Ceres 90, 6691 PTBemmel, 
©048X-45X678. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; LL Bulten, Tjot
ter 3, 853X DE Lemmer, 
©0514-56x903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers 56,7841 AH 
Sleen, ©0591-36x8x4. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw.A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20, x6ox HB 
Enkhuizen, ©0228-3X480X. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 
X2, 7548 BZ Enschede, ©053-
428X22X. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel, Burg. Renkenlaan 4, 
8x62 HR Epe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelisf; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof X5, 
6x32 SN Sittard, ©046-
45x8576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerce/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
® 0x87-61x542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, VogeIzangsweg42, 
446X NH Goes, ©0XX3-
227945-
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Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©035-5262702. 
Goor: 
NVPV; ]. A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, (B0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGonnchem c o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702. 
PhilatElica Den Haag; Ir. P. Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098. 
PC 'De Kririä'; L.H. Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424. 
Shell Te WfruE.ofd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
SImgelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten. 
PV 'Vredestem'; mw. S. van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849. 
PV 's-Grauenha^e e o ; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547-
Groningen: 
IVPhilatelica; D. Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRj, ©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A.Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Groningen, 
©050-5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijk-
straat44, 2024 EK Haarlem, 
©023-5263267{na 19.00 
uur). 
IVPhilatelica; H.I. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. I.E. 
van Rhenen, Kinlozen 39, 
2151XB Nieuw-Vennep, 
©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBij l , 
Houtnjkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PV 'De Philatelist'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H. W. van Zon, 
Franknjklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugouJaarde.o ; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665. 

Heerlen: 
PV Heerlen e o ; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; I. van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder; L.Ch. Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelmcffiplanet.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambaclit: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BKZwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Herto^enbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Breautélaan i, 
5263 GB Vught, ©073-
6566224. 
Heusden: 
PV'BlackPenny'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o ; M.Th.M. Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoekvan Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekschcujaard; Th.N.H. 
van Leeuwen, O. van Noort-
singel II, 3262 EK Oud-
Beijerland, ©0186-617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen; H.I. Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; 
wnd. H. Nieboer, Burg. 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598-393225. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland; 
I.L.M. Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TI Hoorn, ©0229-
231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.I. Hey-
ma. Kaarder 6g, 1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; I.G. Fidder, Gal-
léstraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsburfl; mw. 
W.P. Blok van Duijvenvoor-
de. Romeinenstraat 3, 2225 
ZA Katwijk, ©071-4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.I.W. Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
IH Kerkrade, ©045-5415088. 
lOimmen: 
PhV'tFalcteurke'; H.I. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797-

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, 
Anna van Saksenstr. 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141IV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail: ver
sluis.a@worldonline.nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.J.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©071-5214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; I. de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
AV'De Philatelist'; W.L. Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CRLelystad, ©0320-221803. 
Leusden: 
WPV'De Loupe'; mw. I. Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
Zanten-Willemsen, P.C. 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, 
Postbus 3 5, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumercer Maastncht; P. 
de Melker, Spnnkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727. 
PVZuid-Limburg; R. Luster-
mans , ) . vanMarisr ing3i , 
5988 KG Helden, ©077-
3072858, e-mail: r.luster-
mans@hccnet.nl. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, 
lan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV'Waterland';R.I. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174-280134. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserlood-den Duik, Burg. 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe; mw. G. lacobs. 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080. 

PV 'Onder de loupe'; I.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632-
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; I.M.G. van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; M. v.d. Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551. 
Nijmegen: 
NVPV; L.T.A. lanssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443.E-
mail-j.a.lauret@planet.nl 
FV'Nouiopost'; W.I.M. Goos-
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024-
3974654, E maihw.j.m.goos-
sens@chello.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.I. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat35, 7576 BI Ol
denzaal, ©0541-514243. 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand ; I.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; L. Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.I. Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26,7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936. 

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

R 

Raalte: 
PV Raalte; E Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.I.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; P.A.H. Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M F . Bijl, Ko-
nmgsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Elenden, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica; W. v.d. Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-
derwolde, ©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond; F. Weerts, Hel-
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©077-4661885. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.I.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355. 

Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984XI 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597. 
R0VShell-Filatelie;I.Ooster-
boer, Voorsteven 20, 3181 NI 
Rozenburg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; I. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
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, ©0548-542669, e-mail: 
d.grunwald@wxs.nl. 
Rijswijk: 
WPVRijsujijk; mw. L. Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©070-3995105. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171 DZ Sassenheim, ©0252-
216740. 
Schagen: 
FV'WestfTiesland';P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SWP; I. van Schijndel, lulia-
nastraat3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155. 
Sittard: 
FVSittardeo ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522. 
Slied recht: 
PV'Philetica'; J. van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184-412338. 
Soest: 
P V Eemland; mw. D. Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; E.v.d. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; E. Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976. 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EPTerneuzen, ©0115-
697125. 
PVZeeuuisch-Vlaanderen; G v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618. 
Tieh 
PhilatelistendubTiel; B. Visser, 
De Schouw 49, 4002 GI Tiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418,5000 IK Til
burg, ©013-5714417. 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn,LS.P. Drost, 

mailto:versluis.a@worldonline.nl
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Filantique 
8. De poxtboot 'Riberhuus' 

Det Forenede Dampskibs-
Selskab is een belangrijke 
Deense rederij, die tegen
woordig achter de aflcor-
ting DFDS schuilgaat. De 
volledige naam (vertaald: 
'Verenigde Stoomschip 
Maatschappij') stamt uit 
1866, toen een groepje 
ondernemers in de Deen
se hoofdstad Kopenha
gen bij elkaar l<wam met 
het doel een scheepvaart
maatschappij op te rich
ten - en daar dus ook in 
slaagde. 
Nog geen tien jaar later 
was de Riberhuus, een 
stoomschip dat door de 
maatschappij tot dan toe 
uitsluitend voor het ver
voer van agrarische pro
ducten was gebruikt, voor 
het eerst met post onder
weg van Esjberg (Dene
marken) naar Harwich. 
Daarmee werd de basis 
gelegd voor de geregelde 
vaart tussen Esbjerg en 
Harwich, een traject dat 
ook nu nog als een van de 
belangrijkste scheep
vaartverbindingen tussen 
Denemarken en Engeland 
wordt beschouwd. 
Het inzetten van de Ribet-

t 

huus was daarom zo be
langrijk omdat het schip 
speciaal werd ingericht 
om zowel vracht als post 
te vervoeren. Niet voor 
niets was de Riberhuus het 
eerste Scandinavische 
stoomschip dat post ver
voerde. 
Op het hier afgebeelde 

schilderij voert het schip 
de normale Deense vlag, 
maar toen de Riberhuus 
post ging vervoeren werd 
een dubbele vlag gehesen 
met het bekende postem-
bleem: een gekroonde 
posthoorn. 
De maatschappij was bij
zonder trots op haar 

stoomraderboot, die er 
voor zorgde dat het post
vervoer naar en van Al
bion als een klok liep. 
Dat voorbeeld deed ande
ren volgen; het duurde 
niet lang of ook andere 
scheepvaartmaatschap
pijen pasten hun vracht
vaartuigen zodanig aan 

dat er ook post mee kon 
worden vervoerd. 
Het raderwerk dat op de 
afbeelding heel goed 
zichtbaar is, verdween op 
een gegeven moment, 
toen het schip werd om
gebouwd tot een ge
woon, meteen schroef 
aangedreven vaartuig. 
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'Functioneel bloot' is op talloze zegels uit het heden en het uerleden van de jilutelie te uinden 

Bloot slaat dood 
Lichtzinnigheid is be
paald niet kenmerkend 
voor de fdatelie en ook 
het voornaamste onder
werp van de hobby,de 
postzegels, geven dan 
misschien wel eens aan
stoot bij politieke gevoe
ligheden, maar toch zel
den bij preutse zielen. 
Vandaar dat een uitge
breid artikel over 'het 
(bijna) naakt op de post
zegel' de aandacht trekt. 
Maar ook de auteur van 
dit artikel, dat in Timbres 
Magazine van juli/augus
tus werd geplaatst, heeft 
er geen waarlijk opwin
dend verhaal van weten te 
maken. 
Uiteraard spelen in dit 
Franse blad allegorische 
voorstellingen een be
langrijke rol; Franse zin
nebeeldige figuren zijn 
nu eenmaal altijd enigs
zins schaars gekleed. Dat 
dan in tegenstelling tot 
de Duitsers, die hun Ger
mania - toch een pronte 
verschijning - altijd voor
zien van een solide meta
len borstwering. Afge
zien van de beroemde 
Naakte Maja van Goya, die 
Spanje in een onberaden 
ogenblik in 1930 op een 
postzegel plaatste, blijft 
het 'volledig naakt' voor
behouden aan mannelij
ke sporters (meestal uit 
de oudheid) en etnologi-
sche figuren. Maar met 
wat speurzin en heel veel 
plaatjeszegels van derde
wereldlanden kan een 
thematisch verzamelaar 
toch nog heel wat bij el
kaar brengen. 

Leopolds hobby 
In hetjuninummer van 
Timbres Magazine staat 
een grondig artikel over 
de opmerkelijke geschie
denis van Belgisch-Kon-

go. Aanvankelijk ging het 
om een particuliere on
derneming van koning 
Leopold II, maar op i juli 
1885 werd dit Afrikaanse 
land een onafhankelijke 
staat met de Belgische 
koning als staatshoofd. 
In 1908 werd Kongo een 
Belgische kolonie en dat 
bleef het tot het land in 

Belgisch Congo begonnen als 
de 'persoonlijke hobby' van een 
Belgische vorst.. 

i960 een onafhankelijke 
republiek werd. Het mooi 
geïllustreerde artikel be
handelt de post van Kon
go tot de uitgifte van 
1910, die met de tweetali
ge zegels van wat voort
aan Belgisch-Kongo zou 
gaan heten. 

Van Infla tot Adolf 
Het Duitse blad Der 
Briefmarken-Spiegel (au
gustus) brengt met een 
artikel over de zegels uit 
de tijd van de Republiek 
van Weimar een belang
rijk stuk filatelistische 
geschiedenis van Duits
land onder de aandacht. 
Van de inflatietijd tot aan 

'Injla'-zegels- de erfenis uan een boeiend stukje (economische) geschiedenis 

de komst van Hitler ge
beurde er veel in het 
Duitse Rijk. Baden en 
Württemberg gaven nog 
eigen zegels uit - het laat
ste land zelfs nog tot 
1924 - en er kwamen ei
gen emissies voor gebie
den waar volksstemmin
gen moesten worden ge
houden, zoals het Saar-
gebied, Memel en Slees-
wijk. De inflatieperiode 
bracht een stortvloed van 
opdrukken met zich mee. 

Dollars, dollars, dollars 
De Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (DBZ) 
brengt in de nummers 12, 
13 en 14 van de lopende 
jaargang een serie artike
len over de Duitse post in 
Marokko, waaraan bij het 
uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog een einde 
kwam. Aan de hand van 
vele mooie poststukken 
wordt het functioneren 
van de Duitse postkanto
ren in Noord-Afrika toe
gelicht. 

De DBZ van 22 juni 
(nummer 13) biedt bo
vendien een aardig arti
kel over het dollarteken 
op de postzegels van tal
rijke landen. Behalve de 

Een heel klem greepje uit het enor
me arsenaal aan zegels met ujaar-
de-aanduidingen in dollars 

$430' 
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Verenigde Staten voeren 
niet minder dan zesen
twintig landen een valuta 
die 'dollar' wordt ge
noemd, maar de waarde 
van die munten loopt wel 
sterk uiteen, zo blijkt uit 
een overzichtje dat bij het 
artikel is afgedrukt. En 
dan is er nog een groot 
aantal (meestal Midden-
en Zuid-Amerikaanse) 
landen die voor hun ei
gen muntsoort wel een 
eigen naam hebben (zo
als de Peso in Mexico of 
de Real in Brazilië), maar 
die daarvoor wel het $-te-
ken gebruiken. 

Heen en weer 
Om nog even bij de DBZ 
te blijven: in nummer 15 
(20 juli) staat een bijdra
ge over de honderdvijftig 
salonboten en veren die 
op de Zwitserse meren 
varen en die vaak over ei
gen poststempels be
schikken. 

Een aantal van de voor
naamste typen schepen 
die in gebruik zijn (ge
weest) vinden we op 
postzegels die in 1978 in 
een blok zijn uitgegeven. 

Cornelius 
Het blad The Rossiter 
Postal History Journal is 
het eerste in een serie pu
blicaties van de Rossiter 
Postal History Foundation 
die met behulp van publi
caties en lezingen de stu
die van de postgeschiede-
nis wil bevorderen. Gib
bons Stamp Weekly van 
augustus van dit jaar pu
bliceert een uitvoerige 
bespreking van dit eerste 
Journal en roemt onder 
meer een studie van de 
hand van de heer Cornelius 
Muys. Behalve als een ge
waardeerd voorzitter van 

Een prachtig blokje met ajbecldingen uan een aantal vaartuigen die op 
de ZuJitserse meren te vinden zijn. 



de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
heeft onze landgenoot 
Cees Muys ook vermaard
heid verworven door zijn 
studie op het gebied van 
de postverbindingen in 
het voor-filatelistische 
Europa. Dit artikel gaat 
over de rol die Westfalen 
en het groothertogdom 
Berg hebben gespeeld in 
de postverbindingen tus
sen Rusland en Pruisen 
met Frankrijk en de Ne
derlanden in de periode 
1790-1814. Muys be
schrijft uitvoerig de ver
schillende tractaten die 
in die periode werden ge
sloten (maar soms een 
dode letter bleven) en 
gaat vooral in op het 
postverdrag dat Frankrijk 
met de Tassische post
dienst sloot, waarbij vas
te tarieven voor het 
grensoverschrijdend ver
keer werden vastgesteld. 

Arm Hongarije 
Het Amerikaanse blad 
American Philatelist (au
gustus) richt zijn aan
dacht op Hongarije en 
wel op het tumultueuze 
jaar 1919. Toen moest 
Hongarije krachtens het 
vredesverdrag van Ver
sailles de prijs betalen 
voor het enthousiasme 
waarmee dat koninkrijk 
samen met Oostenrijk in 
1914 de aanval op Servië 
inzette. 
Grote gebieden moest 

daarna konden de Hon
garen weer een konink
rijk worden - zij het zon
der koning. 

All the President's Stamps 
Een aardig anekdotisch 
artikel is in het eveneens 
uit Amerika afkomstige 
blad Linn's Stamp News 
te vinden. Onder het be
wind van president Ei
senhower moest er in de 
Verenigde Staten zwaar 
bezuinigd worden en ook 
het Witte Huis wilde 
daaraan een steentje bij
dragen. 
Daarom werd verordon-

Dc Amerikaanse president DiDight 
D. ('Ike') Eisenhoiuer wüde op de 
kleintjes letten, maar schoot zijn 
doeluoorbij. 

neerd dat alle postzegels 
op aan de president ge
richte brieven van de en
veloppen moesten wor
den geknipt. Gesplitst 
naar zegels van Amerika 
en die van het buitenland 
werden ze per kilo ver-

191g was uoorde Magyaren een tumultucusjoar. 

het land afstaan aan oude 
vijanden, zoals Roemenië 
en het (als Joegoslavië 
herboren) Servië en de 
nieuwe staat Tsjechoslo-
wakije. Daarbij moest 
Hongarije ook nog een 
pijnlijke periode van 
communistisch bewind 
doorstaan. Dat alles re
sulteerde in een groot 
aantal opdrukken en bij
zondere uitgiften. Pas 

kocht. Van deze verkopen 
uitgezonderd waren de 
frankeerzegels van 3 cent 
met de afbeelding van 
Jefferson, want die 
brachten helemaal niets 
op. Zo'n 25.000 buiten
landse zegels en circa 25 
kilo Amerikaanse kan-
toorpost werd geveild. De 
buitenlandse kilowaar 
bracht $ 6.76 per (Ameri
kaans) pond op ; voor de 

Duitse post in Sjanghfli: onderu;erp van artikel m 'China Filatelie' 

Amerikaanse zegels was 
dat $ 4.60 per pond. 'Dat 
was niet voldoende om er 
de staatsschuld mee af te 
lossen', zo luidde het iro
nisch commentaar van 
een van de grote kranten. 
Omdat de kosten de op
brengst waarschijnlijk 
zouden overtreffen werd 
vervolgens besloten dat 
de postzegels voortaan 
zouden worden afge
staan aan de oud-strij-
dersorganisaties, die ze 
konden gebruiken om ze 
aan de verzamelaars on
der de oud-militairen 
weg te geven... 

Fort Sorg 
Als er ooit een artikel van 
de onlangs overleden 
Arie Bakker RDPSA de 
aanhef Geschiedkundige Fi
latelie met ere verdiende, 
dan is het wel de afleve
ring Fort Sorg in Bestuurs-
bulletin (NVPV) van juli 
2001. Een poststuk zon
der postzegel, met alleen 
het stempel BILLITON in 
kastje zou aan de aan
dacht van menig filatelist 
ontsnappen. Het stempel 
en de adressering (WelE-
delgestr. Heer Rehman, iste 
Lt der Injie te Fort Sorg Bor
neo westkust) inspireerde 
de schrijver tot een gede
gen historische studie, 
waarvoor vijf pagina's 
onvoldoende waren, zo
dat het vervolg in het vol
gende nummer komt. 

Duitsers in China 
Op acht pagina's A4 be
handelt China Filatelie 
van de gelijknamige stu
diegroep de datumstem
pels van de Duitse Post in 
Sjanghai. 
In eerdere nummers van 
dit blad werden al de 
stempels van de Franse 
en Russische Post in 
Sjanghai behandeld. Aan 
de samenwerking tussen 
de Chinese en de Duitse 
post kwam pas na de Eer
ste Wereldoorlog een 
einde. 

Geconfisceerde post 
Het blad The Nether
lands Philatelist is het 
tijdschrift van de Nether
lands Philatelic Circle, de 
vereniging voor Neder

landverzamelaars in het 
Gemenebest. De editie 
van juli jl. bevat een arti
kel over 'op zee gekaapte 
post'. Gedurende de Eer
ste Wereldoorlog tracht
ten beide oorlogvoerende 
partijen in bezit te ko
men van de post van de 
tegenpartij voor militaire 
of commerciële informa
tie. Dat gebeurde niet al
leen op open zee, maar 
ook in neutrale wateren. 
De Duitsers legden be
slag op de post, soms 
zelfs op het gehele schip 
en voeren post en/of 
schip naar een Duitse of 
een door hen gecontro
leerde haven. Vaak ook 
werd het schip, na inbe
slagname van de post, tot 
zinken gebracht. De 
Duitser bekommerden 
zich doorgaans niet om 
bemanning en passa
giers. De in beslag geno
men post werd veelal via 
de censor normaal be
zorgd. Het artikel bevat 
tal van afbeeldingen van 
gecensureerde poststuk
ken en stempels op acht
tien pagina's A4-for-
maat! De auteur is overi
gens op zoek naar aan
vullende informatie'; zie 
Filatelie van augustus/ 
september, pagina 689. 

Euro-misère 
Een tegenvaller voor veel 
Nederlandse postzegel
handelaren, die goede 
sier trachtten te maken 
met goedkoop verworven 
Nederlandse postzegels, 
is onderwerp van bespre
king in het julinummer 
van The International 
Bulletin for Netherlands 
Philately. Met de nade
ring van het eurotijdperk 
hebben nogal wat filate
listen hun doubletten ij
lings verkocht, vaak voor 
vijftig procent (of zelfs 
minder) van de frankeer-
waarde. Naar later be
kend werd zou PTT die 
postzegels inruilen tegen 
europostzegels. Weer la
ter werd evenwel mede
gedeeld dat de zegels in 
de 'oude' waarden (gul
dens en centen) hun gel
digheid zullen behouden, 
zoals ook o.a. in Frank
rijk en België; een begrij

pelijke maatregel om ad
ministratieve rompslomp 
te voorkomen. 

Van Bell tot Nokia 
Een doorbraak op het ge
bied van communicatie 
was de uitvinding van de 
telefoon; het is een van de 
belangrijkste uitvindingen 
van de negentiende eeuw. 
Waalpost, het orgaan van 
de Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
afdeling Nijmegen, vertelt 
het hele verhaal met ne
gentien mooie afbeeldin
gen in het juninummer. 

Madiba 
Setempe is de naam van 
de kwartaaluitgave van de 
Zuid-Afrikaanse Filatelis-
tische Dienst. Madiba, zo
als Nelson Mandela lief
devol door zijn landgeno
ten wordt genoemd, heeft 
tijdens zijn leven vele rol
len gespeeld. Van activist 
tot gevangene, vredestich
ter en president tot inter
nationaal staatsman, am
bassadeur voor zijn land 
en vader des vaderlands. 
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Aan de uiterst populaire Madiba -
ojiucl Nelson Mandela - zijn zeljs 
hele u;eb sites geujijd, hier een 
uoorbeeld. 
Van deze vele gezichten 
van Mandela is een mooi 
postzegelboekje versche
nen, dat in het blad uit
voerig wordt beschreven. 

Kerkelijke Staat 
Het Belgische blad 
Knack bevat wekelijks 
een rubriek met de titel 
Filatelie. In een van de ju-
ninummers staat voor ve
len interessante informa
tie over de totstandko
ming van de Kerkelijke 
Staat. Deze Kerkelijke 
Staat, ontstaan in de vijf
de eeuw, had aanvanke
lijk een oppervlakte van 
41.152 vierkante kilome
ter. De eerste postzegels 
kwamen uit op i januari 
1852 en hadden de waar
den '11, I, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
bajocchi. Ze waren uitge
voerd in zwarte druk op 
gekleurd papier. De lezer 
wordt gewaarschuwd 
voor de vele valse zegels 
en afstempelingen. 
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Het uelletje met klederdrochtzegels uit het Albanese boekje. 

Albanië 
Klederdrachten 
Twaalf postzegels met 
klederdrachten uit aller
lei tijden vormen de in
houd van een op 15 maart 
verschenen Albanees 
postzegelboekje. De mo
tieven in de kleding han
gen samen met de manier 
van leven in verschillende 
tijden en streken. De 
postzegels kosten elk 
20 L, maar de prijs van 
het boekje ligt wat hoger; 
280 1, De totale oplage 
bedraagt 8.000 sets (vel
letjes plus boekjes). 

Geurige bloemen 
Een boekje met tweemaal 
vier bloemenzegels volg
de op 30 maart. Het zijn 
bloemen met een sterke 
geur: 10 1. sering, 20 1. 
anjelier, go 1. roos en 
140 1. magnolia. De prijs 
van het boekje komt op 
560 1. Oplage 10.000 se
ries (inclusief boekjesin-
houden). 

Heraldiek 
Intussen zou er op 12 
september ook een 

— grootformaat boekje ver-
es schenen zijn waarin zich 
°~' vier series met afbeeldin-
-. gen van oude wapens be-
S vinden: 20 I. (vorsten-
'Z dom Arber, I2de/i3de 

eeuw), 45 1. (Balsha, 
I4de/i5de eeuw), 50 1. 
(Muzaka, i3de/i4de 
eeuw) en go 1. (Castriot 
Scanderbeg, 15de eeuw). 
Oplage 2.500 series. 

Alderney 
Laatste garnizoensuitgijte 
Op I oktober kwam voor 
de vierde maal een groot
formaat boekje uit met 
postzegels die in het te
ken staan van Alderney 
als verblijfplaats van sol
daten. Dit keer staat de 
marine centraal. Er wordt 
stilgestaan bij de rol van 
Alderney als toevluchts
oord ten tijde van konin
gin Victoria. De prijs van 
het boekje is £7.50. 

Australië 
Vogels in de luocstijn 
'De Natuur in Australië' is 
sinds iggö het thema van 
de permanente zegels in 
dit land. Op g augustus 
werd de reeks afgesloten 
met een serie van vier ze
gels van 45 c. met afbeel
dingen van woestijnvogels 
die leven in de Little Sandy 
Desert in West-Australië. 
Ze zijn ook in boekjes van 
tien en van twintig stuks 
verkrijgbaar. Zoals ge
bruikelijk in dit land zijn 
de boekjeszegels zelfkle
vend. 

Boek met boekjesi 
Australië introduceert 
met de vogelserie een zo
genaamd cheque book: een 
boek met twintig boekjes 
van $ 4.50. Het betreft 
een proef: een boek met 
boekjes is natuurlijk wel 
handig voor de loketbe
ambte. Zou ook een idee 
voor Nederland kunnen 
zijn: het geklungel met 
het huidige grote aantal 
verschillende boekjes is 
bij vele loketten niet om 
aan te zien. 
Ook verzamelaars 'mo
gen' zo'n cheque book ko
pen. Afgezien van de 
hoge prijs ($ go.00) lij
ken ze me weinig opwin
dend. En hoe bergje 
zoiets nou weer op... 

Herdruk 
Het in iggö uitgekomen 
boekje Arts Councils (vier
maal 45 c. en éénmaal 
20 c. verscheen kortgele
den in een nieuwe opla
ge. Op de zegelrand staat 
een koala-symbool afge
beeld. 

Bulgarije 
Europaboekje 
Het Europagevoel heeft 
dit jaar echt toegeslagen: 
ook Bulgarije kwam op 
18 april met een boekje 

waarin zich de twee Eu
ropazegels van dit jaar 
beviden. Het gaat om 
twee blokken van vier ze
gels: 0.22 1. ('adelaar bo
ven een hooggelegen 
meer in het Rilageberg-
te') en 0.65 1. ('waterval 
indeRhodopen'). 

Denemarken 
Jeugd 
Vier zegels, een minivel
letje en twee postzegel
boekjes - ziedaar de aan
dacht die de Deense post 
op 22 augustus besteed
de aan de uitingen van de 
hedendaagse jeugd. De 
twee laagste waarden uit 
de serie zijn in boekjes 
met tien zegels verkrijg
baar. 
Het gaat om de zegel van 
4 k. met een afbeelding 
van een skateboardrijder 
ende 5.50 k. meteen el
kaar kussend jeugdig 
paar. Waarbij je je mis
schien moet afvragen wat 
er eigentijds is aan de 
eerste kus (skateboard, 
piercings en 'scratching' 
muziek zijn dat duidelijk 
wel). 

Estland 
Pokuland 
Estland heeft nog niet 
zo'n bewogen boekjesge-

^ De uier Australische zegels met ujoestijnuô els. 

Skateboarden, ookm Nederland 
een bekend uerschijnscl 

schiedenis. Boekje i uit 
ig28 zag ik tot dusver 
slechts één keer op een 
tentoonstelling en is dus 
voor vrijwel iedereen on
vindbaar. De boekjes 2 en 
3 zijn aanzienlijk eenvou
diger te vinden: igg2 

('Baltische Zee') en igg3 
('Vriendschap'). 
Op 23 juni volgde num
mer 4. Het thema is Poku
land, naar een sprookje 
van Edgar Walter. Het 
boekje bevat twee zegel
velletjes: viermaal 3.60 k. 
en viermaal 4.40 k. De 
boekjesprijs bedraagt 
niettemin 35 k. 

Voorzijde van hetEstlandsc 
sprookjcsbockje 

Finland 
Finse Golf 
De wereld van koop
vaardijschepen, vuurto
rens, scheepswrakken, 
zeeonderzoek en de fau
na onder water: je beleeft 
het in een serie Finse 
postzegelboekjes. Het 
eerste exemplaar uit de 
reeks is inmiddels op 6 
september verschenen. 
De andere volgen in 
2002, 2003 en 2004. En 
dat alles speelt zich afin 
het water tussen Finland, 
Estland en Rusland, de 
Finse Golf Het boekje 
bevat vijf eerste-klasze-
gels en kost 18 m. 
Een postzegel van dubbel 
formaat geeft een kijkje 
in de kapiteinshut van 
een koopvaardijschip uit 
de achttiende eeuw. Op 
tafel bevinden zich een 
zeekaart van de Neder
lander Hendrick 
Doncker, een zandloper 
en een passer. Op de an
dere zegels staan de 
vuurtoren van Uto, het 
Nederlandse schip Sankt 
Mikael, een duiker bij het 
wrak van datzelfde schip 
twee eeuwen later en 
voorbeelden van het le
ven onderwater. 
De oplage bedraagt 
750.000 boekjes. De 
drukker is Joh. Enschedé 
Security Printing in Haar
lem. 

Groot-Brittannië 
Onzichtbaar en onhoorbaar 
De honderdste verjaardag 
van de onderzeeboot is 
voor de Britse post aan
leiding om op 22 oktober 



Het Finse boekje met diuerse Imks naar Nederland in de 17de en 
18de eeuw. 

met een grootformaat 
postzegelboekje uit te 
komen. Dit soort boekjes 
is al twintig jaar lang een 
bekend verschijnsel in 
Engeland. Met name de 
laatste jaren hebben ze 
een bonte inhoud van ve
lerlei zegels, alsmede 
veel informatie in tekst 
en illustraties. Ze zijn ge
woonlijk ook niet goed
koop: het boekje van dit 
jaar kost £6.76. 
In vijf zegelvelletjes wor
den alle registers van het 
Britse postzegelscala 
opengetrokken. Kijk 
maar: viermaal ist dass 
(vlaggen en vaandels, 
ook als los vel verkrijg
baar); tweemaal ist closs 
en tweemaal 65 p. (on
derzeeboot); tweemaal 
2nd class en tweemaal 
45 p. (onderzeeboot); 
viermaal ist class (Schot
land) en viermaal E (post 
voor Europa, Schotland). 
Nog een ander boekje 
zou op dezelfde datum 
verschijnen. Het bevat 
twee zegels 'Vlaggen en 
vaandels' plus vier 
ist class-zegels. Alle ze
gels zijn zelfklevend. 

eens herdrukken van eer
der uitgekomen zegels. 
Ook nu is dat het geval. 
Vrij hardnekkig rekent 
men ook gewoonlijk een 
verkoopprijs die belang
rijk boven de nominale 
waarde ligt. 
De inhoud van het boekje 
bestaat uit drie speciaal 
voor deze gelegenheid 
vervaardigde velletjes met 
steeds vier zegels: 'Post
zegels verzamelen' (de 

letje met vier van deze ze
gels. Prijs van het boekje is 
145 d. 
Het is het vierde boekje 
van deze jonge republiek. 
Menigeen zullen de eerste 
drie boekjes van eind 1999 
ontgaan zijn. Dat waren 
nogal primitief samenge
stelde boekjes waarmee de 
klanten aan een voorraad
je zegels voor de kerst- en 
nieuwjaarspost geholpen 
werden. 

Vergeten boekje 
Op 13 februari van dit 
jaar verscheen een post
zegelboekje met tien 
postzegels met foto's van 
katten en honden plus 
twee permanente eerste-
klas-zegels. Nu blijkt 
echter dat dit boekje ook 
verkrijgbaar was zonder 
die twee permanente ze
gels. Het stond echter 
niet op de lijsten van Roy
al Mail (wel als sheet) en 
ook Stanley Gibbons rept 
er in het geheel niet over 
in zijn boekjesoverzicht. 
Nu zijn we in Nederland 
de laatste tijd er aardig 
aan gewend geraakt om 
eens goed te kijken of iets 
nou een boekje is of niet. 
Vervolgens is er geen 
twijfel mogelijk: het vel
letje met tien zegels is op 
twee plaatsen gerild om 
tot een boekje te vouwen. 
De conclusie kan dus al
leen maar zijn dat er wel 
degelijk sprake is van een 
postzegelboekje. 

Bouen het boekje met de tien honden en katten plus tuiee 
eerstcklaszecjels Onder- het vergeten boekje met alleen tien 
honden en katten. 

Guernsey 
Guernsey Post Limited 
De verzelfstandiging van 
de postdienst van Guern
sey vormde de aanleiding 
tot de uitgifte van een se
rie van zes waarden op i 
augustus. De zes zegels 
verbeelden zes belangrij
ke eigenschappen van zo
wel mensen als bedrij
ven: visie (22 p.), begrip 
(27 p.), persoonlijkheid 
(36 p.), kracht (40 p.), 
saamhorigheid (45 p.) en 
volwassenheid (65 p.). 
Een boekje begeleidt de 
serie. Het bevat driemaal 
de serie plus een velletje 
met een herdruk van de 
£ I-zegel uit 1969 en 
komt aldus uit op een 
prijs van £ 8.05. Niet te 
weinig... 

Hongkong 
160 Jaar Post 
De postdienst van Hong
kong bestaat 160 jaar. In 
een grootformaat boekje, 
inmiddels verschenen op 
25 augustus, worden de 
ontwikkelingen in beeld 
gebracht. Daarbij wordt 
met name veel aandacht 
besteed aan de veranderin
gen van de laatste tien jaar. 
Hongkong stopt in zijn 
bijzondere boekjes nogal 

zegels verschenen al eer
der in 1992); de perma
nente zegels van 1997 en 
1999 en 'Hongkong Air
port' (1998). Prijs van het 
boekje is $ 65. 

Jersey 
Kerstklokken 
De op 6 november op Jer
sey te verschijnen kerst
zegels beelden verschil
lende soorten kerstklok
ken af Dit thema is geko
zen vanwege een besluit 
in 1551 om uit elke kerk 
alle klokken behalve één 
te verwijderen. De op
brengst ervan diende om 
het eiland te versterken 
tegen aanvallen. 
Een aantal zegels uit de 
serie is ook in een deco
ratief boekje verkrijg
baar. Prijs £3.92. 

Macedonië 
EK Schaken in Ohnd 
In de in Zuid-Macedonië 
gelegen stad Ohrid werd 
in de eerste helft van juni 
het Tweede Individuele 
Europese Schaakkam-
pioenschap gehouden. 
Ter gelegenheid daarvan 
gaf de post een postzegel 
van 36 d. uit en ook een 
postzegelboekje. Het 
boekje bevat een minivel-

Moldavië 
Europa 
Voor het tweede achter
eenvolgende jaar deed 
Moldavië mee met het 
uitgeven een van Europa-
zegelboekje. Het ver
scheen op 5 mei en bevat 
zes zegels van 3 1. Ook 
hier staat het water als 
natuurlijke rijkdom cen
traal. 
De tegen Roemenie gele
gen republiek heeft nogal 
wat water in huis: twee 
grote rivieren, de Prut 
(met een loop van 695 ki

lometer) en de Nistru 
(630 kilometer), 57 me
ren, 300 kleine wateren 
en 82 aangelegde water
reservoirs. Toch dreigt er 
een groot watergebrek 
door een slechte waterbe
heersing en door de ver
vuiling. 

Nieuw-Zeeland 
Konouaren op zee 
In het septembernummer 
schreef ik over twee 
Nieuw-Zeelandse boekjes 
op het thema '100 jaar 
toerisme'. Het blijken er 
echter drie te zijn. Ik ver
gat te melden dat er ook 
een boekje was met tien 
postzegels van $ 1.5a sea-
kayahng oftewel kanova
ren op zee. 

Kerstboekje 
Hoewel de kerstzegels 
van Nieuw-Zeeland (the
ma 'kerstliedjes') dit jaar 
al op 5 september ver
schenen, komt het boekje 
met tienmaal 40 c. pas uit 
op 7 november. In excelsis 
gloria is de tekst van het 
lied op deze zegel. 

Republiek Srpska 
Eufopaboekje 
In mei gaf het Servische 
deel van Bosnië een 
boekje uit met driemaal 
twee Europazegels, waar
op twee belangrijke rivie
ren - de 'ecologische pa
rels' noemt men ze zelf-
staan afgebeeld. Het gaat 
om de rivier Perucica, die 
door het nationaal park 
Sutjeska stroomt en 
waarvan op de postzegel 
een waterval van 75 me
ter te zien is en de Turja-
nica, een klein riviertje 
van amper 30 kilometer 
lang tussen Banjulaku en 
de rivier Vrbas. 
De zegels hebben een 
waarde van i.ooen 
2.00 m. 

Omslag uan het boekje uan Srpska Republiek. 
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8788 AANTEKENSTROOKJES ( € 226,89 ) 500 
Gebr In doos 
Nederland Een interessante verzameling in 11 
insteekboeken, waarbij betere 

9134 ANDORRA (€113,45) 250 
Gebr In map 
1932/1984 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal uit de jaren 60 en 70 

9022 ARUBA { € 147,48 ) 325 
Pfr In Davo album 
1986/1995 Een komplete verzameling 

9066 AUSTRALIË ( € 204,20 ) 450 
Pfr/ongebrln insteekboek 
Een rommelige partij met veel materiaal Zeer 
geschikt voor iemand die een nieuw land wil 
opzetten 

9192 BELASTINGZEGELS (€86 ,22) 190 
Vnl gebr In map 
Een interessante partij op insteekbladen waarbij 
Japan en Frankrijk 

9167 BELGIË (€680,67) 1500 
Ongebr/pfrin map 
1869/1944 Een interessante verzameling met veel 
beter materiaal zoals Yvert nr Opfr, 14ongebr 
351/352pfr enz enz Geschikt voor de 
gevorderde Belgie-verzamelaar 

9162 BELGISCHE KOLONIEN ( € 124,79 ) 275 
Gebr/ongebrin album 
Een leuke partij met veel interessant matenaal 

9148 BERLIJN (€136,13) 300 
Gebr In album 
1960/1990 Een vrijwel komplete verzameling 

9193 BRAZILIË (€181,51) 400 
Vnl gebr In map 
1844/1924 Een klassieke verzameling op album-
bladen met veel matenaal 

9194 CUBA (€56,72) 125 
Gebr/ongebrIn map 
1874/1917 Een leuk partijtje op klassieke 
albumbladen Geschikt voor de specialist 

8593 D.D.R. ( € 249,58 ) 550 
Pfr/ongebr/gebrin doos 
Een fantastische handelsparttj in 1 album, 
5 insteekboeken en wat zakjes Zeer geschikt 
voor de wederverkoper en boekjesplakker 
Hoge cataloguswaarde 

9019 DOMINICA ( € 79,41 ) 175 
Pfr In album 
1968/1985 Een verzameling met veel motief 

9158 DUITSE RIJK (€589,91) 1300 
Vnl gebr In album 
1933/1945 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere senes en blokken Waarbij het Ostropa-blok 
(iets getint) Hoge cataloguswaarde 

9130 DUITSLAND (€136,13) 300 
Gebr/ongebrIn album 
Bayern en Danzig Een nette verzameling met veel 
beter matenaal Geschikt om mee verder te gaan 

8942 EGYPTE ( € 181,51 ) 400 
Pfr In album 
1956/1970 Een zeer goed gevulde verzameling met 
extras Waarbij veel motief 

9120 ENGELAND ( € 431,09 ) 950 
Pfr In map 
Postzegelboekjes Waarbij doubletten, geschikt 
voor de specialist Nominale waarden GBP 214 -

8924 EUROPA ( € 272,27 ) 600 
Pfr In doos 
De nieuwe gebieden van Rusland, Joegoslavië en 
Tsjecho-Slowakije Een mooie partij in 3 insteek
boeken en in zakjes met zeer veel motief 
Hoge nieuvrtjesprijs 

9163 FARCER ( € 226,89 ) 500 
FDC's In doosje 
1975/1993 Een komplete verzameling Alles in 
blokken van 4 Cataloguswaarde van de gebruikte 
zegels Yvert € 2 150,-

9089 FINLAND ( € 340,34 ) 750 
Ongebr/pfrIn album 
1891/1975 Een nette verzameling met veel materiaal 
Na 1930 vrijwel kompleet Geschikt om mee verder 
te gaan 

8896 FRANKRIJK (€521,85) 1150 
Pfr/ongebr/gebrIn doosje 
Een interessante uitzoekpartij op insteekkaartjes 
met zeer veel klassiek matenaal Zeer geschikt 
voor de echte Frankrijk-specialist Zeer hoge 
catalog uswaarde 

9077 FRANKRIJK ( € 56,72 ) 125 
Gebr/ongebrIn map 
Verzameling portzegels Waarbij mindere kwaliteit 
Cataloguswaarde ff 6 500,-

8690 FRANS KONGO ( € 272,27 ) 600 
Pfr/ongebr/gebrIn album 
1960/1990 Een leuke verzameling met zeer veel 
motief Cataloguswaarde ff 11 000,-

8963 GHANA ( € 113,45 ) 250 
Pfr/ongebr/gebrIn blanco album 
+/-1900/1980 Een redelijk gevulde verzameling 
met veel motief 

8659GUERNSEY (€181,51) 400 
Pfr In map 
1941/1988 Een komplete verzameling 

8947 HONGARIJE ( € 340,34 ) 750 
Ongebr/pfrIn album 
1945/1975 Een vrijwel komplete verzameling 

8880 INDIA ( € 249,58 ) 550 
Pfr/ongebr/gebrIn 2 inst boeken 
Een goed gevulde verzameling tot 1989 met veel 
klassiek maar ook veel modern Veel zegels 

9169 ISRAEL (€680,67) 1500 
Pfr In 6 insteekboeken 
1970/2001 Een vrijwel komplete verzameling met 
extras Tot zo modern moeilijk te krijgen 

8752 JERSEY ( € 317,65 ) 700 
Pfr In luxe Lindner album 
1969/1995 Een komplete verzameling 

9021 JOEGO-SLAVISCHE GEB. ( € 317,65 ) 700 
Pfr/gebr In album en insteekboek 
1991/1997 Een zeer uitgebreide dubbel verzamelde 
collectie met zeer veel motief Hoge nieuwtjes-
prijs 

9063 KANAAL EIL. ( € 272,27 ) 600 
Pfr In album 
1969/1984 Guernsey Jersey en Alderny Een kom
plete verzameling waarbij extra 

9061 MACAO ( € 113,45 ) 250 
Ffrln map 
Betere series Cataloguswaarde Ruim DM 700,-

9195 MEXICO (€113,45) 250 
Gebr/ongebrIn map 
1856/1923 Een zeer interessante, klassieke verza
meling op albumbladen Geschikt voor de Mexico-
specialist 

8836 MOTIEF: KONINGSHUIZEN { € 102,10) 225 
Pfr/ongebr/gebrIn doos 
Een interessant geheel met veel beter matenaal 
van vele landen, waarbij Nederland 

8965 MOTIEF: RODE KRUIS (€317,65) 700 
Pfr/ongebr/gebrIn album 
Een rommelige partij met zeer veel matenaal 
Waarbij ook veel betere zegels en series 

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 

8791 NEDERLAND ( € 453,78 ) 1000 
Gebr/ongebrIn album 
1852/1975 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele penode, waar
bij ook iets port en roltanding Een interessante 
verzameling met een hoge cataloguswaarde 

8967 NEDERLAND ( € 612,60 ) 1350 
Gebr/ongebrIn album 
1852/1963 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmatenaal uit de gehele periode Waarbij 
ook luchtpost 12/13 

9056 NEDERLAND ( € 43,11 ) 95 
Ongebr/pfrIn map 
1965/1976 Een vrijwel komplete verzameling 

9079 NEDERLAND ( € 79,41 ) 175 
FDC's In album 
E40/E189 Een vrijwel komplete verzameling met 
beschreven enveloppen 

8834 NEDERLANDSE KOLONIEN (€567,23) 1250 
Ongebr/pfrIn 4 luxe Kabe albums 
1870/1986 Een nette verzameling met veel maten
aal Waarbij ook betere zegels 

8969 OOST EUROPA ( € 158,82 ) 350 
Pfr/ongebr/gebrIn doos 
Een leuke partij in ruim 40 rondzendboekjes Zeer 
geschikt voor wederverkopers en rondzenddienst 
Waarbij veel Polen 

9177 OOSTENRIJK EN GEBIEDEN ( € 226,89 ) 500 
Gebr/ongebrIn album 
1850/1925 Een interessante partij met veel 
klassiek en een leuk deel Bosnië In doorsnee 
nette kwaliteit 

9196 PERU (€63 ,53 ) 140 
Gebr/ongebrIn map 
1858/1920 Een interessante verzameling op 
albumbladen 

8897 PORTUGAL ( € 385,71 ) 850 
Vnl gebr In doosje 
Een leuke uitzoekpartij op insteekkaartjes met 
veel klassiek materiaal Waarbij ook iets Kolomen 

9075 ROEMENIE (€113,45) 250 
Vnl gebr In blanco album 
Een interessant geheel tot 1918 Zeer geschikt 
voor de specialist 

9142 ROEMENIE (€79,41) 175 
Gebr/ongebrIn map 
+/-1890/1934 Een interessante verzameling op 
albumbladen met veel beter matenaal 

8687 SAN MARINO (€102.10) 225 
Vnl ongebrin map 
Een verzameling op blanco bladen Voornamelijk 
jaren 60, maar ook iets ouder materiaal 

9122 SPAANSE KOLONIEN ( € 272,27 ) 600 
Vnl ongebrin map 
Een interessante partij met oud Afnkaans matenaal 
Waarbij schaarse hoge waarden Zelden 
aangeboden 

8877 SURINAME ( € 306,30 ) 675 
Ffr/ongebr/gebrln doosje 
Een leuk partijtje op insteekkaartjes met veel 
ouder matenaal Waarbij doubletten Zeer geschikt 
voor wederverkopers 

9155 TSJECHO-SLOWAKIJE (€317,65) 700 
Vnl pfr In insteekboek 
1943/1968 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel betere series en blokken Hoge catalogusw 

9107 TURKIJE ( € 181,51 ) 400 
Vnl pfr In album 
1956/1979 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel motief 

9197 URUGUAY (€68 ,07) 150 
Vnl gebr In map 
1858/1924 Een interessante verzameling op 
albumbladen 

8668 VATICAAN ( € 181,51 ) 400 
Gebr/ongebrIn album 
1852/1976 Een interessante verzameling met veel 
Kerken Staten Geschikt voor de specialist 

9152 VERENIGD EUROPA ( € 249,58 ) 550 
Pfr In album 
MEELOPERS 1970/1984 Een zeer goed gevulde 
verzameling met zowel Oost als West Hoge cat w 

9045 WERELD ( € 907,56 ) 2000 
Pfr/ongebr/gebr In grote doos 
Een fantastische uitzoekpartij met zeer veel 
materiaal Van oud tot nieuw In boekjes, zakjes 
en los Interessante vondsten goed mogelijk 
Zeer geschikt voor wederverkopers 
EEN ECHTE PPC-WINSTPAKKER 

9060 WERELD ( € 181,51 ) 400 
Vnl gebr In insteekboek 
Een zeer interessante partij met klassiek buiten 
Europa Geschikt voor de specialist 

9114 WERELD (€181,51) 400 
Vnl gebr In doos 
Een leuke partij, vnl in kistjes Met veel een
voudig matenaal, maar ook wat betere zegels 
Leuk om uit te zoeken 

9123 WERELD ( € 181,51 ) 400 
Pfr In map 
Blokken Waarbij Macao Een mooi geheel met veel 
motief 

9161 WERELD ( € 521,85 ) 1150 
Pfr/ongebr/gebrIn doos 
Een leuke partij met veel Duits matenaal 
Geschikt voor wederverkopers 

9183 WERELD (€794,12) 1750 
Gebr/ongebrIn grote doos 
Een fantastische partij op album en insteekbladen 
Vele landen zijn goed vertegenwoordigd Zeer 
veel zegels Geschikt voor Wereld-verzamelaars 
en wederverkopers 

8978 ZUID AFRIKA ( € 90,76 ) 200 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1910/1993 Een goed gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 



ïf-̂ '̂̂ f̂*-̂  OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 

Tel. 053433.55.00 (privé 053-^33.33.98) Fax 053434.10.94 
E-mail: o.postzegeIveilii^@tiscali.nl 

VEILING 165 
vrijdag/zaterdag 16/17 november 

a.s. In congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

ALLE BETERE ZEGELS EN KLEINE PARTIßJES IN ENVELOPPEN EN 
OMSLAGEN Zlß^ VAN 19/21 OKTOBER TE BEZICHTIGEN TIß)ENS DE POSTEX 
IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN!! 

Wij ontvingen voor deze veiling vele interessante collecties, deels worden deze uitgekaveld 
en deels kompleet aangeboden. 
o.a.: 

Nederland, een collectie frankeringen. Enkele honderden kavels met veel zeldzaam 
materiaal, inclusief de oranje 10 guldens, de nrs. 80 en 101, op juist gefrankeerde 
luchtpost brieven. 
Duitsland met Staten(veel Thurn und Taxis) en gebieden. Veel BPP gekeurd 
materiaal! 
Duitse bezette gebieden 1939-1945. Aanbod van betere zegels/series. BELANGRIJK! 
Denemarken incl. uitgebreid PLAATFOUTEN. 
Frankrijk en Zwitserland met betere zegels en series. 
NEDERLAND emissie 1852 t/m eind met betere zegels en series. 
COLLECTIES en PARTIJEN, ca. 1500 kavels in inzetprijs variërend van enkele 
tientjes tot vele duizenden guldens. Geschikt voor handel én verzamelaar. 
Een collectie LANDKAARTEN OP POSTZEGELS (ca. 10.000 zegels!). 

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

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



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

Aanwezig tijdens Postex, Apeldoorn, op 
19-21 oktober 2001 en "Amsterdam 2001" 
in de Vondelkerk op 3 en 4 november 2001. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israel. 

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

Israel (1948-1952) nagenoeg compleet uit voorraad leverbaar. 
Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, Palestina. 

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

tariefopbouw: 
brief 3e gewichtsklasse 
aantekenrecht 
verzekerde waarde 
5ct per ƒ 100(3x5) 
Totaal 

37,5 et 
10 et 

15 et 
62,5 et 

WÊÊmKUÊÊ 

Compleet R-couvert 3e-gewiehtsklasse met Frs 525,67 verzekerde waarde, verzonden vanuit Veenendaal op 22-10-1883 
naar Coblenz (D), gefrankeerd met nr 22G en 27H, doorgestuurd naar Vallendar (D). Op achterzijde O Coblenz 

23-10-1883 en Vallendar 24-10-1883. ƒ 3.975,-

Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 



BOUSCHER Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 

Compleet drukwerk (market report d.d. 14-11-1870) verzonden vanuit Rotterdam op 
14-11-1870 naar Andover (U.S.A.), gefrankeerd met nr 7IIA (lx) en nr 15C (2x). 

ƒ 9.250,-

Lokaal couvert verstuurd in Rotterdam op 1-04-1892 (eerste dag van uitgifte!). 
Op achterzijde O Rotterdam 1-04-1892. ƒ 1.775,-

tel: +31 (0)20 679 59 52 
fax: +31 (0)20 679 47 80 
e-mail: info@bouscher.nl 

mailto:info@bouscher.nl


Gespecialiseerd in Nederland, Ned Indie, 
Curagao, Suriname, Palestina en Israel RONALD BOUSCHER | 
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Compleet couvert gefrankeerd met nr 19C, vernietigd met puntstempel 159, verstuurd 
op 29081872 vanuit Kamp bij Milhgen naar den Haag. Aankomststempel den Haag 
30081872 op achterzijde, evenals bestellersstempel. ƒ 3 750,-

l̂ ^_ INCASSO-BANK. - Amsterdam. 
/ 

'^(ZC&^^9(^ 

R-brief, 9e gewichtsklasse, verstuurd vanuit Amsterdam op 23-11-1898 naar Iserlohn (D), gefrankeerd met 
2xnr45B en lx nr 41. Aankomststempel Iserlohn (D) 24-11-1898 op achterzijde ƒ 2.875,— 



Unieke CDrom: 
Nederland nrs 1, 2 en 3 

met alle 1700 plaatposities 

u.freconstructies ^^« 

V O O . . : :   : * » ' 

^ ^ " / 7 0 ,  / 

\Mindows'95 
SNinóows'98 
Vvjmdows» N' 
^,ndo«5'2000 
Vi/mdo«5' Mt 

^■^ï,76 

• Nederlands/English 
• de mogelijkheid om elke zegel lOx te vergroten 
• eenvoudig en uitgebreid zoekprogramma per zegel 
• invoermogelijkheid van eigen postzegelbestand met aanschafprijs en memo 
• uitlezen en printen van diverse lijsten: 'manco's', 'te verbeteren', en 'aanwezig' 
• printen van zegels per kwadrant of plaat 
• diavoorstelling van alle 1700 plaatposities 
• helpfunctie aanwezig 
• zowel Windows als Macintosh versie 

Te bestellen voor € 35, / ƒ 77,13 
(excl. verzendkosten) bij: 
Uitgeverij Zonnebloem B.V. 
Haarlemmerstraat 74 
NL-2181 HD Hillegom 
tel: 023-58 46 757; fax: 023 - 58 49 250 
e-mail: zonnebloem@tip.nl 

RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 

lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 
Messchaertstraat 12 

NL-1077 WS Amsterdam 
tel: +31 (0)20 679 59 52 
fax: +31 (0)20 679 47 80 

e-mail: info@bouscher.nl 

mailto:zonnebloem@tip.nl
mailto:info@bouscher.nl


De nieuwe Speciale ßttalogus! 

Nu verkrjjgbaap bjj 
de NVPH vakhaLdelfilatelie! 

• Met originele NVPH-nummering en prijsnoteringen 
• Alle prijsnoteringen in euro's 
• Gratis ingesloten postfrisse zegels van Nederland 
• Met bestelformulier voor het Nationaal 

Postzegelpakket© 



JONGKIND EINDELIJK OP 
EEN ZEGEL... IN FRANKRIJK! 

Nederlandse kunstenaar door Franse PTT geëerd 
AAD K N I K M A N , H U I Z E N 

rroTeten - een DeKend gezegde houdt het ons voor -

worden in eigen land doorgaons niet of niet voldoende 

geëerd. Voor schilders lijkt dat soms ook op te gaan. Dat 

verklaart wellicht waarom La Poste de Nederlandse PTT 

vóór is en een postzegel ter ere van de Nederlandse 

kunstenaar Johan Barthold Jongkind uitgeeft. Dat de 

zegel er gekomen is danken we vooral aan twee 

enthousiaste Jongkind-bewonderaars uit Frankrijk: 

René Bergeret en Francois Auffret. 

René Bergeret (82) was van 
1971 tot 1983 burgemeester van 
la Cóte Saint-André, een Frans 
stadje van ongeveer vierdui
zend inwoners in het departe
ment Isère; het ligt ongeveer 
halverwege Lyon en Grenoble. 
Het plaatsje heeft volgens de 
veel geraadpleegde Cuide Mi-
chelin France ('de Michelin') 

een bezienswaardigheden van 
etekenis, maar toch is la Cóte 

Saint-André historisch gezien 
van belang: hier woonde en 
werkte gedurende dertien jaar 
de Nederlandse schilder Jonan 
Barthold Jongkind (1819-1891). 
Het is dus op zich geen wonder 
dat René Bergeret, oud-burger-
vader van de Franse stad waar 
de Nederlandse kunstenaar ooit 
woonde, belangstelling voor 
Jongkind en voor zijn werk heeft 
opgevat. Maar Bergerets be
langstelling is méér dan plicht
matig: hij is een oprecht bewon
deraar van de persoon en het 
oeuvre van de kunstenaar, net 
zoals hij idolaat is van de Fran
se componist Hector Berlioz, 
die in 1803 geboren werd in - u 
kunt het raden - datzelfde la 
Cóte Saint-André. Van belang is 
verder dat de ex-burgemeester 

ook filatelist is: hij verzamelt 
Frankrijk, in het bijzonder de 
emissies uit de periode tot 
1874. 
Honderden kilometers ten 
noorden van het stadje waar 
kunstminnaar Bergeret woont, 
in de Franse hoofdstad Parijs, 
vinden we een andere Jongkind
promotor, Frangois Auffret. 
Waar bij zijn medestander René 
Bergeret nog enig plaatselijk 
chauvinisme vermoed mag 
worden gaat dat milde verwijt 
bij hem niet op: Auffret is voor
zitter van La Société des Amis de 

jongkind, een vriendenkring van 
Jongkind-liefhebbers dus. In die 
hoedanigheid staat de Parijze-
naar aan het hoofd van meer 
dan honderd gelijkgestemden, 
van wie het grootste deel uiter
aard uit Frankrijk afkomstig is. 
Niet onvermela mag blijven -
'bravo', zegt Francois Auffret 
zelfs - dat de vier 'leden voor het 
leven' allen Nederlander zijn. 
Onder hen bevinden zich twee 
eigenaren van belangrijke Ne
derlandse kunstgaleries en Jaap 
Jongkind, wiens overgrootvader 
een broer was van de schilder. 

GELUKKIGE MENSEN 
Hoe hebben René Bergeret en 
Frangois Auffret elkaar gevon
den? Dat ligt voor de hand: de 
schilder Jongkind vormt de ver
bindende schakel. Auffrets 
voorganger, Jean-Maurice Rieu, 
drong in de vijfentwintig jaar 
dat hij voorzitter van de Société 
was voortdurend aan op de uit
gifte van een Franse Jongkind
zegel, een taak die Francois Auf 
fret in 1995 met liefde en veel in
zet van hem overnam. 
De oud-burgemeester van la 
Cóte Saint-André, René Berge-
ret, streeft al bijna een kwart 
eeuw hetzelfde doel na: 'In 
1977 probeerde ik te regelen 
dat er in het jaar daarop een 
Franse Jongkind-zegel zou 
worden uitgegeven. We had
den in 1978 namelijk het feit 
kunnen herdenken dat de 
schilder precies honderd jaar 
geleden zijn intrek nam in la 
Cóte Saint-André. Maar on
danks herhaalde verzoeken 
aan de minister van Posterijen 
kwam de zegel er niet; we heb
ben toen maar geregeld dat er 
een ßamme, een vlagstempel, 
ter ere van Jongkind werd ge
bruikt.' René Bergeret, bij wie 
het lobbyen kennelijk in het 
bloed zit (in 1983 slaagde hij er 
in de PTT ertoe te bewegen 
een Berlioz-zegel u i t te geven), 
gaf echter niet op. Toen hij in 
september 1997 een bezoek 
bracht aan een Jongkind-ten
toonstelling in het Musée 
Mainssieux in het dertig kilo
meter van la Cóte Saint-André 
gelegen Voiron flakkerde het 
vlammetje weer op. Ditmaal 
wendde hij zich tot de minister 
van Industrie, Christian Pier
ret, die van hem een dossier 
over Jongkind kreeg dat Berge
ret samen met Francois Auf
fret van de Société had samen
gesteld. De oud-burgemeester 
had zich bovendien verzekerd 
van de steun van twee 'parle
mentaire vrienden', gedepu
teerden van het departement 
Isère. 'En nu werden we be
loond voor onze volharding,' 
zegt Bergeret. 'Op 22 augus
tus 2000 kregen we bericht 
dat ons voorstel was aangeno
men. Het zal duidelijk zijn dat 
Frangois en ik bijzonder geluk
kige mensen waren...' De voorzitter mn de Société des Amis de Jongkind, Frangois Auffret (links op de voorgrond), staat hieraan het begin van de rue St Thomas (de 

Canterbury) in Landerneau, Frankrijk (Bretagne-Finistère) met in zijn handen een reproductie vanjongkinds 'Une rue ä Landerneau' uit 1S51, 
het originele doek is rechts afgebeeld Collectie Gemeentemuseum Den Haag/©2001 c/o Beeldrecht Hoofddorp 



Oud-burgemeester René Bergeret tweede poging leverde eindelijk een Jongkindzegel op 

STERKE BAND 
De vraag waarom de twee Fran
sen zich zo hartstochtelijk inzet
ten voor een zegel die eer be
wijst aan een schilder die zelfs 
in Nederland niet tot de allerbe-
kendsten behoort is vrij gemak
kelijk te beantwoorden. Fran
cois Auffret: 'Er is een sterke 
band tussen jongkind en Frank
rijk. Eugene Isabey nodigde 
hem in 1845 ^'^ "ss"" Frankrijk te 
komen. Toen Jongkind in 1846 
een beurs kreeg van de Prins 
van Oranje - de latere Willem 
III, reisde hij naar Frankrijk af 
Hij verbleef er zes jaar, tot de
cember 1852.' Jongkinds be
staan in de daarop volgende ja
ren was behoorlijk troosteloos, 
zo vertelt Auffret, zozeer zelfs 
dat voor hem in i860 in Frank
rijk een veiling werd gehouden, 
waarvoor onder anderen de 
schilders Corot, Ziem, Isabey en 
nog zo'n negentig anderen werk 
inbrachten. Met de opbrengst 
zocht men Jongkind op in Rot
terdam, de plaats waar hij op 
dat moment woonde, werkte en 
- zoveel was wel duidelijk - zich 

meer dan goed voor hem was in 
cafés ophield.' Auffret voegt er 
aan toe: 'De Hollanders hadden 
het niet zo op Jongkind; ze na
men het hem nogal kwalijk dat 
hij in 1855, op de wereldtentoon
stelling in Parijs, werk had ten
toongesteld in de Franse afde
ling en niet in de Nederlandse.' 
Het resultaat van een en ander 
was dat Jongkind weer naar 
Frankrijk terugkeerde. Eenmaal 
weer terug in Parijs maakte de 
kunstenaar in i860 kennis met 
Madame Fesser (voluit Josephi
ne Fesser-Borrhée), een uit Ne
derland afkomstige schilderes 
met wie hij tot aan zijn dood 
zou optrekken. 

'JEAN-BAPTISTE' 
Maar het is niet alleen de relatie 
Jongkind-Frankrijk die Auffret 
en Bergeret boeit. René Berge-
ret: 'Jongkind was ook een fasci
nerende persoonlijkheid. We 
weten dat hij in 1878 naar la 
Cóte Saint-André kwam en dat 
hij daar tot aan zijn overlijden 
op 9 februari 1891 bleef wonen 
en werken. Wat we ook weten is 

dat hij een eenvoudig - en soms 
nogal moeilijk - mens was die 
onze stad en haar omgeving bij
zonder goed kende. JongKind 
had veel belangstelling voor 'ge
wone mensen'; hij was geïnte
resseerd in de boerenbevolking, 
in het werk dat ze verrichtte en 
het vee dat de boeren hielden. 
Hij doorkruiste het platteland 
met een vouwstoeltje en een 
aantal schetsboeken. Als hij kin
deren tegenkwam trakteerde hij 
ze op snoep; de jeugd kende 
Jongkind als Ie Père Jonquille. 
Zijn talent ontplooide zich ook 
dankzij de liefdevolle zorg van 
mevrouw Fesser-Borrhée, die 
hem m haar Beauséjour onder
dak verleende.' 
De voormalig eerste burger van 
la Cóte Saint-André vertelt dat 
het toenmalige hoofd van de 
plaatselijke kweekschool, Jean 
Celle, bijzonder op Jongkind 
was gesteld. 'Hij heeft een ver
slag van de begrafenis van Jong
kind geschreven,' zegt hij. 
'Jongkinds teraardebestelling 
vond op een mooie februaridag 
plaats. Het toeval wil dat de 

bloemen op zijn 
doodskist de 
kleuren hadden 
van de twee 'va
derlanden' van 
Jongkind: Weu, 
blanc et rouge. 
En toen de ge
meentesecreta
ris het overlij
den van de kun
stenaar in het 
register aante
kende vermeld
de hij in plaats 
van de ware 
voornamen van 
Jongkind - Jo-
han Barthold -
de Franse naam 

jear]-Bapthte. Prachtig toch, die 
gelijkenis tussen de voornamen 
van de Jongkind die men in Ne
derland kende en die van de 
kunstenaar wiens stoffelijke res
ten aan onze Franse aarde wer
den toevertrouwd.-*' 

GEZICHT OP HONFLEUR 
Op de Franse zegel van 6.70 f 
die op zaterdag 27 en zondag 
28 oktober voor het eerst zal 
worden verkocht is een werk 
van Jongkind te zien dat de titel 
Vue de Horrfleur ä Marée Basse 
('Gezicht op Honfleur bij laag 
water') draagt. Het gaat om een 
aquarel die in het bezit is van 
het prentenkabinet van het 
Musée du Louvre in Parijs. Het 
werk werd in 1927 aan het Lou
vre gelegateerd door baron 
Etienne Moreau-Nélaton, au
teur van het standaardwerk 
Jongkind raconté par lui-mênne. 
Volgens de steekkaart die in het 
Parijse museum beschikbaar is 
maakte de kunstenaar dit werk 
in het 3e quart ige siècle, om pre
cies te zijn in 1864. De exacte 
datum van het werk is - zo we

ten we dankzij de Société - is 12 
september 1864. De aquarel 
heeft met zijn breedte van 34 
centimeter en zijn hoogte van 
iets meer dan 21 centimeter een 
bescheiden formaat. De tref
woorden die het Louvre aan de 
aquarel ('met sporen van zwart 
potlood') toekende zijn: 'ha
ven', 'Honfleur', 'pier', 'huis', 
'zeilschepen' en 'hemel' - zie
daar hoe taal tekort schiet als 
een ontroerende artistieke pres
tatie moet worden omschreven. 
Ter gelegenheid van de Jong
kind-postzegel geeft de Club 
Philatélique Cdtois een speciale 
briefkaart uit die van het portret 
van Jongkind is voorzien en een 
envelop met dezelfde afbeel
ding. Verder zorgt de vereniging 
Les Maximapiiils Frangais voor 
een toepasselijke maximum-
kaart. La Poste draagt er tenslot
te zorg voor dat op 27 en 28 ok
tober een speciaal eerstedag-

stempel beschikbaar zal zijn, 
dat in la Cóte Saint-André zal 
worden gebruikt. 
Het zal duidelijk zijn dat Auffret 
en Bergeret van mening zijn dat 
Jongkind terecht wordt geëerd, 
ook al is het dan 'beter laat dan 
nooit'. Auffret: 'Vergeet niet dat 
veel impressionisten hebben 
gezegd dat ze schatplichtig zijn 
aan Jongkind. Zo heeft Boudin 
gezegd: "Wij zijn allen door de 
deur gegaan die hij heeft open
gezet." Manet noemde hem 'de 
vader van het moderne land
schap' en Monet bekende ooit 
"Aan hem dank ik de definitieve 
ontwikkelingvan mijn oog.'" 
René Bergeret tot slot: 'De ver
schijning van deze zegel, hon
derdtien jaar na de dood van 
Jongkind, zal er - daar ben ik van 
overtuigd - zeker toe bijdragen 
dat veefmeer mensen dan voor
heen met hem en met zijn werk 
zullen kennismaken.' 

FRANSE 'SOCIÉTÉ DES AMIS DE JONGKIND': 
EEN ACTIEF EN ONDERNEMEND GEZELSCHAP 
Het genootschap van vrienden van Jongkind werd in ig/o opge
richt. Het doel van de Societc', die inmiddels meer dan iio leden 
heeft, is drieledig: het vergaren van zoveel mogelijk informatie 
over het werk van de schilder; het verzamelen en distribueren van 
zoveel mogelijk documentatiemateriaal over de kunstenaar-zelf 
en tot slot het streven naar het inrichten van een Musee Jongkind in 
la Cóte Saint-André. Wat dat laatste doel betreft: het is de Sociéte 
een doorn in het oog dat het oeuvre van Jongkind in Frankrijk ver
deeld is over zo'n vijftig Franse musea, zoals het Louvre, het 
JVlusee d'Orsay en het Musce Carnaufllet in Parijs en verder musea in 
Lyon, Nice, Reims, Grenoble, Honfleur, Caen, Le Havre, Evreux, 
Arras, Bordeaux en nog een aantal andere plaatsen. 
De Societe geeft jaarlijks het Bulletin de la Socie'te'des Amis de Jongkind 
uit, een boekwerkje dat uitvoerige (en interessante) informatie 
bevat over leven en werk van de kunstenaar en over alles wat ver
der met Jongkind in verband staat; veilingen, nieuwe publicaties, 
tentoonstellingen enzovoort. 
Zoals elke zichzelf respecterende vereniging beschikt ook de So
cie'te'over een eigen lüebsite; het adres is www.]B-]ongkind.org. 
De vereniging heet nieuwe leden van harte welkom. Een gewoon 
lidmaatshap kost 200 franc of €30.50 (zo'n 66 gulden). Postze
gelverzamelaars die belangstelling hebben voor het lidmaatschap 
kunnen contact opnemen met de Nederlands sprekende leden 
Jaap Jongkind, Kenaupark 11, 2011 MP Haarlem, telefoon 023-
5310082 of met Arthur Miesen, 16 rue Chaudron, F-75010 Paris 
(Frankrijk), telefoon 00-33-146072602. 

De FranseJongkindpostzegel van 6.yof, de zegel verschijnt offi
cieel op 2g oktober, maar is in la Cóte Saint-André al twee da
gen eerder te koop. © Louvre -foto RMN - Michèle Bellot 

http://www.%5dB-%5dongkind.org
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Behalve stempels voor de 
NIPA-beurs (Antwerpen) 
en Limphilex (Reuver) 
worden in oktober nog 
vijf andere gelegenheids-
stempels gebruikt. Alle 
stempels zijn ontworpen 
door Paul Pleijs. 

Hafnia 2001 
In Kopenhagen wordt 
van 16 tot en met 21 okto
ber 2001 de tentoonstel
ling Hafnia 2001 gehou
den. Het thema van deze 
expositie is Building Brid
ges; in het stempel is dan 
ook een afbeelding te 
zien van de Deense brug 
over de Grote Belt. De 
bogen aan de zijkant van 
de brug gaan over in de 
tanding van de postzegel. 

Postex 2001 
Tijdens Postex 2001 in 
Apeldoorn worden twee 
bijzondere poststempels 
gebruikt. 

depo^ 

PU Post 
H a f n i a 2 0 0 1 
K o p e n h a g e n 
16-21 oktober 2001 

l9-z\ 

Het stempel van Postex-
zelf, dat gedurende de 
drie dagen van de ten
toonstelling wordt ge
bruikt (ig, 20 en 21 okto
ber) toont het kasteel bij 
Vaduz (de Liechtenstein
se hoofdstad) en het 
kroontje uit de vlag van 
Liechtenstein. Tijdens 
Postex is Liechtenstein 
voor de eerste keer aan
wezig. PTT Post geeft 
beursenvelop 2001-13 uit. 

Op zaterdag 20 oktober 
wordt tijdens Postex 2001 

de Dag van de Postzegel 
gevierd. Het stempel 
toont een perkamenten 
rol met de tekst 'Van 
postkoets tot E-mail' 

Sindelfingen 
De jaarlijkse postzegel-
beurs in Sindelfmgen 
wordt gehouden van 26 
tot en met 28 oktober. 
Het stempel toont een 

kerkuil met op de achter
grond de toren van de 
Martinskirche in Sindel
fmgen. De bouw van de 
romaanse Martinskirche 
duurde van 1050 tot 1133. 

Dag van de Aerofilatelie 
Dit jaar wordt alweer 
voor de veertigste keer de 
Dag van de Aerophilatelie 
gehouden, en wel in het 
luchtvaartmuseum Avio-
dome op Schiphol. Be
halve een propeller is ook 
een verzegelde envelop te 
zien. De randtekst van 
het stempel draait met de 
propeller mee. 

Meer informatie over bij-

STEMPELKOP KLEINE KLUSSENDORF 
STEMPELMACHINE NADER BEKEKEN 
DOOR J A N O O S T E R B O E R , R O Z E N B U R G ( Z H ) 

pelmachine aldaar (ma-
chinenummer 1044, 
stempelkop PTT Post 083) 
fotograferen. Op Joto 1 is 
duidelijk te zien dat de 
stempelkop uit één stuk 
bestaat. Dit geldt ook 
voor de stempelvlag (zie 
Joto 2). Conclusie: de 
stempelkop en de stem
pelvlag bestaan elk uit 

zondere poststempels en 
de beurzen waarop ze in 
gebruik zijn is te vinden 
in het blad Collect Plus. 
Voor een gratis abonne
ment op Collect Plus kunt 
zich richten tot de Collect 
Club van PTT Post, Post
bus 30051, 9700 RN 
Gronmgen. 

één stuk metaal! 
Bij het veranderen van de 
datum wordt de stempel
kop uitgenomen en 
wordt het pennetje rechts 
van de stempelkop (zie 
Joto 1) naar beneden ge
duwd, waarna de datu
minstelling kan worden 
veranderd. Daarna wordt 
het pennetje naar boven 
getrokken en is de nieu
we instelling verankerd. 
De kop wordt daarna 
weer teruggeplaatst in de 
machine (zie ojbeeldm^ 5 
in Filatelie van december 
2000, bladzijde 821). 

Links: Joto 1 - Stempelkop 'PTT Post 085' Rechts-Joto 2 - Gedeelte uan de stempelulflfl. Foto's: Frits Rcnirie 

^ In het artikel PTT Post-
^ nummerstempels in kaart 3e-
i; bracht van de heren Jos 

M.A.G. Stroom en E.J. 
7 4 6 Veenstra (zie 'Filatelie 
I " v van december 2000, 

bladzijden 820 tot en met 
826) staat onder andere 
vermeld dat de voor de 
kerst- en nieuwjaarspost 

gebruikte stempelkop uit 
fragmenten of segmen
ten zou bestaan. Op en
kele afgebeelde stempel
afdrukken (de afbeeldin
gen 6 en 12 in het ge
noemde artikel) zou zo'n 
segment ontbreken. 
In de afgelopen kerst- en 
nieuwjaarsperiode 2000 

werd ik in de gelegenheid 
gesteld om alle PTT Post-
vestigingen in het rayon 
Rotterdam te bezoeken. 
Op de vestiging Rotter
dam-Koperstraat mocht 
mijn begeleider, de foto
graaf Frits Renirie, de 
stempelkop uit de (klei
ne) Klüssendorf-stem- Foto 3 - Illustratie uit Filatelie 12/2000 Foto- Frits Renirie 

mailto:kees.verhulst@wanadoo.nl


De Importa Verzamelband 
voor duizend en één toppresentaties! 
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•V3 
218 X 103 mm 

•V4 
218 X 76 mm 

•V5 
218x60 mm 

•VB 
218 X 37 mm 

•V 4 vert. 
54 X 314 mm 

•V2x2 
108 X 156 mm 

•V3x3 
71 X 103 mm 

•V4x2 
108 X 76 mm 

•V 10x4 
52 X 29 mm 

•V5x2 
95 X 60 mm 

•V 1 + zv/art 
insteekblad 

Of u nu sigarenbandjes, postzegels, briefkaarten 
of speelkaarten verzamelt, in deze Verzamel

band is hiet allemaal mogelijk. De transparante, week

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

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

f 14,50 
f 14,50 
f27 ,00 
f 13,50 
f 13,50 
f 6,75 

DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V  Postbus 301  5400 AH Uden »Tel (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 •Emoil info@importa nl 
(pn|swi|zigingen voorbehouden) 



Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2001 (verschijnt begin de

cember) moeten uiterlijk op i 
november 2001 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila

telie', 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. 

TENTOOHSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• Nog tot en met 26 oktober: 
Utrecht. Impressie  Poststempel
productie door 's Ryks Munt 
18651959. 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. OfFiciéle 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, emailjacspijker
man@compusen)e.com. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hqfnia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
ding bndges betujeen people. Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 

~ • 19, 20 en 21 oktober: 
= Apeldoorn. Postcx 2001, na
■̂  tionale postzegelshow geor
^ ganiseerd door de Neder
= landscheVereenigingvan 
° Postzegelverzamelaars 
=»: (NVPV) op verzoek van de 
° Gezamenlijke Stuurgroep 
^ Evenementen. Americahal, 
^ Laan van Erica 50. Ca. 200 
2 kaders. Openingstijden: op 
— 19/10 en 20/10 van io tot 17 
° uur en op 2I/I0 van 10 tot 16 

— _ • uur. Toegang f 10.. Meer in
7 5 0 f°''™^'^'^^'^ septembernum
» * ' ' 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. Openings
tijden: zie hierboven (Postex 
2001). Informatie over hotel
accommodatie en speciaal 
buffet: A. Haasnoot, Witmos 
23, 2914XJ Nieuwerkerkaan 
den IJssel, telefoon 0180
321538, emailadres: an. 
iiaasnoot(a)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, Nassaustraat 22,4532 
AH Terneuzen, telefoon 
0115618125, email acoom
ens(a)zeelandnet.nl. 
• 26,27 en 28 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). IPA 
(Internationale Postjjeschichtliche 
Ausstellung). Messehalle Sind
elfingen. Inlichtingen: IPA
Team, August Wahn, Fried
richDürrStrasse43, 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: ).). Molendijk, te
lefoon 0105067055 of J. Hui
zer, telefoon 0105013217, e
mailJ,Huizer5@JTeeler.nl. 
• 27 en 28 oktober: 
Reuver. Limphilex XXXII, ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 35jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging Fil
vero Reuver & Omstreken. De 
Schakel, Broeklaan. Toeken
ningvan de COLFwisselbe
ker. Openingstijden op zater
dag 27/10 van 12 tot 18 uur en 
op zondag 28/10 van 10 tot 17 
uur. Tentoonstellingsenvelop 
(te bestellen door overma
kingvan f3.50 op bankreke
ning 593989678 t.n.v. Filvero 
Reuver). Inlichtingen: P.A.H. 
Heidens, Dotterbloemstraat 
21, 5953 GZ Reuver, telefoon 
°774743049
Schiphol. Veertigste Dag van de 
Aerojilatelie, propagandalucht
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 
Hollander, ter gelegenheid 
van het vijfenzestigjarig be
staan van deze vereniging. 
Anthony Fokker Wing van 
het Luchtvaartmuseum Avio
dome. Gelegenheidsstempel 
en twee gelegenheidsenve
loppen (FDCformaat en 
klein kabinet). Enveloppen 
kosten f 3 .  per stuk. Ope
ningstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.E.C.M. Dekker, Post
bus 94, 2770 AB Boskoop, te
lefoon 0172216534 (na 19 
uur). 

• 3 en 4 november: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling (categorie 2, 
jeugd en ikaderinzendin
gen), gehouden door Organi
satie Dag van de Postzegel 
Amsterdam. Vondelkerk, 
Vondelstraat 120C. Ca. 250 
kaders. Tombola, gratis cata
logus, enveloppen Dag van 
de Postzegel verkrijgbaar. 
Openingstijden: op zaterdag 
3/11 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 4/11 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: mevr. A.C. van 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat i4bov., 1071 
AW Amsterdam, telefoon/fax 
0206734323. 
• i6 ,17 en 18 november: 
Berlijn (Duitsland).Berliner 
Briefmarkentage Internation
al en Numismata, postzegel
en muntenevenement, geor
ganiseerd door August 
Wahn. Beursgebouw, Funk
turm Berlin. Informatie: 
Friedrich Dürr Strasse 43, D
74074 Heilbronn, Duitsland, 
u;u)U),briejrnarkenmesse,de. 
• 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apcldoorns Emde
jaarsbeurs, algemene verza
melbeurs met groot filatelis
tisch aanbod uit binnen en 
buitenland. Mheenpark 
Sporthal, Zilverschoon n o . 
Dertig deelnemende exposi
ties en verenigingen. Jeugd
boek. Toegang f 3 .  (tot en 
met 16 jaar gratis). Informa
tie: Pamela van de Vlekkert
Verhoef, Tienwoningenweg 
53,7312 DL Apeldoorn, tele
foon 0553558600, email 
e.uandeulckkertoi@chello.nl. 

• 22, 23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhilAalsmeer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
ikaderinzendingen) ter gele
genheid van het 55jarig be
staan van de postzegelvereni
ging Aalsmeer. Burgerzaal 
van het Raadhuis, Raadhuis
plein I. 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 i 
november 2001. Inlichtingen: 
M. Mijwaart, Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, telefoon 
0297321656, emailadres: 
m.miju)aart(^hccnet.nl. 
• 23 en 24 maart: 
Eist (GId.). Betuu;epost IV, ten
toonstelling in Categorie 3 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan van de De 
Globe, afdeling 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. 
• I april31 oktober 2002: 
PhilaNed, filatelistische pro
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: een halfjaar 
lang, 24 uur per dag, 7 dagen 

in de week. Informatie: 
ujuiuj.philaned.nl of Piet Dees, 
email deesu;s6i(a)UJxs.nl, tele
foon 0235623858. 
• 3 , 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002/Bird
pex 4. Tentoonstelling in 
klasse 2 en 3 plus Open Klas
se en ikaderklasse. The
ma's: vogels en Tweede We
reldoorlog. RSG De Borgen 
(v/h Nienoordcollege), Wae
zenburglaan 51. Openingstij
den: op 3/5 van 19 tot 21.30 
uur en op de overige dagen 
van 10 tot 16.30 uur. Informa
tie over aanmelding: J. Bos, 
Postbus 530, 9600 AM 
Hoogezand. Aanmelding 
sluit 31 december 2001. In
lichtingen: I. Bos, telefoon 
0503603829 (na 18 uur) of 
R.J. Oberink, telefoon 050
5019547. 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (ZuidKorea). PhilaKo
rea 2002, wereldpostzegel
tentoonstelling onder FlPpa
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelic Federation of 
Korea. Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie: PhilaKorea 2002 Or
ganizing Committee, 1541 
Seorindong, Jongnogu, Se
oul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schujeize
rischcr PhilatelistenVereine 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtensteininzendin
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs
sel, telefoon 0180321538, e
mail ari.haasnoot@hi.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 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
foon 0182396440. 
Heeze. De Pompenmaker, 12
17. Telefoon 0402263192. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1017. 
Telefoon 0742919591 (na 20 
uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354
Leeuwarden. De Schakel, Ha
vengastate 7,1016.30. Tele
foon 0582662932. 
Lisse. 't Poelhuis, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 

Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162429154. 
Spijkenisse. De Zuidwester, 
P.J. Bliekstraat i, 1016. Tele
foon 0181643045. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 7 oktober: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Den Helder, 't Middenschip 
of De Kampanje, Bernhard
plein, 1017. Telefoon 0223
612544. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1017. 
Telefoon 0742919591 (na 20 
uur). 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijemonde4,1016. Telefoon 
0306063944. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
• II oktober: 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• 13 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep
straat, 1017. 
Dieren. NFVSkandmauie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dromen. 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). 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 1016. Telefoon 
0714030194. 
MaassluisVi^est. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105916747. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 071
3614198. 
Triebt. Mijnbouu) en Geoweten
schappen. Dorpshuis, Prins Jo
han Frisoplaats 1,1016. Tele
foon 0299425078, email 
struik,p(ä)planet.nl. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 
• 14 oktober: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Eindhoven. VTA Henriette 
Roelants, Keldermansstraat 
43a, 1016. Telefoon 040
2416358. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan 1,11
16. Telefoon 0306011918. 
Hengelo. De Waarbeek, 

mailto:Huizer5@JTeeler.nl
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mailto:ari.haasnoot@hi.nl


Twekkelerweg327> 1016. 
Telefoon 0306063944. 
Nijmegen. Wijkcentrum Du
kenburg, Meijhorst 7039, 
1016. Telefoon 024
6414855. 
• 20 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat7o, 1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad
weg3 , tijden onbekend. Tele
foon 0596626213. 
Gorinchem. Exoduskerk, 
Mollenburgsewegi5,1016. 
Telefoon 0183581350. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat i, 1016. Telefoon 
0184421023. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 21 oktober: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22,1016. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraatia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 22 oktober: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
• 24 oktober: 
Leusden. De Wolboom, As
schatterweg 27, 1922. Tele
foon 0334941823. 
• 27 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
1016. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i, 1216. Telefoon 
0306011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
OudBeijerland. CSG Willem 
van Oranje, Randweg 2,10
16. Telefoon 0186617706. 
Zeewolde. De Sfinx, Flevo
weg 69,1017. Telefoon 036
5223308. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 28 oktober: 
Bilthoven. Brand en BranduJEcr. 
Brandweerkazerne, Leyense
weg 40,10.3016.30. Tele
foon 0302200332. 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat 46a, 1016. Telefoon 
0365290962. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 

Eindhoven.De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Essen (Duitsland). Gesamt
schule an der Bockmühle, 
Ohmstraße 32,1017. Inlich
tingen: Wilhelm Braukmann, 
Gaußstrasse 17, D45143 Es
sen (Duitsland). 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486

474197
Helmond. Dr. Knippenberg 
College, Ruusbroeclaan, 10
16. Telefoon 0492553721. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
St. Maartensbrug. De Uitkijk, 
Maarten Breetstraat i, 1016. 
Telefoon 0224214223. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 024
6414855. 
• 3 november: 
Abbekerk. De Nieuwe Haven, 
1317. Telefoon 0229
591293. 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,1016. Tele
foon 0332537142. 
Goor. Ontmoetingskerk, Van 
Kollaan, 1017. Telefoon 
0547272876. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Leiden. Lyceum Dr. W.A. 't 
Hooft, Kagerstraat i, 1016. 
Telefoon 0715762265. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,1016. Telefoon 
0318517569. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogedorp
weg 58a, 1017. 
• 4 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Aelbrechtweg 4,10

17. Telefoon 0725124435. 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
SintNiklaas (België). Stads
zalen, Leopold Illaan, 917. 
Inlichtingen: E. Braem, Sint
Gilislaan 143, B9100 Sint
Niklaas (België). 
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg7i , 1016. Tele
foon 0543515408. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
• 7 november: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 071
3614198. 
• 10 november: 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 

EttenLeur. Machindag, De 
Nobelaer, Anna van Ber
chemlaan 2,1017. Telefoon 
0765037308. 
Geldermalsen. Filatelistischc 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34, 
9.3015. Telefoon 0348
481070. 
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. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• II november: 
Bergen Dal. Hotel Erica, Mo
lenbosweg 17,1017. Tele
foon 0243220393. 
Borne. ' tTibbeland, Oude 
Hengelosewegi23io i6 . Te
lefoon 0742662682. 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, g.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
'sGravenhage. Bel Air, Jo
han de Wittlaan 30,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. Tele
foon 0235334252. 
Koog aan de Zaan. De Linde
boom, Raadhuisstraat 57 
(ing. Verzetstraat), 1017. E
mail: hksmit(3)chello.nl. 
Maasbracht. Internationale 
ruilbeurs. De Spil, Suikerdoos
singel 19, 9.3016.30. Tele
foon 0475483630. 

POSTZEGELVEILiNGEN 

• 12 en 13 oktober: 
Rotterdam. Postzegelveiling 
Rijnmond, Westewagen
straat 60, 3011 AT Rotterdam, 
telefoon 0102130986, fax 
0102131730. 
• 19 en 20 oktober: 
Malmö (Zweden). Hajhiauei
lincj. Postiljonen AB, P.O. Box 
4118, S20312 Malmö (Zwe
den). 
• g en 10 november: 
'sHertogenbosch. Van Lok
ven Postzegelveilingen, Bui
tenhaven 5, 5211 TP 'sHerto
genbosch, telefoon 073
6122033, fax 0736126739, e
mail admin(a)uanlokDen.nl. 
• 12,13 en 14 november: 
'sGravenhage. Grote Najaars
veihng. Rietdijk, Noordeinde 
41, 2514 GC 'sGravenhage, 
telefoon 0703647957, fax 
0703632893, email 
rietdijk.auctions@tip.nl. 
• 16 en 17 november: 
Enschede. Veiling 165. Over
ijsselse Postzegelveiling, 
Postbus 603, 7500 AP En
schede, telefoon 053
4335500, fax 0534341094. 
• 25 november: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur, waaronder nalaten
schap Erwin König. Boeken
land. Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail hillesum@Jilatelist.com. 

Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis, waaronder 
nalatenschappen Erwin Kö
nig, Jan Dekker en J.P. Visser. 
Sheraton & Peel, Postbus 170, 
4700 AD Roosendaal, tele
foon 0165527130, fax 0165
527194, email hillesum@Jila
telist.com. 
• 8 december: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email injo@mondial
stamps.nl. 
• 13,14 en 15 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 

Nederland 

12 oktober: 
Honderduijfh^ jaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphilex 2002 enter 
herdenking van het honderd
vijftigjarig bestaan van de Ne
derlandse postzegels. Blokje 
met twee gelegenheidszegels 
van €0.39/85c. 
12 oktober: 
Eeuujjeest KVGO. Emissie ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het Ko
ninklijk Verbond van Grafi
sche Ondernemingen. Blokje 
met twee gelegenheidszegels 
van €0.39/85c. 
6 november: 
Kinderpostzegels. Blokje (geg
omd) met zes verschillende 
zegels van €0.39/ 85c. en een 
mailer met vijftig dezelfde ze
gels van €0.39/85c. 
27 november: 
Kortingzegels. Thema, verschij
ningsvormen en waarden on
bekend. 

Aruba 

9 oktober: 
Wercidpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40h20, 
60130 en ioof5o cent. 

Nederlandse Antillen 

28 september: 
Vogels; tien zegels; waarden: 
5, 25, 50, 75, 85,100, IIO, 
125, 200 en 225 cent. 
19 oktober: 
i50jaarMethodistenkerl<Phi
lipsburg; twee zegels; waar
den: 75 en IIO cent. 
27 oktober: 
Jeugdzorg; drie toeslagzegels; 
waarden 40ti5, 75125 en 
iioh45 cent. 
15 november: 
Kerstmis/kortingzcgels; twee ze
gels; waarden: 40 en 150 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za

terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""■■; op ^5 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse

nen f9.00,65plussers en 4

t/m 15jarigen f6 .  , kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Pemianenttezien: 
• Nederland en de (voorma

lige) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post

waardestukken Neder
landse Overzeese Rijksde
len 

• Postzegels van de landen 
van Europa 

• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst ' . De 

vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met on
der andere een speciale 
diapresentatie over het 
ontwerpproces, een com
puterprogramma voor kin
deren en ontwerpen van 
nooit uitgegeven postze
gels. 

• 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling post
zegels en poststukken. 
Met postzegels, eersteda
genveloppen, maximum
kaarten, luchtposten ont
werpen/proeven met het 
thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van 
het thematisch verzame
len. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
eenmaal per maand, op don
derdag, gelegenheid om ma
teriaal uit het depot van de af
deling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070
3307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307570. 

BONDSBIBÜOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 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 
Bibliotheekzegel 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 kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbfv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
mailto:hillesum@Jilatelist.com
mailto:hillesum@Jilatelist.com
mailto:hillesum@Jilatelist.com
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met 54) die als set ver
kocht worden voor 35 m. 

Frankrijk 
Ter gelegenheid van het 
begin van het derde mil
lennium bracht Frankrijk 

, in november 2000 een 
j postzegel uit waarop een 

envelop, een wereldkaart 
en een 'apenstaartje' ((3)) 
afgebeeld zijn. Deze ze-

NEDERLAND 

De laatste oude 
verhuiskaarten 
In de maanden juli en au
gustus hebben verzame
laars tussen de gebruikte 
verhuiskaarten geregeld 
onbedrukte A6-kaarten 
aangetroffen van het 
type-Verhuisdoos. 'On
bedrukt' betekent in dit 
geval dat de kaarten door 
PTT Post niet met de la
serprinter voorzien zijn 
van afzendergegevens. 
Het lijkt erop dat kort 
voor de introductie van 
het nieuwe type verhuis-
kaart de restanten van het 
oude type aan de loketten 
verkocht zijn, omdat ze 
toch niet meer bedrukt 
zouden worden. 

Door de tariefwijziging 
van 2 juli 2001 moet op 
oude briefkaarten en ver
huiskaarten vijf cent bij-
geplakt worden. Dat kan 
met een Crouwel-zegel, 
maar natuurlijk ook met 
de nieuwe baliefrankeer-
zegel, die voorzien is van 
datum en tijd. 
Voor verzamelaars die in 
tarieven geïnteresseerd 
zijn is het een boeiende 
periode, ook omdat er 
nog heel wat kaarten 
zonder bijfrankering ver
zonden worden. 

- DUITSLAND 

Dubbelop 
Postwaardestukken met 
voorafstempeling zie je 
niet elke dag. De Duitse 
PIusBnef met zegelbeeld 
'Domplatz Halberstadt', 
die sinds vorig jaar ver
krijgbaar is, is er een 
voorbeeld van. Op die en
velop is namelijk een 
soort machinestempel 
meegedrukt met de tekst 
Entgelt bezahlt ('Port be
taald'), datum 00.00.0 en 
uuraanduiding 18. 

os« 
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Bij een zegelbeeld met 
een waardeaanduiding 
van 80 pfennig is een 
'Port betaald'-aandui-
ding in het stempel na
tuurlijk niet nodig. En 
voorafgestempelde post
stukken hoeven niet nog 
eens door de stempelma-
chine, zoals bij het afge
beelde exemplaar wel ge
beurd is. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Op 9 augustus 2001 ver
schenen in Australië twee 
nieuwe Pre-Stamped Enue-
lopes. De eerste is gewijd 
aan het 50-jarig bestaan 
van de National Service 
(militaire dienstplicht), 
met in het zegelbeeld 
(45 c.) het embleem van 
de National Seruicemen's As
sociation en linksboven 
foto's van militairen in 
actie. 

goudaders in New South 
Wales (1851) leidde tot 
een ware gold rush. Links 
op de envelop zien we 
impressies van hoe het er 

de beeldzijde een ge
stempelde postzegel be
vindt. Op de adreszijde 
staat een geïllustreerde 
'Port betaald'-aandui-

gel was voorzien van een 
tab (aanhangsel) waarop 
nog eens drie 'apenstaar
tjes' te zien zijn. 
Deze postzegel - inclusief 
tab - werd in april 2001 
als zegelbeeld gebruikt 
op een prét-d-poster-enve-
lop. Ik noemde die enve
lop in juli al, en vermeld
de het zegelbeeld als 
'Arobase', maar dat moet 
zijn 'Arobas', wat de 
Franse naam is voor het 
'apenstaartje'. 

St-Thomas en Principe 
Twee luchtpostbladen 
met foto's van brieven
bussen. Beide hebben 

op de vindplaatsen aan 
toeging. 

Finland 
De Finse Post biedt verza
melaars sinds kort de 
mogelijkheid zich afzon-

sa» i M n n n n at KitianAisirvice ' 
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De tweede envelop her
denkt de vondst van goud 
in Australië. In het zegel
beeld (45 c.) is Edward 
Hargraves afgebeeld, 
wiens ontdekking van 

derlijk te abonneren op 
de maximumkaarten die 
zij uitgeeft in de vorm 
van postwaardestukken. 
Het gaat om prentbrief-
kaarten waarbij zich op 

ding in drie talen (Fins, 
Zweeds, Frans). 

De afgelopen jaren zijn er 
al negenenveerig van 
deze kaarten verschenen; 
de eerste maximumkaar
ten binnen het abonne
ment hebben betrekking 
op de emissie 'Finse 
GolP van 6 september 
2001. Het zijn vijf kaarten 
(genummerd 50 tot en 

een zegelbeeld met wa
penschild. 

Het ene blad heeft waar
decijfer '5 ' , op het andere 
is dit met een handstem-
pel onleesbaar gemaakt 
en vervangen door een 
kastje met daarin '16'. 

Tsjechië 
De Tsjechische stan
daardbriefkaart van 9 k. 



(cijfer) werd ter gelegen
heid van de tentoonstel
ling Bellica 2001 voorzien 
van een afbeelding van 
een oude postwagen en 
de tekst '500 jaar Europe
se post'. 

BELGtCA I M l 
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We melden twee brief
kaarten die eerder dit jaar 
(januari) verschenen naar 
aanleidingvan filatelisti
sche manifestaties: 
 5.40 k. (tarief binnen
land) met afbeeldingen 
van een Tsjechische en 
een Slowaakse postzegel 
die op de postzegelten
toonstelling WIPA 2000 
respectievelijk de tweede 
en derde plaats wonnen 
in de verkiezing van de 
mooiste postzegel ter we
reld; 

Deze instelling, momen
teel geleid door de Ne
derlandse oudpremier 
Ruud Lubbers, heeft vijf
duizend mensen in 
dienst en probeert het lot 
van 22 miljoen vluchte
lingen te verlichten. 

Op een serie van vijf 
voorgefrankeerde prent
briefloarten 
(1000 l./€o.52) zijn mo
zaïeken te zien uit de on
langs gerestaureerde 'Re
demptoris Mater'kapel. 
Het zegelbeeld toont een 

ken zijn: Redemptoris Ma
ter (de Moeder van de Ver
losser), Kruisiging, He
melvaart, 'Bemint gij mij 
meer dan zij?' en 'Petrus 
opent de poort van het 
Paradijs'. 

Verenigde Staten 
In de reeks briefkaarten 
gewijd aan jubilerende 
onderwijsinstellingen 
was op 26 april 2001 de 
universiteit van South Ca
rolina aan de beurt, die 
tweehonderd jaar be
staat. Het zegelbeeld 
(20 c.) toont een gedeelte 
van de campus zoals die 
rond 1820 weergegeven 
werd door de schilder T. 
Ulor. 
Op 28 april kwam een 
soortgelijke kaart uit van
wege het 150jarig be
staan van de Northwes
tern Universiteit in Illi
nois. Zegelbeeld (20 c.) 
de toren van Uniuersity 
Hall. 

 9 k. (tarief buitenland) 
met het logo van de ten
toonstelling Hon^kon^ 

 '"'i 

In beide gevallen gaat het 
om een standaardbrief
kaart met gelegenheids
bedrukking, waarmee de 
Tsjechische Post zich 
presenteert op tentoon
stellingen en beurzen. De 
kaarten zijn voorzien van 
twee vormen van antiko
pieerbeveiliging: een ho
logram onder het pos
tembleem en een regel 
met microtekst boven de 
drie adresregels. 

Vaticaan 
Op 25 september is een 
nieuw luchtpostblad 
(1500 l./€o.77) uitgege
ven, gewijd aan het 
vluchtelingenwerk van de 
Verenigde Naties. Het 
Hoge Commissariaat 
voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) bestaat name
lijk vijftig jaar. 
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Waldschmidt Hall afge
beeld, het oudste gebouw 
van dit honderdjarig in
stituut. 

Bij de emissie 'Beroemde 
honkbalstadions' van 27 
juni 2001 is een set van 
tien voorgefrankeerde 
briefkaarten uitgebracht. 
Prijs $ 6.95. 

ZuidAfrika 
Op een luchtpostblad uit 
maart 2001 (Port betaald 
voor bestemmingen in 
Zuidelijk Afrika) staan 
een vlinder en een bloem 
afgebeeld. Volgens de op 
het blad afgedrukte tekst 
gaat het om de Oranje Ri
uerLily (Latijnse naam 
Cnnum bulbispermum) en 

der doordat ze als com
plete pagina (inclusief 
bevestigingsstrook) uit 
het boekje gehaald zijn. 
Op de aanhangende 
strook is drukkersinfor
matie te lezen. 

Zwitserland 
De Zwitserse 'Po & Po', 
de Schiveizensctier Ganzsa
chenSammlerVerem, vier
de in september haar 75
jarig bestaan met de ten
toonstelling Gabra IV. Bij 
die gelegenheid werd 
een briefkaart met een 
frankeerwaarde van 90 r. 
uitgebracht, waarop on
der meer een rijdend 
postkantoor is afge
beeld. De kaart is  met 
of zonder gelegenheids

afbeelding van Christus 
Pantocrator (Christus als 
heerser over het heelal). 
De afgebeelde kunstwer

Op I mei 2001 volgde een 
briefkaart voor de Uni
versiteitvan Portland. In 
het zegelbeeld (20 c.) is 

de A/rican Monarch (La
tijnse naam Danaus chry
sippus aepyptius). 
In de rubriek 'Postzegel
boekjes' van juli jl. hebt 
u kunnen lezen over het 
ZuidAfrikaanse souve
nirboekje The Big Fiue, dat 
behalve postzegels ook 
twee voorgefrankeerde 
briefkaarten bevat. 

Op de ene kaart staat in 
het zegelbeeld (Airmail 
Postale Rate) en op de 
keerzijde een olifant en 
op de andere een lui
paard. Om het zegel
beeld is een fosforom
randing gedrukt. Het 
formaat van de kaarten is 
91x175 mm; de hier afge
beelde exemplaren zijn 
nog tien millimeter bre

stempel  verkrijgbaar 
voor 1.30 f 
Voor het versturen van 
de tentoonstellingscata
logus van Gabra IV ge
bruikte de organiserende 
vereniging voorgefran
keerde enveloppen van 
het type dat eind 2000 
verschenen is. Deze en
veloppen, met zegel
beeld postruiter en waar
deaanduiding 'A', wer
den voor de gelegenheid 
bedrukt met het tentoon
stellingslogo. Het exem
plaar dat ik ontving is 
bijgefrankeerd met twee 
postzegels, waaronder 
de vorig jaar verschenen, 
geborduurde zegel van 
5 f., die overigens maar 
lastig kan worden afge
stempeld. 
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De Regenboogvis, een 
creatie van de Zwitserse 

tekenaar Marcus Pfister, 
is bekend geworden 

dankzij verschillende 
jeugdboeken. Op 20 sep
tember 2001 werd een 
postzegelemissie aan de 
Regenboogvis gewijd, 
waarvan ook twee brief
kaarten deel uitmaken. 
De ene brieflaart (70 r.) 
heeft als zegelbeeld de 
Regenboogvis tegen een 
blauwe achtergrond, de 
andere (go r.) toont de vis 
samen met een zeester 
tegen een paarse achter
grond. Op de keerzijde 
van de kaarten zijn de
zelfde afbeeldingen ver

groot weergegeven, zon
der waardeaanduidmg. 
Voor het speciale glinste
rende effect van de vis-

senschubben is gebruik 
gemaakt van holografi
sche folie. De kaarten 
kosten samen 2.40 f. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistische benodigdheden. 

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

WWW.NETHERLANDSSTAMPS.com 

KOM EENS KIJKEN! 

P o s t ze g e I V e i I I n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkri|gbaar op aanvraag, liefst schrifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
De 128e veiling wordt gehouden op 10 november 2001 

Postzegelveiling J.| de Bruin, Willem van Meclielenstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
Tel: 033-4632342 Telefax: 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en ltd van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 
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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 a contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://WWW.NETHERLANDSSTAMPS.com


De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Nieuw in Nederland ! 

Alle onderstaande N.V.P.H.-handelaren hebben 
iedere maand een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
Prijzen vanaf f110,-

- Voor ieder wat wils -
Postz.- en Munthandel 

Risca 
Jan V. Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

Leidse Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel : 071-5123233 

Bredenhof Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BC Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

K. Tolhuizen 

Folkingestraat 35 
9711 JT Groningen 

Tel. : 050-3131577 

Postzegel Centrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Piet Heinstraat 112 
2518 CIM Den Haag 

Tel : 070-3625263 

Postzegelhandel Gilze 

Alphensebaan 35 
5126 PR Gilze 

Tel : 0161-453588 

Den Postkoets 

Schouwburgplein 3 
7551 DE Hengelo 
Tel : 074-2508650 



Links op deze kaart is met behulp van pijlen 
aangegeven op welke plaatsen de naam 
Rotterdam gebruikt werd of wordt 

Boven jan Pietersz Coen veroveraar van 
Batav\o (Jakarta) de stad waareen bastion 
de naam Rotterdam kreeg De afgebeelde 
zegel is een proef van de Topografische 
Dienst in Weltevreden 

Linksonder drie zegels gewijd aan Abel Tas 
man die in zijn journaal (daarnaast) gewag 
maakte van het eiland Rotterdam (zie het 
inzetje) is de Zeehaen oen t eylandt rot 
terdam oen de grondt geseylt 

Midden zegel van Nederlands Indie met het 
dapekeningstempel Makassar Een fort te 
Makassar werd door Speelman Rotterdam 

De zegel geheel rechtsonder is voor 
zien van een scneepsstempel van het schip 
Speelman 

1 - . ^ ^ n i t i Ä k - X - w t « * ; ^ / 

ROÏÏERDAM: AL MEER DAN 
350 JAAR EEN 'WERELDSTAD' 

Naam heeft 'all over the world' een bekende klank 

m 

Sinds de eerste helft van de ze
ventiende eeuw IS de naam van 
de Nederlandse stad Rotterdam 
verspreid over alle vijf continen
ten steeds opnieuw gebruikt 
Steden, eilanden, forten, sehe 
pen en m éen geval zelfs een 
persoon werden naar de Maas 
stad vernoemd Dit 'hergebruik' 
van bestaande plaatsnamen 
danken we aan onze voorou
ders ZIJ gebruikten namen zo 
als Amsterdam, Rotterdam en 
Zeelandia omdat die door de 
ongeletterde scheepsbeman 
ningen gemakkelijk konden 

D O O R A A D V A N DER K U I J P , R O T T E R D A M 

Waar kunnen we nog trots op zijn, nu het Nederlands 

voetbalelftal zijn kansen om wereldkampioen te worden 

heeft verspeeld? Op Rotterdam! Op meer dan twintig 

plaatsen 'all over the world' komt die naam namelijk voor 

Aad van der Kuijp uit - ja, wat dacht u? - Rotterdam zocht 

ze voor u uit. Hij tekent er bij aan dat nu aartsrivaal 

Amsterdam aan de beurt is. Dus: welke Mokummer zoekt 

uit of de hoofdstad van Nederland hier tegenop kan? 

worden onthouden èn verstaan 
Inheemse namen waren voor 
de gemiddelde Hollander na 
melijk met uit te spreken 
In totaal zijn er vijf eilandgroe
pen geweest die Hollandse na 
men kregen, zoals Amsterdam, 
Rotterdam, Middelburg, Hoorn 
en Leiden Later werden zulke 
namen ook gebruikt om de ko
lonisten - de vroegste emigran 
ten naar verre oorden te lok 
ken Vooral in de Verenigde Sta 
ten vinden we nu nog veel Ne 
derlandse namen op de land 
kaarten 
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Dei& prachtige kkurenets verschafi ons 
een weidse blik op de stad Batavia in 
het midden van de prent ;s duidelijk te 
Zien hoe de stad - naar het voorbeeld 
van de vestingsteden in Holland - is om
muurd Poorten en bastions werden 
voorzien van namen die verwezen nam 
bestaande Hollandse steden Een van de 
bastions kreeg de naam 'Rotterdam' 
(foto: Algemeen Rijksarchief) 

Een Indonesische zegel uit 1997 verschaft ons 
een blik op de residentie van de sultan van 
Ternote In de tijd van de VOC werden de 
sultan en zijn jongere broer gegijzeld, de 
twee kregen de respectievelijke bijnamen 
'Sultan Amsterdam' en 'Prins Rotterdam'. 

Een driedimensionaal kijkje dat toont, hoeveel eilandjes er wel niet in de baai ten noorden van 
Batavia te vinden waren De cartograafheefi ze voor het gemak genummerd Het eiland met 
het volgnummer 8, te vinden recht boven de kompasroos (zie de linker inzet), is volgens de le
genda (gedeeltelijk weergegeven op het inzetje rechtsonder) het eiland Rotterdam Tegen
woordig rest van dit eilandje alleen nog een zandbank 

Gravure van CW M van de Welde en P Lauters, getiteld 'Het fort Rotterdam te Makasser/ 
ie Fort Rotterdam ä Makasser' Het afgebeelde fort wist de slopershamers van de mannen 
van Cornells Speelman te overleven Speelman had opdracht gegeven alle Portugese forten en 
versterkingen bij Makassar met de grond gelijk te maken Het enige fort dat overbleef (en dat 
door de Hollanders verder versterkt werd) werd naar de geboortestod van Speelman genoemd 

Bastion Rotterdam 
De naam Rotterdam werd voor 
het eerst in het Verre Oosten 
gebruikt en wel in het begin 
van de zeventiende eeuw. De 
Verenigde Oostindische Com
pagnie (VOC) stichtte m 1619 
in Batavia (het huidige Jakar
ta) haar eerste vaste vesti
gingsplaats. In de omgeving 
van Batavia waren dan ook de 
eerste namen die naar Rotter
dam verwezen te vinden. Na
dat Jan Pieterszoon Coen de 
stad Jacatra had veroverd 
werd de nieuwe stad Batavia 
net als een Hollandse vesting
stad ommuurd. De vele bas
tions en poorten kregen na
men van Hollandse steden. 
Een van de bastions werd Rot
terdam genoemd. Bij een late
re stadsuitbreiding werd het 
bastion verbouwd tot een 
stadspoort die de weg naar de 
Oostelijke uitbreidingen over
spande; toen werd de naam 
Rotterdamsche Poort. De poort 
kon in tijden van nood een 
garnizoen van 146 man huis
vesten. 

Prins Rotterdam 
In de tijd van de VOC kwam het 
vaak voor dat men - om er zeker 
van te zijn dat verdragen met 
inheemse vorsten werden nage
komen - in Batavia gijzelaars 
hield. Om de sultan van Terna-
te (die beloofd had zich aan de 
Hollanders te onderwerpen) te 
dwingen zijn belofte te houden 
werd nij samen met zijn jonge
re broer naar Batavia overge
bracht. Ze kregen de namen 
'Sultan Amsterdam' en 'Prins 
Rotterdam'. De prins kostte de 
Hollanders maandelijks 18 rijks
daalders aan kost en inwoning -
het zal hem dus maar aan wei
nig hebben ontbroken. Na hun 
definitieve overgave aan de 
Compagnie mochten de twee 
terug naarTernate, nu als vazal 
van de 'Edele Compagnie'. Het 
betekende het einde van de zelf
standigheid van Ternate. 

Het eiland Rotterdam [1] 
In de baai ten noorden van Ja
karta lag ooit een groot aantal 
eilandjes; nu rest nog slechts 
een zandbank: het restant van 

het eiland Rotterdam. In het 
journaal van de ontdekker Abel 
Tasman wordt een gebeurtenis 
beschreven waarbij dit eiland 
een rol speelde. Bij het vertrek 
van de tocht die later de ontdek
king van Nieuw-Zeeland zou 
opleveren liep het schip de Zee-
haen voor het eiland Rotterdam 
aan de grond. Bij hoog water 
kon de reis zonder schade wor
den voortgezet. Tasman zorgde 
zelf ook nog voor een eiland 
Rotterdam; daarover later meer. 

Fort Rotterdam [i] 
De VOC was in de jaren '40 en 
'50 van de zeventiende eeuw 
druk bezig zijn gebieden te ver
kennen; er werden naar alle 
windstreken reizen gemaakt. 
Bovendien moest de VOC alle 
zeilen bijzetten om zijn mono
polie in de specerijenhandel te 
handhaven. Makassar op het ei
land Celebes vormde een ge
vaar; de sultan daar trok zich 
weinig aan van de VOC en ver
kocht aan Engelsen en Denen 
specerijen die vanaf de Moluk-
ken naar zijn gebied werden ge

smokkeld. De toenmalige goe-
verneur-generaal gaf aan de uit 
Rotterdam afkomstige Cornells 
Speelman opdracht, Makassar 
te veroveren. Speelman wist 
Makassar inderdaad in te ne
men en wel in november 1667. 
Het grootste deel van zijn strijd
macht werd gevormd door in
heemse troepen, Boeginezen 
met hun koning Palacca. De for
ten en versterkingen m Makas
sar stamden nog uit de tijd dat 
de Portugezen in het gebied ac
tief waren; Speelman Tiet ze slo
pen. Met één uitzondering: één 
fort werd door Speelman verder 
versterkt en naar zijn geboorte
stad Rotterdam vernoemd. Het 
was niet voldoende om de 
streek volledig te beheersen: al 
na zes maanden was het nodig 
de verblijfplaats van sultan Ha-
sanuddin, fort Sambonne, te 
veroveren en de sultan in het 
nieuwe fort Rotterdam gevan
gen te zetten. In Nederland re
ageerde men laaiend enthou
siast op deze overwinning. 
Joost van den Vondel zag er 
zelfs een aanleiding in een lof-



lfl»",.L. K U N * . ! 

mè '07 

n ^ ASÏAN INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION 
Hong Kong 12  16 February 1997 

Hierboven Indonesisch blokje met een ajbeeldmg von sultan Ha 
sanuddinsfort, Sambonne Speelman veroverde net fort en de 
sultan iverd op Fort Rotterdam btj Makassar gevangen gezet 

Linksonder serie van Tonga, de eilandengroep die door Tasman 
werd ontdekt, rechtsonder gaat een sloep van de Zeehaen aan 
wal Rechtsonder detail van een oude kaart met (van onder 
naar boven) de eilanden Amsterdam, Middelburg en Rotterdam 

De nationale helden Hasanuddm 
en Diponegoro zaten ooit in fort 
Rotterdam, vandaar dat Indonesië 
het bouwwerk zo goed onderhoudt. 

Ook op het eiland Ambon vestig
den de Hollanders een fort dat 
'Rotterdam'werd gedoopt Het 
was te vinden in Larike, aan de 
westkust van het eiland 
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Op deze envelop van de Dag van de 
Postzegel 1^82 staan zowel net wa
pen van Rotterdam als dat van Am
sterdam  net als het geval was bij de 
poort van fort Victoria op Ambon 

Links zegel van Sn Lanka 
(het vroegere Ceylon) met 
een kaart van het eiland 
In de baai die linksboven 
in het eiland te zien is lag 
vroeger het eiland Rotter
dam 

Rechterpagina deze plaat 
(nummer si) i^it een grote 
reeks toont ons het 'Eiland 

Rotterdam bij Ceylon' 

Ook kapitein Cook deed  zij 
het I25jaar na Tasman ook 
de Tonga Eilanden aan 

Rechts brief aan de auteur van 
dit artikel van Joseph M Signore, 
'supervisor' van Rotterdam (N Y, 

USA) Het gemeentewapen van 
deze Amerikaanse stad vermeldt 
het bekende Rotterdamse devies 

Op een kaart van de Perzische Golf gemaakt door de 
befaamde cartogroafBlaeu, komt de naam Delfiha
ven (een plaatsje in de buurt van Rotterdam) voor 
Op deze envelop van de tentoonstelling R'8i is het 
wapen von Delfshaven in volle glorie afgebeeld 

Rechts envelop 
met het stempel 
van Rotterdam 

in de staat New 
York, de Hollan
ders handelden 

hier al omst
reeks i62sin be

vervellen 
Mr. H*»Mn R « b « l l , 
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dicht op Speelman te maken. In 
de negentiende eeuw werd fort 
Rotterdam nog een keer ge
bruikt om er een Indische rebel 
te huisvesten: Pangeran Dipo
negoro. Het verblijf van hun na
tionale helden Hasanuddin en 
Diponegoro in fort Rotterdam 
zorgt er voor dat het fort ook nu 
nog uitstekend door de Indone
siërs wordt onderhouden. 

Het eiland Rotterdam [2] 
Ten zuidwesten van het vroege
re Makassar ligt een eilanden
groep die vroeger 'Hen en Kui
kens' heette en waarvan een 
van de eilandjes de naam Rot
terdam had. Moderne kaarten 
vermelden de naam Kaloekoea 
of Kalukalukuana. 

Fort Rotterdam [2] 
Het specerijenmonopolie was 
voor de VOC van levensbelang. 
Daarom werden al ten tijde van 
de eerste reizen naar de Moluk
ken op diverse eilanden forten 
gebouwd. Ambon telde er twee, 
waaronder fort Rotterdam in La

rike, aan de westkust van Am
bon. Tegenwoordig zijn nog 
slechts enkele muurresten zicht
baar; al het bouwmateriaal dat 
nog bruikbaar was werd door de 
lokale bewoners hergebruikt. De 
poort van het andere fort op 
Ambon, Victoria, was voorzien 
van vier schitterende stadswa
pens, waaronder die van Rotter
dam en Amsterdam. 

De hoektoren Rotterdam 
De belangrijkste eilandjes voor 
de nootmuskaatproductie wa
ren de Bandaeilanden. De 
nootmuskaatboom groeide 
destijds alleen op de Molukken 
en de VOC wilde zijn monopo
lie met alle middelen verdedi
gen. Al in 1609 werd op Neira 
een fort gebouwd  Nassau  dat 
was voorzien van vier hoekto
rens; één van die torens Rotter
dam genoemd werd. In 1621 
werden bii dit fort de doodvon
nissen voltrokken van de gevan
gen genomen Bandaleiders, 
een maatregel die men noodza
kelijk vond om het monopolie 

op de nootmuskaatproductie te 
handhaven. 

Het eiland Rotterdam [3] 
Zodra de voornaamste belan
gen verzekerd waren, konden 
mensen en materiaal worden 
vrijgemaakt om naar het zoge
naamde Zuidland te gaan zoe
ken. We lazen in 'Filatelie' al 
eerder over Tasman, die in 1643 
op ontdekkingsreis ging en 
daarbij NieuwZeeland ontdek
te. De ontmoetingen met de in
boorlingen van het nieuwe 
'StaetenLand' (zoals Tasman 
het noemde) verliepen letterlijk 
moorddadig. Een gevolg was 
dat er geen verversingen kon
den worden ingeslagen, terwijl 
dat  men voer inmiddels drie 
maanden  dringend nodig was. 
De eerste eilanden die na ver
trek uit NieuwZeeland in zicht 
kwamen maakten deel uit van 
de Tongaeilanden. Het eerste 
eiland dat men waarnam werd 
'Middelburg' genoemd; een 
landing was hier echter niet 
mogelijk. Bij het tweede eiland 

lukte het wel; met de inlanders 
werd drukke ruilhandel gedre
ven in alle soorten voedsel. Dit 
eiland kreeg de naam 'Amster
dam'. Water was hier helaas 
niet m voldoende mate beschik
baar, zodat men noodgedwon
gen vertrok. Het volgende ei
land bood niet alleen een 
mooie landingsplaats maar had 
ook een groot binnenmeer met 
zoet water. Tasman verleende 
dit eiland de naam 'Rotterdam'; 
op zijn kaarten werd behalve 
'Rotterdam' ook wel de inheem
se naam 'Namukka' gebruikt. 
Ruim 125 jaar later maakte kapi
tein Cook gebruik van deze ken
nis om op dezelfde eilanden 
proviand in te slaan. Tonga her
dacht in 1993 meteen mooie 
postzegelserie de ontdekking 
door Tasman. Een van de ze
gels draagt de tekst 'Landing op 
Eua'; Eua was de inheemse 
naam van het eiland dat Tas
man 'Middelburg' had gedoopt. 
Uit Tasmans journaal blijkt ech
ter dat er alleen bij 'Amsterdam' 
en 'Rotterdam' voor anker werd 
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Uitvinder Thomas 
Aha Edison vestigde 
in Rotterdam (VS) 
zijn eerste fabriek, de 
voorloper van het 
megaconcern 'Gene
ral Electric'. 

Rechts, toch iets 
om trots op te 

zijn het plaats
naambord 'Rot

terdam' in het 
noorden van de 

staat New York 
Ook m Califomie bestor] 
zegel werd uitgegeven m 
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Rottercfi 
EXIT 26 

CALIFORNIA GOLD 
CENTENNIAL 
S U T T E R S M I L L , C O U O M A 
WHERE JAMES W MARSHALLS 
DISCOVERY STARTED RVSH 
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Ook m Califomie bestond ooit een nederzetting 'Rotterdam', deze 
zegel werd uitgegeven naar aanleiding van de goudvondsten aldaar 

gegaan. De tekst 'Landing op 
Eua' is dus onjuist; het gaat of
wel om het eiland Tongatapu 
('Amsterdam') ofwel om Na
muka ('Rotterdam'). 

Het eiland Rotterdam [4] 
De VOC zocht niet alleen naar 
het Zuidland, maar had ook zijn 
oog laten vallen op de Portuge
se bezittingen m India en Cey
lon. Aan de Indische en Ceylo
nese kust verrezen veel Hol
landse forten en factorijen. Aan 
de noordpunt van het tegen
woordige Sri Lanka (Ceylon) ligt 
een groepje kleine eilanden. 
Ook op moderne kaarten wordt 
nog altijd de naam 'Delft' ver
meld. In de Hollandse tijd tot 
1795 werden alle eilandjes in 
deze groep met Nederlandse 
namen geschreven. Een ervan 
was 'Rotterdam' (inheemse 
naam: Allunativu). 

Het eiland Rotterdam [5] 
De reis van India naar Perzië 
was niet zo ver, dus toen daar 
grote winsten te behalen bleken 

was de beslissing snel geno
men: men wilde ook in Perzië 
vaste voet aan wal krijgen. Me
teen na terugkomst van de reis 
naar Zuidland werd de Heems
kerck uitgerust voor een reis 
naar Basra aan de Perzische 
Golf En zo kon het gebeuren 
dat op twee Hollandse kaarten 
uit die tijd de bekende namen 
Delfshaven, Amsterdam en 
Middelburg vermeld werden. 
Een eiland in het noordelijke 
deel van de Straat van Ormuz 
(tussen Perzië en Arabië) wordt 
in het journaal dat Roobacker 
over deze reis bijhield 'Rotter
dam' genoemd. Een kaart die 
de wereldberoemde kaartenma
ker Blaeu omstreeks 1660 te
kende levert als verrassing de 
naam 'Delfshaven' op, gebruikt 
voor een eiland in dezelfde 
straat van Ormuz. Ten noorden 
van dit eiland ligt 'Rotterdam' 
(inheemse naam van dit Iraan
se eiland: Sheikh Sjo'eyb). 

Rotterdam, USA 
Aan de andere kant van de aard

bol was de WestIndische Com
pagnie actief In het Hudsonge
bied kwam een Hollandse kolo
nie tot stand die tot op de dag 
van vandaag duidelijk maakt 
dat hier Hollanders bezig waren 
en nog zijn. In het noordelijk 
deel van de Amerikaanse staat 
New York ligt namelijk een stad 
die 'Rotterdam' heet. Al tijdens 
de Hollandse kolonisatie van 
NieuwNederland (bij het huidi
ge New York) waren er in het 
noorden van de Hudsonvallei 
diverse nederzettingen. Vanaf 
omstreeks 1625 kwamen daar 
Hollandse kolonisten om er in 
bevervellen te handelen. Een 
Rotterdamse pionier gaf de 
naam 'Rotterdam' aan een van 
de eerste nederzettingen. Te
genwoordig is dit 'Rotterdam' 
vooral bekend vanwege het feit 
dat Thomas Alva Edison er zijn 
eerste fabriek vestigde; met 
deze fabriek werd de basis ge
legd van een van de grootste 
ondernemingen van de Ver
enigde Staten: General Electric. 
Dit Amerikaanse 'Rotterdam' 

Links een perspectivische tekening van 
het fort Nassau op Neira De vier hoek 
torens van deze versterking zijn goed te 
herkennen Eén van de vier torens werd ■ 
we schreven het al bij de afbeelding van 
de zegel met het stempel 'Neira' ■ naar 
de Maasstad vernoemd 

Abel Jasman zette nooit (zoals de op de lin
kerpagina afgebeelde zegel van Tonga van 
3 SO ts suggereert) voet op de vaste Dodem 
van het eiland Eua (Middelburg) 

Detailopname van het noordelijk deel van 
het eiland Ceylon (het latere Sn Lanka) met 
de vermelding van het eiland 'Rotterdam' 
(zie het inzetje) 

Onder ZuidAfrikaanse zegel met een af
beelding van de Heemskerck, dit schip werd 
onmiddellijk na terugkeer van de reis naar 
Zuidland ingezet op de reis naar Perzie 

voert sinds 1952 hetzelfde wa
pen als 'onze' Maasstad: Ster
ker door Strijd ofwel Stronger 
Trough Efforts. 

Nederzetting Rotterdam 
Aan westkust van de Verenigde 
Staten, in Californië, verkochten 
aan het eind van de negentien
de eeuw verschillende investe
ringsmaatschappijen land aan 
welgestelde Nederlandse fami
lies die dachten er bloeiende 
bedrijven te kunnen beginnen. 
Dat viel echter tegen: sinaasap
pels en perziken konden op 
deze barre gronden niet groei
en. In enkele jaren tijd waren de 
nederzettingen weer verdwe
nen. Een van die locaties heette 
'Rotterdam'. Ruim een eeuw la
ter bood een andere Nederlan
der, Rienk Kamer, met zijn 
American Land Program ook 
stukken Californische grond te 
koop aan! 

De plantages Rotterdam 
In Suriname zijn de Nederlan

ders eeuwenlang actief ge
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Tiffiy 
Geheel links gedeelte van een kaart uit ongeveer 1850 met daarop aangegeven de plaats waar 
de koffieplantage 'Rotterdam' gevestigd was (zie het inzetje) 

Links Ook uit omstreeks 7S50 is de kaart waaraan dit gedeelte 15 ontleend, bij de rode pijl is 
vermeid 'Nickerie punt of Nieuw Rotterdam' 

Hierboven vijf Surinaamse zegels die opfilatelistische wijze de toepassing van de plaatsnaam 
'Rotterdam' illustreren Van iinks naar rechts twee zegels van io cent, type Willem III met 
stempels 'Nieuw-Rotterdam', een zegel van io cent in het type Wilhelmma ('hangend haar') 
met het dagtekeningstempel 'Nieuw-Nickene', een zegel van 5 cent in het type Willem III met 
blind puntstempel van 'Nieuw Rotterdam' en een zegel van 4 cent (type Cijfer) met het stem
pel van Cottica Aan de rivier de Cottica ooit een koffieplantage genaamd 'Rotterdam' 

Een in tere tinten gehouden tekening van de factorij 'Rotterdam' van de firma Kerdijk en Pincoffs te Banana Point Deze factorij was actief lang voordat de Belgen voet aan c 
kregen Aardig detail het was deze factorij die de Britse ontdekkingsreiziger Stanley in i8jg gastvrijheid verleende De tekening werd tussen 1S63 en 1866 gemaakt 

'. grond m Congo 
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weest. Aan het eind van de ne
gentiende eeuw was er een 
groot aantal al dan niet winstge
vende plantages in bedrijf. In 
westelijk Suriname, aan de 
monding van de Nickerie, lag 
ooit een plantage met de naam 
'Rotterdam' en een nieuwe 
landbouwkolonie in deze 
streek, aan de noordwestkust 
van Suriname, werd 'Nieuw-
Rotterdam' gedoopt. Deze laat
ste kolonie moest tot tweemaal 
toe verder landinwaarts worden 
verplaatst; oorzaak was de 
voortdurende grondafkalving 
door de zee. Maar ook dat kon 
de verovering door de zee met 
stoppen; in 1875 werd de kolo
nie opgeheven. Het poststem
pel 'Nieuw Rotterdam' werd 
nog jaren daarna gebruikt in het 
nabijgelegen Nieuw Nickerie. 
In het oosten van Suriname, na
bij Paramaribo, lag nog een 
koffieplantage aan de rivier de 
Cottica. De naam ervan, 'Rot
terdam', is op een kaart uit on
geveer 1820 te lezen. 

Rotterdam A en B 
Maar niet alleen in Zuid-Ameri-
ka werden plantages gesticht; 
ook in Azië gebeurde dat. In de 
onder controle gebrachte gebie

den aan de oostkust van Suma
tra werden omstreeks 1900 gro
te rubber- en tabaksplantages 
opgezet. Decultuurmaatschap-
pijen brachten grote oppervlak
ken tot ontginning. Zo stichtte 
de Rotterdam Deli Maatschappij 
bij Medan de plantage 'Arnhe-
mia'. In dezelfde omgeving wa
ren twee ondernemingen actief 
die de naam 'Rotterdam' droe
gen, met als toevoeging 'A' en 
'B'. Ze lagen negentien kilome
terten westen van Medan en 
worden vermeld in de eerste 
opmetingen die ten behoeve 
van de Eerste Indische Tele
foon- en Telegraafdienst wer
den verricht. 

De factorij Rotterdam 
En ook het Afrikaanse continent 
was het toneel van Nederlandse 
activiteiten; de Hollanders za
ten er al voordat andere Euro
pese landen winstmogelijkhe
den zagen. In Banana, aan de 
monding van de Congorivier, 
stichtte de Afrikaansche Han-
dels-Vereeniging eer] factorij die 
de naam 'Rotterdam' kreeg; dat 
gebeurde ruim voordat de Bel
gen voet aan de grond in Congo 
kregen. De factorij 'Rotterdam' 
verschafte de Britse ontdek

kingsreiziger Stanley in 1879 
gastvrijheid. 

Landgoed Rotterdam 
In Zuid-Afrika was de VOC ai 
sinds 1652 gevestigd, namelijk 
in de zogenoemde Kaapkolo
nie. Aan het einde van het Ne
derlands bewind in Zuid-Afrika, 
omstreeks 1795, werd aan de ui
terste grens van het door de 
Nederlanders gecontroleerde 
gebied - de Overberg - een land
goed gesticht op een plaats die 
al in 1775 als 'Rotterdam' werd 
vermeld. De stichter was af
komstig uit Stellenbosch en 
creëerde een buitenpiaas die 
vrijwel onmiddellijk in het gehe
le gebied navolging kreeg. Het 
hoofdgebouw was voorzien van 
een prachtige, barokke Holland
se klokgevelmet royale orna
menten. Nieuw was dat men er 
met het Spaanse merinoschaap 
ging fokken, een ras dat om
streeks 1800 naar de nieuwe 
Engelse kolonie Australië werd 
vervoerd en zo de basis legde 
voor de Australische wolpro
ductie. 'Het Kasteel' in Kaap
stad, de vroegere residentie van 
de Hollandse goeverneur in de 
VOC-tijd , vertoont nog altijd 
boven de toegangspoort de ge

beitelde wapens van de zes ste
den (kamers) van de VOC, 
waaronder dat van Rotterdam. 

Rotterdamm, Duitsland 
Dichter bij huis, in de Duitse 
deelstaat Westfalen, ligt de stad 
Minden. Daar is een stadsdeel 
te vinden dat de naam 'Rotter
damm' draagt. Waarschijnlijk 
heeft die naam slechts te ma
ken met het werkwoord rotten 
of roten (in water weken), be
kend uit de vlasbouw. Dat er 
een connectie is met de stad 
Rotterdam is in ieder geval niet 
erg waarschijnlijk. 

M.S. Rotterdam 
Een van de mooiste visitekaart
jes van de stad Rotterdam is 
nog steeds het m.s. Rotterdam, 
een luxe cruiseschip van de 
Holland-Amerikalijn, dat vooral 
populariteit geniet bij Amerika
nen. Het schip - het zesde m de 
reeks van passagiersschepen 
die deze naam kregen - vaart 
onder Nederlandse vlag en is in 
Rotterdam geregistreerd. In 
2001 werd voor net laatst een 
trip met dit vlaggenschip ge
maakt. Het was een uitvoerige 
wereldreis waarbij onder andere 
Paaseiland (door de Hollander 



N A A M1 IJ S r 

94 RotierJam A en B. 
i>6 S^ KHO, 
9 6 5a/ .Vf̂ n̂ tVpJm 

Links op een 'Naamlijst der 
Cultuur Ondernemingen' is 
onder het hoofdje 'Afd Deli en 
Serdang' de vermelding Rot
terdam A en B' te vinden Het 
gaat hier om rubber of tabaks
plantages die ten westen van 
Medan te vinden waren 

Links blokje van vier portzegels met het 
stempel Medan, negentien kilometer ten 
westen van deze plaats aan de oostkust van 
Sumatra lagen de cultuurondernemingen 
'Rotterdam A' en 'Rotterdam B' 

Hieronder op deze zegel van de Congo (voor 
het gemak kopstaand geplaatst) is het stem
pel Banana duidelijk leesbaar Bij Banana, 
aan de Congorivier, lag een factorij die de 
naam 'Rotterdam' droeg 

Boven en links omstreeks ijg^ 
werd op de ZuidAfrikaanse 
Overberg een landgoed ge
sticht op een plek die al decen
nia als 'Rotterdam' bekend 
stond Op dit landgoed werd 
een 'buitenplaas' gesticht die 
qua uiterlijk zo geslaagd bleek 
dat de stijl in vrijwel het gehele 
gebied werd gekopieerd Foto 
en zegel geven een indruk van 
zo'n 'buitenplaas' 
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Ltnks toegegeven, het is een beetje een buitenbeentje in 
dit artikel, maar in de Duitse deelstaat Westfalen, in de 
stad Minden, is een stadsdeel dat 'Rotterdamm' heet In 
ajwijking tot de andere hier vermelde 'Rotterdammen' is 
er echter waarschijnlijk geen enkele relatie met de Maas
stad, maar IS er een verband met de vlasbouw in deze 
streek Het werkwoord 'rotten' of'roten' betekent zoveel 
als 'm water weken' 

Ook buitengaats is er een plek die 
'Rotterdam' heet we bedoelen na
tuurlijk het m s 'Rotterdam', het 
luxe cruiseschip van de Holland 
Amerikolijn De auteur van dit arti
kel legde de 'poop' van het schip 
(links) zelf fotografisch vast Boven 
IS te zien dat het schip wordt ge 
bruikt voor het verzorgen van luxu 
euze cruises 'all over the world' 

Roggeveen in de achttiende 
eeuw ontdekt) en Pitcairn (be
kend van de muiterij op de 
Bounty) werd aangedaan. 
Pitcairn gaf ter gelegenheid van 
het bezoek van het m.s. Rotter
dam een mooie zegel uit. 

Amsterdam is aan zet 
Tot nu toe zijn verspreid over 
de hele aardbol 21 'Rotter
damse namen' gevonden; het 
is mogelijk dat er nog meer 
opduiken. Bij het opzoeken 
van al die 'Rotterdams' werd 
duidelijk dat vlak daarbij ook 
heel vaak de naam 'Amster
dam' voorkomt. Misschien 
kunnen organisatoren van de 
m 2002 te houden tentoon
stelling Amphilex op zoek 
gaan naarde buiten onze 
landsgrenzen voorkomende 
namen 'Amsterdam' en 
'NieuwAmsterdam'. Het aan
bod IS ruimer dan dat waaruit 
voor dit artikel kon worden ge
put, maar dankzij deze publi
catie in 'Filatelie' is Rotterdam 
 'zoals gewoonlijk', zegt uw 
enigszins chauvinistische, uit 
Rotterdamse afkomstige au
teur erbij  m ieder geval weer 
het eerst! 

75 JAAR ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VERENIGING: DAT WORDT GEVIERD! 

Op 25 oktober 1926 richtten zeventien verzame
laars de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging; 
dit, omdat ze het wenselijk vonden 'eene algemee
ne vereeniging' te stichten, toegankelijk voor ie
dereen met liefde voor het verzamelen van postze
gels'. De omgang met gelijkgestemden had boven
dien het voordeel dat de filatelistische kennis kon 
worden verruimd. 
Een van de doelstellingen was om de contributie 
laag te houden, zodat de kosten geen drempel 
zouden vormen. De contributie van drie gulden 
per jaar en de goede sfeer veroorzaakten de snelle 
groei van de vereniging. Binnen een paar jaar telde 
zij vierhonderd leden. 
Met De Philatelist sloot de vereniging een voordelige 
overeenkomst om de clubmededelingen in dat 
blad op te nemen. In 1939 werd de vereniging 
medeeigenaar van hetNederlandsch Maandblad uoor 
Philatelie. Toen Philatelie op last van de Duitse be
zetter niet meer mocht verschijnen maakte het be
stuur vanaf dat tijdstip het wel en wee aan de leden 
bekend via het eigen verenigingsblad Mededelingen, 
een publicatie die nog steeds bestaat. 
In de oorlogsperiode ging het verenigingsarchief 
verloren. Na de oorlog begon het herstel, ook voor 
de RPhV. Op het hoogtepunt telde de vereniging 
meer dan 2.500 leden . Daarna zakte dat aantal 
door allerlei oorzaken geleidelijk tot het huidige 
ledental van circa duizend. 
Wat biedt de RPhV haar leden? Wekelijks zijn er 

bijeenkomsten: op donderdagavond op de linker 
Maasoever, op zaterdagmiddag op de rechter. 
Eens in de maand wordt een ledenvergadering ge
houden met een interessante veihng met veel ka
vels, waarbij de topstukken niet ontbreken. Ook is 
er een gratis verloting van waardevolle zegels. Bij 
alle bijeenkomsten kan in de eurostuiverboeken 
(voorheen dubbeltjesboeken) worden gesnuffeld. 
De uitgebreide verenigingsbibliotheek staat ter be
schikking van de leden. De vereniging heeft een 
uitgebreid rondzendverkeer met boekjes waarvan 
de inhoud wordt gecontroleerd op kwaliteit en 
echtheid. Vervalsingen vervallen aan de vereni
ging; zo is in de loop van de jaren een uitgebreide, 
unieke falsificatenverzameling tot stand in Neder
land. 
De vereniging heeft in haar bestaan talloze ten
toonstellingen georganiseerd, publicaties moge
lijk gemaakt en andere activiteiten bevorderd door 
financiële ondersteuning. 
De filatelie zal in de nabije toekomst zeker kunnen 
profiteren van de ontwikkelingen op het gebied 
van de nieuwe communicatietechnieken. De 
RPhV. zal behalve de huidige activiteiten ook op 
dit nieuwe gebied het nodige bieden. 
De Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging is na 
vijfenzeventig jaar nog springlevend; dat bleek wel 
tijdens de nationale tentoonstelling Rotterdam 2001 
in Ahoy'. Ook op de verjaardag van de vereniging 
zal dat duidelijk zijn: op zaterdag 27 oktober 2001 
zijn belangstellenden van harte welkom in de 
NedLloydsociëteit, Westplein 9 in Rotterdam! 

Het bestuur van de RPhV 
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Afbeelding i  Von de Nederlandse telegramzegcls ujerden maarden vervaardigd tussen i cent en tujce gulden 

[10] STOP  OFWEL HEI EINDE VAN 
HET NEDERLANDSE TELEGRAM 

Na bijna honderdvijftig 
jaar is het telegram ge

schiedenis voor KPN (als 
concessiehouder) en TPG 
(als uitvoerder). Het bete

kent waarschijnlijk niet 
het definitieve einde van 
het telegram, want zoals 
het er nu uitziet neemt 
Unitel per i september de 
telegramdienst over. Uni

tel is een van de drie leve

ranciers ter wereld van 
telegramsoftware; het 
bedrijf levert al jaren de 
hard en software voor de 
telegramdienst van KPN. 
Het bedrijf heeft de ex

pertise dus in huis en het 
is daarom niet zo vreemd 

dat Unitel de dienst wil 
overnemen. 

Vooral felicitaties 
Drielovart van de tele

grammen zijn felicitaties. 
Daarnaast staan zieken

huizen bekend als ver

zenders van veel tele

grammen. Vorig jaar 
werden er 93.000 tele

grammen verzonden;.te 
weinig voor KPN om de 
dienstvoort te zetten, 
maar ruim voldoende 
voor Unitel om er mee 
door te gaan. Het bedrijf 
zegt voldoende te hebben 
aan jaarlijks 10.000 
stuks. Dat is wel heel veel 

minder dan in het topjaar 
1920, toen er nog tien 
miljoen exemplaren wer

den verzonden. Unitel 
neemt overigens alleen 
de verwerking van bui

tenlandse telegrammen 
over. Internationale be

drijven, regeringen en 
koningshuizen noemt 
Unitel als enkele van de 
belangrijkste groepen die 
nog steeds telegrammen 
verzenden. 

Tentoonstelling in 
Museum 
De hiervoor geschetste 
ontwikkeling was reden 
voor het Museum voor 
Communicatie om een 
tentoonstelling van de 
geschiedenis van het tele

gram te maken. De appa

ratuur was al 'op zaal' te 
vinden en nu worden ook 
de hierbij behorende tele

gramformulieren, affi

ches en allerhande voor

werpen tentoongesteld. 
Er is van alles te zien, niet 
alleen uit de eigen collec

tie van het museum, 
maar ook van diverse 
bruikleengevers. Zo is er 
de aantekening van tele

grafistj. Dun uit 1847 
over het allereerste pu

blieke telegram dat werd 
verzonden. Dit stuk is af

komstig uit het archief 
van de Hollandsche IJzeren 
Spooruje^Maatschappij 
(HIJSM) en werd in 
bruikleen gegeven door 
het Utrechts Archief De 
HIJSM legde vanaf 1845 
telegraaflijnen langs de 
eigen spoorweg, om zo 
berichten betreffende het 
treinverkeer aan de sta

dons door te kunnen ge

ven. Het bedrijf wilde al 
meteen de lijnen open

stellen voor het publiek 
en in 1847 was het zover. 

Opmars telegraaf 
Enkele jaren later, in 
1852, werd de Rijkstele

graaf opgericht. Deze 
dienst voldeed aan de 
grote behoefte om snel 
berichten te verzenden. 
De opmars van de tele

graaf was begonnen. 
Deze vroege geschiedenis 
komt in de tentoonstel

ling uitvoerig aan bod. 
Daarnaast is er aandacht 
voor de telegrambestel

lers, de gelukstelegram

men, de telegramzegel, 

I j ! llHlHi.HH^ill|. 

■ s . 7 

Quilantio voor,het telegram 

; | RUKSTELEGBAAP. No, J 

^ 1 K.„..or.e QUI TAN TI E. 
"^^^^ I 0LDEN2AAL 

OXTVANGKN' voor liet ov 
algpgeven op 

de speciaal voor felicita

ties aan het Koninklijk 
Huis ontworpen tele

gramformulieren, de rol 
van Holland Radio in het 
radiografisch telegram

verkeer en de laatste serie 
telegramformulieren. 
Van het Koninklijk Huis

archief is een heel bijzon

der telegram geleend. 
Toen in november 1918 
de Duitse keizer Wilhelm 
II werd afgezet, kreeg hij 
asiel in Nederland. Het 
telegram waarmee hij aan 
koningin Wilhelmina 
zijn komst aankondigde 
is in het museum te zien: 
Durch die Ereignisse habe ich 
mich^eziDun^engesehen, als 
Pnuatpersonlichkeit Dein 
Land zu betreten [..] meinen 
herzlichsten Dankjiir die mir 
m so JTeundlicher Weise an

gebotene Gastfreundschajt.' 
schrijft Wilhelm. Wie wil 
weten wat het telegram 
de afgelopen honderd

vijftig jaar heeft bete

kend, moet echt in het 
museum komen kijken! 

Telegramzegels 
In de tweede helft van de 
negentiende eeuw was 
het in enkele landen mo

gelijk om de kosten van 
een telegram met specia

le zegels te voldoen. In 
1876 wilde men in Neder

land ook dergelijke tele

gramzegels invoeren. 
De Nederlandse zegel 
werd ontworpen door 
A.H. van Thiel. Hij was 
geen grafisch ontwerper, 
maar 'inspecteur chef van 
het rekenpligtig beheer 
der dienst van den rijks

Nadruk verboden. 
Moiihi, n". A. 
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Afbeelding 2  Quitantieboelge van de RijkstelegraaJmet een afstempeling uit igip (collectie Museum poor Communicatie). 



telegraaf te 's Gravenha-
ge'. Hij had verschillende 
postbedrijven in het bui
tenland aangeschreven 
om voorbeelden van tele
gramzegels te bemachti
gen. Van Thiel wilde 
geen buste van Willem III 
op de zegel, om verwar
ring met 'gewone' post
zegels te vermijden. Zo 
kon bovendien het waar
decijfer groot afgebeeld 
worden, wat als uiterst 
doelmatig werd bestem
peld. Van Thiel ontwierp 
een zeskantige zegel, een 
vorm die waarschijnlijk 
was geïnspireerd op de 
Belgische zegel, die ook 
zeshoekig van vorm was. 

IVleerprijs 
Drukkerij Joh. Enschedé 
en Zonen in Haarlem gaf 
aan aan dat het vervaardi
gen van een zeskantige 
zegel een meerprijs ver
bonden zou zijn; dit van
wege de noodzakelijke 
aanschaf van een nieuwe 
perforeermachine. Ook 
wees Enschedé er op dat 
zulke zegels moeilijk uit 
een vel te scheuren zou
den zijn. Bij Enschede 
werden verschillende 
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ontwerpen voor de zegel 
gemaakt, die weliswaar 
op de tekening van Van 
Thiel waren gebaseerd, 
maar allemaal rechthoe
kig van vorm waren. De 
drukkerij meende hier
mee voldoende alterna
tieven te hebben aange
dragen. De minister van 
Financiën wilde echter 
toch een zeskantige zegel 
en nam de meerprijs op 
de koop toe. In het verde
re ontwerpproces werd 
nog slechts geëxperi
menteerd met kleuren en 
lettertypen. Uiteindelijk 
werd op i6 september 
1876 het ontwerp goed
gekeurd en kon de druk
ker aan de slag. 

Waarden 
De lichtpaarse zegel werd 
vervaardigd in waarden 
tussen één cent en twee 
gulden (afbeelding 1). In 
1877 waren dat acht 
waarden: i2'/2,15, 20, 30, 
50 en 60 cent, i en 2 gul
den. Zegels van i, 3 en 5 
cent werden er ini879 
aan toegevoegd en de 
waarde 25 cent in 1903. 
De waarden i, 3 en 12V2 
cent werden op 30 juni 

1903 buiten gebruik ge
steld, de overige op 31 
december 1920. 

Vernietiging 
Vanaf I januari 1877 werd 
het mogelijk de kosten 
van telegrammen binnen 
Europa met behulp van 
telegramzegels te vol
doen. Door het telegram
formulier te voorzien van 
deze zegels konden ze in 
de brievenbus worden 
gestopt, of worden mee
gegeven aan de telegram
bestellers. Na gebruik 
werden de zegel onbruik
baar gemaakt door ze te 
perforeren en wel 
'zoodanig dat het waar
degetal leesbaar blijft'. 
Ontwaarding was ook 
mogelijk door met zwarte 
inkt of een blauw potlood 
een diagonaal kruis te 
plaatsen; vaak werden 
beide methoden toege
past. In 1911 werd be
paald dat de zegels voor
taan door stempels zou
den worden ontwaard. 
Een voorbeeld van zo'n 
ontwaarding met een 
stempel is te zien op het 
quitantieboekje van de 
Rijkstelegraaf, meteen 

afstempeling uit 1919 (af
beelding 2). 

Niet populair 
Het met behulp van ze
gels betalen van tele
grammen werd bij het 
puMiek nooit erg popu
lair; dit vanwege de grote 
verscheidenheid aan ta
rieven. Vertelde men zich 
en werden er bijvoor
beeld te weinig zegels 
opgeplakt, dan was het 
mogelijk dat het telegram 
niet verzonden werd. De 
meeste telegramgebrui
kers besloten daarom ge
woon aan het loket in 
contanten af te rekenen. 
Ook voor de kantoren 
zelfwas de zegel niet 
handig. Er moest een uit
gebreide administratie 
bijgehouden worden. 
Omdat de zegels op for
mulieren werden geplakt 
die op het kantoor ach
terbleven en die op den 
duur moesten worden 
vernietigd, zouden ge
bruikte zegels heel zeld
zaam zijn, als niet de PTT 
de zegels van de bladen 
liet knippen om ze op 
Rijkspostzegelveilingen 
te verkopen. Complete 
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gebruikte formulieren 
zijn hierom wel uiterst 
zeldzaam. 

Bijzonder formulier 
In de eerder genoemde 
tentoonstelling in het 
Museum voor Communi
catie is onder meer de 
complete serie zegels te 
zien. Daarbij wordt ook 
een vel van vijftig en een 
van zestig cent geëxpo
seerd, alsmede een kaart-
telegram-formulier met 
telegramzegel, allemaal 
uit 1877. Het kaarttele-
gram-formulier is erg bij
zonder; formulieren met 
zegels werden immers 
gewoonlijk vernietigd 
(ajbeelding 3). Op een 
kaarttelegram mochten 
niet meer dan tien woor
den voorkomen. De tekst 
werd overgeseind en op 
een speciale kaart opge
schreven, vergelijkbaar 
met een briefkaart. 
Woonde de geadresseer
de buiten het bereik van 
een telegraafl<antoor, 
dan werd de kaart per 
post bezorgd. 

MarcKleijncn is conseruator 
posthistorie bij het Museum uoor 
Communicatie m Den Haag 

OPENINGSTIJDEN 
STUDIEZAAL 

Het Museum voor Com
municatie heeft twee stu
diezalen. In de algemene 
studiezaal kunt u elke don
derdag gratis documen
tatie, afbeeldingen, boe
ken en tijdschriften in
zien, videobanden bekij
ken en geluidsbanden af
luisteren. Of u nu voor 
uw plezier komt of om 
een artikel voor te berei
den - het maakt niet uit. 
Meld uw komst wel even 
vooraf: 's ochtends 070-
3307570 of3307572; 
vaak kan er dan al iets 
worden klaargelegd. 
Wilt u de postzegels van 
een bepaald land bekij
ken, de postale afstempe
lingen van uw woon
plaats bestuderen of de 
ontwerpen en de geschie-
deniskaarten voor de Ne
derlandse postzegels in
zien, dan moet u contact 
opnemen voor een be
zoek aan de Studiezaal Post 
(070-3307560). U kunt 
doorgaans één donder
dag per maand terecht. 
De komende tijd is dat op 
25 oktober, 15 november 
en 13 december. Er is 
maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar! 

Afbeelding 5 - Een kaart-tclegramformulier uit 1877 - een bijzondere getuige van een bijzonder tijdperk (collectie Museum uoor Communicatie), 
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'DE VLIEGENDE HOLLANDER' 
GAAT NOG NIET MET PENSIOEN 
Jubilerende [hereniging bereikt de GsJarige leeftijd 

De vereniging van luchtpostver
zamelaars De Vliegende Hollan
dervjerd op i januari 1936 in 
Amsterdam door een aantal 
verzamelaars opgericht, je 
hoeft geen rekenwonder te zijn 
om uit te rekenen dat de vereni
ging dit jaar vijfenzestig jaar 
oud wordt. Ondanks het berei
ken van die leeftijd zijn er geen 
pensioenplannen; De Vliegende 
Hollander is nog steeds veel te 
actief En geen wonder: het aan
tal verzamelmogelijkheden is 
bij luchtpost bijzonder groot. 

Df EERSTE LUCHTPOST 
Tijdens het beleg van Parijs in 
de FransDuitse oorlog (1870
1871) werden heteluchtballons 
gebruikt om de verbinding tus
sen de hoofdstad en het vrije 
Franse gebied te onderhouden. 
Ze vervoerden zowel personen 
als post. Twee van zulke hete
luchtballons landden in Neder
land. De met die twee ballons 
vervoerde post, zogenoemde 
Ballons Montésbrieven, vorm
den in feite de eerste luchtpost 
naar Nederland. Veel luchtpost
verzamelaars nemen ballon
post in hun verzameling op. 
Aan het begin van de vorige 
eeuw werden in ons land op 
verschillende plaatsen demon
straties met ballonnen gehou
den; veel prentbriefkaarten ge
tuigen daarvan. 

DOOR W . V A N DER HELM 

Het waren vroeger twee begrippen die hand in hand 

gingen: de 65jarige leeftijd en met pensioen gaan. De 

genoemde leeftijd heeft de landelijke vereniging van 

luchtpostverzamelaars 'De Vliegende Hollander' inmiddels 

bereikt, maar dot feit zal door de leden niet worden niet 

aangegrepen om op hun lauweren te gaon rusten. 

Integendeel, de vereniging blijft volop actief. 

De eerst gemotoriseerde lucht
postvlucht in Nederland was in 
1909 een feit: op een terrein bij 
EttenLeurm Noord Brabant 
werden ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de sui
kerfabriek aldaar door graaf De 
Lambert de eerste vliegshows 
gegeven. Een later opgericht 
monument herinnert nog 
steeds aan deze gebeurtenis. 
Voor zover bekend is werden tij
dens deze vluchten geen post
stukken vervoerd, maar wel 
werden veel prentbriefkaarten 
uitgegeven met een afbeelding 
van het door De Lambert be
stuurde toestel. 

BELANGRIJKE IMPULS 
Het berichtenverkeer is door de 
eeuwen heen steeds beter en 

ook sneller uitgevoerd. De ont
wikkeling van het gemotoriseer
de vliegtuig vlak voor en tijdens 
de Eerste Wereldoorlog gaf een 
belangrijke impuls aan het ver
voer van personen en post over 
grote afstanden. Geografische 
barrières die vroeger belemme
rend werkten konden erdoor 
worden overwonnen. Poststuk
ken die per vliegtuig werden 
vervoerd moesten worden voor
zien van speciale aanduidingen. 
Zeker in de beginjaren moest 
bovendien een met onaanzien
lijk extra bedrag aan port wor
den betaald, juist dankzij die 
kenmerken  aanduidingen en 
port  IS luchtpost goed herken
baar; de verzamelaars hebben 
hiervan dankbaar gebruik ge
maakt. De op de poststukken 

aangebrachte kenmerken kun
nen bovendien vaak worden ge
bruikt om de geschiedenis en 
de ontwikkeling van het post
vervoer door de lucht diep
gaand te bestuderen, of ge
woon te gebruiken voor een 
'luchtige indeling' van lucht
poststukken. 

ROL VAN DE KLM 
De KLM  opgericht in 1919 
speelde bij de ontwikkeling van 
de luchtpost van en naar Ne
derland een belangrijke rol. Het 
begon m 1920 met vluchten van 
Amsterdam naar Londen. De 
post werd aanvankelijk met ge
wone postzegels gefrankeerd; 
pas later, op 1 mei 1921, kwa
men de speciale luchtpostze
gels beschikbaar. Het verzame
len van deze zegels op echt ge
vlogen poststukken is met ge
makkelijk en de stukken zijn 
ook vaak heel prijzig. Veel ver
zamelaars zullen er dan ook ge
noegen mee moeten nemen dat 
ze zulke poststukken alleen op 
tentoonstelling te zien krijgen 
maar ook dat kan veel voldoe
ning geven. 

OVERZEESE VLUCHTEN 
Vooreen land als Nederland, 
dat aan het begin van de twin
tigste eeuw beschikte over 
'overzeesche gebiedsdelen', lag 
het voor de hand om ernaar te 
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Linksboven beginnend en dan met de klok mee ballon
vaart in Hoorn, ic}02, reclame vooreen vliegdemonstra
tie van de fameuze Jan Olieslagers en voor een vitegweek 
op Rozenoord in Amsterdam, de 'opstijging der vliegma

chine van het type Wright' op Groot Persijn nabij Den 
Haag, kaart van de eerste nationale luchtposttentoon

steïling van De Vliegende Hollander in 1^44 en een 
luchtpostbriefvan NederlandsIndie naar Nederland 
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streven met deze Rijksdelen 
goede postverbindingen te on
derhouden. Dat verklaart onder 
meer de wens van de KLM om 
naar Nederlands-Indië te gaan 
vliegen. In 1924 was het zover, 
toen de beroemde 'Van der 
Hoop-vlucht' kon worden ge
houden. Dankzij het feit dat de 
KLM er ook toen al naar streef
de om zijn toestellen zowel pas
sagiers als postte laten vervoe
ren kan die vlucht nu filatelis-
tisch worden gedocumenteerd. 
De poststukken van die vlucht 
zijn bijzonder gewild, maar- het 
zal u niet verbazen - ook hier 
geldt dat het om heel prijzige 
stukken gaat. 
Pas in 1928 kwam een geregel
de KLM-dienstop Nederlands-
Indië tot stand. Daarmee kre
gen de verzamelaars opeens 
veel uitgebreidere mogelijkhe
den om met behulp van post
stukken de ontwikkeling van het 
luchtpostvervoer zichtbaar te 
maken. Tot die mogelijkheden 
behoort het verzamelen van 
verschillende luchtpostzegels, 
maar ook het bijeenbrengen 
van stukken met 'luchtpost'-
strookjes. Deze laatste stroken 
vervingen de tot dan voorge
schreven aanduidingen met 
rode of blauwe omlijningen om 
aan te geven het stuk per vlieg
tuig moest worden vervoerd en 
vaak ook met welke maatschap
pij en langs welke route. Ook 
aanduidingen die bedoeld wa
ren om de stukken per nacht-
post te laten vervoeren en ze de 
volgende dag met de eerste be
stelling op de plaats van be
stemming te bezorgen zijn inte
ressant. Al was het alleen maar 
omdat de moderne vervoers
middelen die we nu kennen de 
post niet sneller, maar juist 
langzamer op de plaats van be
stemming brengen dan in de ja
ren dertig van de vorige eeuw 
het geval was. 

lUCHTPOST VERZAMELEN 
Op welke wijze kun je luchtpost 
verzamelen? De mogelijkheden 
zijn legio. Als er voor het eerst 
naar een bepaalde plaats wordt 
gevlogen wordt dat doorgaans 
uitgebreid aangekondigd, met 
de vermelding of bij zo'n 'eerste 
vlucht' post kan worden meege
geven. Een verzamelaar kan 
dus een collectie eerste-vlucht-
couverts opbouwen. 
Belemmeringen van politieke, 
klimatologische of andere aard 
dwongen de luchtvaartmaat
schappijen vaak om naar ande
re routes te zoeken en ook dat 
kan met - meestal 'gewone' -
poststukken worden gedocu
menteerd. Dit levert een grote 
variatie op, want vrijwel geen 
enkele brief of kaart is helemaal 
gelijk aan de andere. Luchtpost
zegels waren al dan niet ver
plicht gesteld en veel landen ga
ven (en geven trouwens nog 
steeds^ postzegels uit met de 
vermelding Par Avion o^ Airmail. 
Ook 'onderbrekingen' in het 
vervoer - door onvoldoende 
frankering, omdat er geen vlieg
tuig beschikbaar was of andere 
redenen - kunnen voor de ver
zamelaar een uitdaging beteke
nen: het is boeiend de achterlig
gende reden van zo'n onderbre
king op te zoeken en daarmee 
de verzameling meer diepte te 
geven. Censuurkenmerken ko
men heel vaak voor; meestal 
niet op de eerste vluchten, 
maar wel op gewone poststuk
ken. Zulke stukken zijn bijna 
nooit in de catalogus te vinden. 
Al in de jaren dertig werd er 
speciaal luchtpostpapier inge
voerd; een envelop en een velle
tje schrijfpapier wogen samen 
net iets minder dan vijf gram 
weegt. Ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog was het vanwege 
de enorme hoeveelheden post 
die werden vervoerd noodzake
lijk om het gewicht nog verder 

te reduceren; dit leidde tot het 
speciale luchtpostblad (aer-
ogrannme). Echt gebruikt zijn 
zulke luchtpostbTaden vrij lastig 
te krijgen omdat er meestal per
soonlijke berichten op staan. 
De hedendaagse luchtpoststuk
ken zijn meestal nog steeds als 
zodanig te herkennen, al is het 
door het ontbreken van speci
fieke kenmerken en aantekenin
gen wel moeilijke om de wijze 
van vervoer te achterhalen. 
Luchtpostverzamelingen kun
nen op heel verschillende ma
nieren worden samengesteld. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk 
om een enkel traject (of gedeel
te van dat traject) te belichten, 
of stukken op te nemen die zijn 
vervoerd met één type vliegtuig 
of vliegtuigfabrikaat (bijvoor
beeld per DC3 of met behulp 
van Douglas-toestellen). Een 
andere invalshoek is het verza
melen van stukken die uit Ne
derland naar één ander land 
werden vervoerd (bijvoorbeeld 
de 'emigratielanden') of een 
naar een bepaalde groep landen 
(zoals de Scandinavische). Ook 
kan worden verzameld aan de 
hand van het soort poststukken 
(bijvoorbeeld alleen luchtpost
blad van en naar Nederland). 

ACTIEF EN ENERGIEK 
Bijna vijfhonderd enthousiaste 
verzamelaars zijn lid van De 
Vliegende Hollander. Ze ont
moeten elkaar op bijeenkom
sten in Aalsmeer, Hilversum, 
Vlissingen en Velp. Hoogtijdag 
is de jaarlijkse Dag van de Aero-

flatelie, een gelegenheid waar
bij de leden elkaar ontmoeten 
en actief gegevens uitwisselen. 
Het eigen verenigingsblad. De 
Aero-Philatelist, brengt met gro
te regelmaat nieuws en infor
matie op velerlei gebied, waar
onder uiteraard de gegevens 
met betrekking tot de eerste en 
bijzondere vluchten van diverse 

maatschappijen. De Nieuwtjes-
dienst van De Vliegende Hollan
der zorgt ervoor dat de leden de 
enveloppen met speciale af
stempelingen in huis krijgen en 
zet zich ook energiek in om -
bijvoorbeeld met gebruikma
king van buitenlandse corre
spondenten - er voor te zorgen 
dat ook op de retourvluchten 
post wordt meegezonden. De 
stukken die dit oplevert dienen 
als een zichtbaar bewijs van het 
feit dat postvervoer mogelijk. 

LEZEN EN EXPOSEREN 
Behalve de luchtpoststukken 
zelf vergaren serieuze lucht
postverzamelaars ook veel in
formatie; het raadplegen van li
teratuur is zo goed als een 
noodzaak. De vereniging heeft 
zelf een aantal publicaties uitge
geven of geeft hierbij onder
steuning. 
Wie kennis vergaart en verza
melingen opbouwt wil daarvan 
natuurlijk ook iets overdragen 
op anderen. Al vanaf 1944 orga
niseert De Vliegende Hollander 
tentoonstellingen en sinds 1962 
wordt jaarlijks de Dag van de 
Aeroflatelie gehouden. Het aar
dige is dat ook deze gebeurte
nissen (net als congressen over 
luchtpostvervoer) postaal wor
den vastgelegd met poststuk
ken en speciale stempels. Al
leen al van die stukken kan een 
mooie collectie worden samen
gesteld, waarbij de geschiede
nis en ontwikkeling van het 
luchtpostvervoer mooi kan wor
den geïllustreerd. 
Deze maand - om precies te 
zijn op 27 en 28 oktober - viert 
de vereniging het vijfenzestigja
rig bestaan, een gebeurtenis die 
samenvalt met de veertigste 
editie van de Dag van de Aerofi-
iatelie. Alle lezers van Filatelie 
zijn van harte welkom in het 
Aviodome op Schiphol! 

Van linksboven met 
de klok mee. ope-

nmgsviucht Amster-
öam-Cenève-Rome 

(9juni ig4y), envelop 
met KLM-frankeer-
stempel en reclame 

('KLM vliegensvlug'); 
een Canadese 'Airlet

ter' uit t%o; voor
beelden van recente 
KLM-Exelvluchten 

van en naar Maast-
richt (2000). KLM-

chartervlucht Brussel-
Berlijn (1955) en een 
envelop van de eerste 
KLM-vlucht met een 
Lockheed 'propjet' 

Electra (1939). 
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SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

16. VERVALSINGEN TEN NADELE VAN 
DE POSTERIJEN [AFLEVERING 2] 

In aflevering i6/i van 
deze rubriek (zie Filatelie 
van augustus/september, 
pagina's 672 en 673) 
werden  net als in deze 
bijdrage  vervalsingen 
ten nadele van de poste
rijen besproken. Er wer
den toen zowel een semi
klassieke Nederlands ze
gel als enkele moderne 
Engelse zegels bespro
ken. 
Het zijn niet alleen parti
culieren die postzegels 
ten nadele van de poste
rijen vervalsen; ook grote 
criminele organisaties 
kunnen zich ermee bezig 
houden, zoals het nu vol
gende voorbeeld aan
toont. 

NIGERIA 
Omstreeks 1995 werden 
zowel in WestEuropa als 
in de Verenigde Staten 
bedrijven aangeschreven 
door een organisatie die 
zich de Nigcnan National 
Petroleum Corporation 
noemde. In de brieven 
gezonden aan deze fir
ma's werd gevraagd om 
als officiële tussenper
soon te willen optreden. 
Ze moesten helpen bij het 
overschrijven van grote 
bedragen  het ging soms 
om miljoenen Ameri
kaanse dollars  naar de 
rekening in het land van 
de tussenpersoon. Op 
deze manier kon het geld 

dan worden 'doorge
sluisd' naar de tussen
persoon. De 'beloning' 
voor deze hulp was niet 
gering: de bedrijven kon
den 25 tot 30 procent van 
het over te maken bedrag 
'verdienen'. 
Dat het hier om oplich
ting ging werd al snel 
duidelijk; de brief be
stond slechts uit een los 

velletje (afbeelding 8), ter
wijl de tekst in een nogal 
onbeholpen Engels was 
gesteld. Hoeveel firma's 
van deze praktijken de 
dupe zijn geworden is 
niet bekend. In kranten 
en tijdschriften werd in 
ieder geval vele malen ge
waarschuwd voor fles
sentrekkerij. 
Opvallend was dat deze 
zogenaamde Nigerian Na
tional Petroleum Corpora
tion (er bestaat werkelijk 
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Afbeelding 8  Brief die zogenaamd afkomstig is uan lemond van de 
Nigerion National Petroleum Orgonisation, er bestaan uerschillende uer
sies uan deze brief, ondertekend door steeds ujcer andere Nigeriancn 

een Nigeriaans over
heidsbedrijfmet die 
naam) enveloppen van 
slechte kwaliteit gebruik
te. Je zou toch mogen 
verwachten dat  als er 
miljoenen beschikbaar 
zijn  er op z'n minst ge
bruik zou worden ge
maakt van een goede 
kwaliteit enveloppen en 
briefpapier, of van een 
fax. Maar ja, dat kost een 
zwendelaar geld dat hij 
(nog) niet heeft. Hetzelf
de gold voor de franke
ring: postzegels kopen 
om de bewuste brieven te 
verzenden kostte uiter
aard ook geld; vandaar 
dat de nepNNPC ge
bruik maakte van verval
ste, gekopieerde postze
gels van, in dit geval, 
50 naira. 
Dat de zwendelarij al lan
ger aan de gang was 
blijkt uit het bestaan van 
andere vervalste 'postze
gels' die de NNPC ge
bruikte, met waarden van 
20 en 30 naira, die lijken 
te verwijzen naar de tarie
ven uit de periode tussen 
begin iggo en 1995. He
laas heb ik deze vervals
ingen niet ter beschik
king! 

Kenmerken vervalsingen 
De vervalsingen zijn in 
bijzonder grote aantallen 
vervaardigd. Bij een eer
ste, globale beschouwing 
lijkt het erop dat ze met 
behulp van een kleuren
kopieerapparaat zijn ge

produceerd. De afdruk
ken zijn erg slecht en af
gedrukt op wit, eenzijdig 
gestreken papier zonder 
gom, dat onder de ultra
violette lamp sterk op
licht (ajbeeldmg g). 
Bij nadere bestudering is 
echter te zien dat voor de 
vervalsingen gebruik is 
gemaakt van gerasterde 
opnamen van de echte 
zegels. De vervalsingen 
werden vervolgens ge
drukt op een bijzonder 
slecht ingestelde offset
machine: er zijn te grote 
pasverschillen en de 
kleuren verlopen teveel 
(ojbcelding g). Vooral de 
vele 'krassen' en 'stip
pen' rondom het zegel
beeld bevestigen het ver
moeden dat de vervalsin
gen met behulp van het 
ofFsetprocédé zijn nage
maakt. De films en/of de 
platen zijn slecht behan
deld, waardoor deze ver
ontreinigingen mede zijn 
ontstaan (zie 10). 
Omdat de vervalsers niet 
de beschikking hadden 
over de juiste perforatie
machines moesten ze im
proviseren. Het lijkt net 
alsof de vervalsingen met 
behulp van een naaima
chine zijn geperforeerd, 
maar dat is niet het geval. 
De vervalsers hadden wel 
degelijk de mogelijkheid 
om te perforeren; ver
moedelijk deden ze dat 
door een aantal perfora
tiestrippen op een cilin
der te monteren die de 
vellen 'doorstaken'. Op 
de vergrote afbeelding is 
 zowel aan de hnker als 
aan de rechterkant (bo
ven)  een grote 'brug' te 

Rechts, afbeelding 10 
Slechte doorsteek (alsof de 
perforatie met behulp van 

een naaimachine is uer
uaardigd), aan Imker en 

rechterzijde is een 'grote 
brug' m de perforatie te 

zien. 
Bouen ajbceldmg 9  Nigeria, uerualsing 50 naira, sterk oplichtend on
der uulichtgrote pasuerschillen, ontstaan tijdens het drukken. 

Linksonder: ofbeelding 11  Complete brief met ucrualste Nigeriaanse zegel; de envelop is gemaakt uan een slecht 
soort bruin krajtpapicr Rechtsonder ofbeelding 12  Een dito brief, ditmaal met een groene ajstempeling, m 

plaats uan het te uerufochten datumblok is de aanduiding 'DATE' te lezen 

http://nM.ni%c2%ab


zien, dat wil zeggen: een 
duidelijk grotere afstand 
tussen twee perforatiega-
ten. De tandingmaatvan 
de vervalste zegels is 
i i x i i , in plaats van kam-
tanding 14x14 zoals bij de 
echte postzegels het ge
val is (zie ook afbeelding 
10). 
Dat er bij het afstempelen 
en verzenden van de brie
ven gebruik werd ge
maakt van de diensten 
van officiële postbeamb-
ten is wel duidelijk: de 
vervalsingen zijn gewoon 
te snel herkenbaar. 
Er bestaan veel verschil
lende afstempelingen. De 
gebruikte stempelkleu-
ren zijn groen, violet, 
rood en zwart. In veel 
stempels zijn de namen 
van de verzendplaatsen 
niet herkenbaar (zie de 
compleet afgebeelde 
brief, afbeelding 11). Som
mige stempelafdrukken 
hebben in het geheel 
geen datum. 
De in afbeelding 12 ge
toonde complete brief 
(stempelkleur groen) 
heeft als afstempelings-
kenmerk >• B/O PAO IKEJE 
^ LAGOS en als datumblok 
het woord DATE. 
In nummer 283 (septem
ber 2000) van philatelic, 
het tijdschrift van de Bund 
Deutscher Philatelisten 
(BDPh), schrijft Heinz-
Jurgens Langwost op pa
gina 58, in de rubriek 
Philatelie und Postgeschichte 
(aflevering 204) dat op 5 
april 2000 in een door de 
ARD getoonde televisie
uitzending te zien was 
hoe men op het vliegveld 
London-Heathrow post

zakken met twintigdui
zend brieven met verval
ste Nigeriaanse postze
gels in beslag nam... We 
mogen aannemen dat dit 
nog maar het topje van 
een enorme ijsberg voor
stelde. 
Mochten er lezers van Fi
latelie zijn die beschikken 
over de vervalste zegel 
van 20 naira met de af
beelding Roan Antilopes of 
van de zegel van 30 naira 
met de afbeelding Lion 
dan zou ik die graag voor 
onderzoek en mogelijke 
verdere bespreking in dit 
blad ter beschikking wil
len hebben. 

DUITSLAND 
Een ander land waar veel 
vervalsingen ten nadele 
van de post werden en 
worden vervaardigd is 
Duitsland. In de beginpe
riode van 1948 werden 
zowel in de westelijke 
(onder de geallieerde be
zetting vallende) als in de 
oostelijke (door de Rus
sen gecontroleerde) ge
bieden ('zones') veel 
brieven en briefkaarten 
verzonden waarop post
zegels met vervalste op
drukken of postzegels 
met vervalste 'handstem-
pelopdrukken' voorko
men. 
Ik wil in deze en in de 
volgende aflevering van 
deze rubriek enkele van 
zulke vervalsingen ten 
nadele van de post tonen. 
De westelijke geallieer
den voerden op 21 juni 
1948 in hun zones een 
geldsanering door. Drie 
dagen later, op 24 juni 
1948, deed de militaire 

administratie van de 
Sovjets hetzelfde in hun 
zone en in Groot-Berlijn. 
Uiteraard waren er men
sen die nog grote aantal
len bezaten van de oude, 
na de oorlog gedrukte 
'gemeenschappelijke' 
postzegeluitgiften. Deze 
postzegels en briefkaar
ten, voorzien van een ge
drukte zegelwaarde, had
den nu een nieuwe fran-
keerwaarde die slechts 
een tiende bedroeg van 
de oude frankeerwaarde. 
Deze postzegels mocht 
men - zoals dat werd ge
noemd - als Zehn/achJTon-
katur gebruiken. Dat wil
de zeggen dat men om 
aan een frankering van 10 
pfennig te komen zegels 
met een waarde van i 
Reichsmark of 100 pfen
nig moest plakken. Om
dat er op 24 juni 1948 
nog geen zegels waren 
met de nieuwe frankeer-
waarden, werden de oude 
postzegels met pfennig-
waarden van de tweede 
gemeenschappelijke uit
gifte - voor zover ze no
dig en voorradig waren -
door de postbeambten 
van een handstempelop
druk voorzien, te weten 
het oude Bezirksstempel. 
Alleen deze zegels moch
ten na betaling aan het 
loket verkocht en ge
bruikt worden. Dat dit 
niet overal op de juiste 
wijze gebeurde is ge
noegzaam bekend. 
Velen hebben door het 
aanbrengen van valse 
stempels en opdrukken 
op de oude postzegels en 
briefkaarten getracht 
deze postwaarden 'op te 

waarderen' . Soms ge
beurde dat met echte Be-
zirksstempcls, soms met 
nagemaakte (en dus ver
valste) handstempels. 
Ook de latere opdruk 
Sowjetische Besatzungs Zone 
werd veelvuldig nage
maakt; de van deze op
druk voorziene zegels 
werden dan gebruikt 
voor 'legale' frankering. 

Sovjet-bezettingszone 
Afbeelding 13 is een brief
kaart (postwaardestuk) 
met een gedrukte zegel
waarde van 12 Pf. (type 
arbeidersserie), voorzien 
van een zogenoemde 
handstempelopdruk (Bc-
zirksau/druckmarke) van 3 
Berlm-Johannisthal a. De 
briefkaart werd per ex
presse verzonden (Durch 
Ellboten), waardoor er 
voor in totaal 90 pfennig 
gefrankeerd moest wor
den (10 pfennig voor de 
briefkaart en 80 pfennig 
voor de expressebestel-
ling in het plaatselijk ver
keer). De afzender had 
zijn bericht op een brief
kaart van 12 pfennig (be
stemd voor interlokaal 
verkeer) geschreven; de 
loketbeamte voorzag de 
kaart vervolgens van aan
vullende frankeerzegels 
met handstempelopdruk-
ken, zonder te bemerken 
dat de briefkaart-zelf van 
een vervalste handsstem-
pelopdruk was voorzien. 
De briefkaart met postze
gels werd daarna afge
stempeld met het datum
stempel Berlin-Nicderscho-
neweide h; op die manier 
werd er een officiële 
postzending van ge

maakt. De postzegels en 
de erop geplaatste hand-
stempelopdrukken zijn 
dus echt, net als de af
stempeling, maar de ze-
gelindruk van 12 pfennig 
is zoals gezegd voorzien 
van een vervalste hand
stempelopdruk. De brief
kaart is overigens overge-
frankeerd: er is 2 pfennig 
te veel geplakt! 

De andere brief (ajbeel-
ding 14) is ook gefran
keerd met een vervalsing 
ten nadele van de poste
rijen. Het gaat om een -
wat men noemt - meng-
frankering met Zehn/ach-
jrankatur. In dit geval be
staat de frankering uit 
postzegels voorzien van 
een handstempelopdruk 
(Bezirk 3, 2 pfennig), een 
zegel met zogenoemde 
tapijt- of Netz-opdruk (10 
pfennig), een opdruk 
Sowjetische Besatzungs Zone 
(15 pfennig) en een 
Zehnfachfrankatur van 
vijf mark (50 pfennig); in 
totaal dus 77 pfennig. De 
brief werd gemaakt door 
de bekende Berlijnse 
postzegelhandelaar en 
catalogusuitgever 
Wrona. De man heeft 
vele vervalsingen ge
maakt en werd hiervoor 
indertijd veroordeeld tot 
achttien maanden cel
straf De handstempelop
druk Bezirk 2 is een ver
valsing, alle andere op
drukken zijn echt. 
Overigens stond Wrona 
niet alleen; zowel verza
melaars, postbeambten 
als postzegelhandelaren 
hebben dit soort franke
ringen bewust gemaakt. 
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Afbeelding 13 - Verualsmg ten nadele van de post, handstempelopdruk 3 BERLIN-
JOHANNISTHAL a; ajstempelmfl BERLIN NIEDERSCHONEWEIDE h, -1.7.48.-19. 

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. 

Afbeelding 14 - Vervalsing ten nadele uan de post, uervaardyd door de bekende Berlijnse 
handelaar en catalogusuitgever Wrona, de handstempelopdruk Bezirk 3 BERLIN is uals 

Bezit u vervalsingen die niet eerder zijn afgebeeld, onderzocht 
of besproken, laat dat de auteur dan weten; hij kan het materiaal 
onderzoeken en eventueel bespreken in de loop van deze serie. 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
5/5 3 2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bi| de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALBANIË 
222'oi. Belangrijke perso
nen. 
Tweemaal go L., samenhan
gend. Ahmed MyftarDede, 
Sali Njazi Dede. 
iij'oi. Hulp Kosovo, over
druk op Europazegels 1995. 
80no, 130120 L. 

ANDORRA SPAANS 
206'oi. Bouwkundig 
erfgoed. 
75 P. (€0.45). Casa Palau. 

ARMENIË 
66'oi. Duizend jaar 
document Klaagliederen van 
Grigor Narekatsi. 
25 d. Portret Narekatsi en 
handschrift. 

/ O S 76'oi.Vijftienhonderd
vijftig laar geleden slag van 
Avarayr. 
Velletje met 170, 270 d. Slag 
van Avarayr  Vardan 
Mamikonian. 

96'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
50, 500 d. Resp. Sevanmeer, 
stuwmeer Spandarian. 

ii6'oi. Armenië lid Raad 
van Europa. 
240 d. Beeldmerk Raad van 
Europa en tekst 'Armenië lid 
Raad van Europa  25 januari 
2 0 0 1 ' . 

AZERBEIDZJAN 
277'oi. Frankeerzegels, 
torens. 
100, 250 m. Toren in Sheki 
van resp. i8de eeuw, 
7de8ste eeuw. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
45'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
I., 2. (M). Resp. Skakavac
waterval in nationale park 
Sutjeska, rivier Turjanica bij 
Donji Vijacani. 

BULGARIIE 
i5'oi. Aprilopstand 
honderdvijfentwintig jaar 
geleden, honderdvijftigste 
geboortedag Todor 
Kableschkov(i85ii876). 
0.22 L. Portret, gebouwen en 
brug. 
245'oi. Bedreigde plant en 
diersoorten, aasgier. 
0.12,0.22, 0.30, 0.65 L. Vier
maal verschillend: Neophron 
percnopterus. 

^̂ ^ 
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59'oi. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 
landdag van Thüringen, 
iio Pf (€0.56). Gebouw 
landdag in Erfurt. 

69'oi. Vissen. 
Driemaal 2e klas. Lampetra 
fluviatilis, Aspius aspius, 
Coregonus albula. 

ttÊaaêÊ»»»»» 

59'oi. Vijftig jaar Hoge 
Raad in Duitsland, 
iio Pf (€0.56). Plastiek 
'Die Gerechtigkeit' uit 
gebouw Hoge Raad en tekst 
'De waardigheid van mensen 
is onaantastbaar. Het staats
gezag heeft de plicht deze te 
eren en te beschermen.' 

CYPRUS 
25io'oi. Loukis Akritas 
(19091963). 
20 c. Portret schrijver, 
journalist, politicus. 
25io'oi. Kerst 2001, 
achthonderdjarig bestaan 
klooster Macheras. 
13,25,30 c. Resp. icoon van 
de Moeder Gods, klooster
gebouwen, sieraad. 

69'oi. Finse Golf. 
I Vijfmaal iste klas 

(in boelqe). Interieur 
kapiteinshut 

i8de eeuws koopvaardijschip 
op bureau kaart Finse Golf 
van Hendrick Doncker (1676) 
met uurglas en passer, vuur
toren Utö, wrak Nederlandse 
schip onder Russische vlag 
Sankt Mikael (1747), duiker 
onderzoekt schatten van het 
wrak, twee zeedieren uit dit 

gebied: Praunus inermis 

I Q u 56 c Musters en Idotea baltica. 
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59'oi. Eerste wereldcongres 
UNI (Union Netwerk 
International, internationale 
organisatie van 
vakverenigingen) in Berlijn, 
no Pf (€0.56). Viaggen. 

1 UNI Weltkongress 

DUITSLAND 
59'oi. Serie bezienswaar
digheden, slot Kirchheim 
en Wartburg, 
50, 400 Pf (€0.26, 2.05). 
Resp. wafelplaatzoldering in 
cederzaal van slot Fugger in 
Kirchheim (Zwaben), wereld
erfgoed Wartburg (burcht ten 
zuiden van Eisenach, 
gebouwd op 400 m hoge 
rots, elfde eeuw). 

Deutschland ^ ^ Q 0 56C 

*»_ ̂. 
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59'oi. Serie 'Fur uns Kinder'. 
Blok no Pf (€0.56). 
Fantasietekening van kat, 
kinderen, vogels en vlinder, 
oprand vogels, slak, worm en 
vis. 

59'oi. Joods museum Berlijn, 
no Pf (€0.56). Plattegrond 
museumgebouw in licht 
(museum opent in september 
met permanente 
tentoonstelling twee eeuwen 
Duitsjoodse geschiedenis). 

FINLAND 
69'oi. Vogels. 
Driemaal iste klas. Oriolus 
oriolus, Motacillaalba, Parus 
caeruleus. 

GROOTBRJTTANNIË 
2io'oi. Honderd jaar 
Nobelprijs. 
2nd, ist. E, 40,45, 65 p. 
Prijzen voor resp. 
scheikunde: buckminster
fullereen  sir Howard 
Kroto kreeg Nobelprijs 
1996 voor ontdekking dit 

soort moleculen (warmte 
vinger toont een ion erbinnen), 
economische wetenschap
pen: wereldkaart (diepdruk), 
vrede: vredesduif (in relief), 
fysiologie of medicijnen: 

kruis (beschadiging geeft 
eucalyptusgeur), 
literatuur:gedicht 'The 
Addressing of Cats' van 
T.S. Eliot (18881965)
Nobelprijs 1948 (te lezen 
met vergrootglas), na
tuurkunde: molecuul 
borium (hologram 
Denis Gabor (19001979) 
Nobelprijs 1971 voor 
holografie). 

ITALIË 
3i8'oi. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'. Domus 
Aurea in Rome. 
i.ooo L. (€0.52). Achthoekige 
zaal van Domus Aurea. 



ig'oi. Serie 'Italiaans 
ontwerp'. 
Vel met zesmaal 800 L. 
(€0.41). Elementvan Piero 
Lissoni en Patricia Urquiola 
(2000) en stoel van Anna 
Bartoli (1995), stoel van 
Monica GrafFeo (2001) en 
lamp van Rudolfo Dordoni 
(1996), lamp van Ferruccio 
Laviani (1992) en divan van 
Massimo losa Ghini (igSg), 
stoel van Anna Gili (1991) en 
tafeltje van Miki Astori 
(1995), bloemenetagère van 
Marco Ferren (1997) en divan 
van M. Cananzi en R. Semprini 
(1989), kruk van Stefano 
Giovannoni (1997) en lamp 
van Massimiliano Datti (2001); 
op rand tekst over Italiaans 
design voor nieuwe inrich
ting huis van Daniele Baroni. 

igg'oi. Serie 'schatten uit 
musea en nationale archieven', 
archeologisch museum in 
Alto Adige. 
800 L. (€0.41). Ótzi (in ijs 
geconserveerd lichaam van 
man, gevonden in hetOtztal 
m 1991), zi|n houten bijl, op 
achtergrond gletsjer. 

22901. Dag van filatehe. 
800 L. (€0.41). Kinderen in 
schoolbanken. 

JERSEY 
6ii'oi. Kerstklokken. 
Tien zegels zonder waarde
aanduiding, vijf voor post op 
Jersey, vijf voor Groot
Brittannie. Maria en Kind en 
kerkklokken, straat met 
verlichting in vorm klok, 
kinderen zingen en luiden 
bellen, kerstman met 
belletjes aan leidsel, kerstboom 
met klokjes, aanbidding van 
de herders en toren met klok, 
kinderen zingen 'Jingle bells' 
en kerstman in slee, papieren 
kerstklok bij kerstboom, 
kerkklokken, snoepje met 
papier waarop klokken. 

JOEGOSLAVIË 
i93'oi. Belangrijke personen. 
50., 100. Ndin. Resp. 
Stefan Stojanovic Mokranjac 
(18561914, componist) 
geschilderd door Uros Predic 
(18571953), NikolaTesla 
C18561943, natuurkundige) 
geschilderd door 
Radomir Bojanic (1951). 

^ U « a « M M A f t * M A I 

KROATIË 
i27'oi. Arboretum Trsteno, 
I5dei6de eeuw, op lijst 
beschermde natuur
monumenten, branden in 
1991 en 2000. 
Blok 14.40 kn. Fontein van 
Neptunus en deel renaissance
park met in hoek brand; op 
rand briefl<aart en brand. 
2i7'oi. Wereldcongres 
esperantisten in Zagreb. 
5.kn. Monden. 

299'oi. Honderdste ge
boortedag Enrico Fermi 
(19011954). 
800 L. (€0.41). Portret bij 
schoolbord van Nobelprijs
winnaar natuurkunde 1938 

287'oi. Vijftig jaar UNHCR* 
en lOM (Internationale 
organisatie voorvluchtelingen). 
1.80, 5. kn. Resp. vrouw 
leunend tegen muur, rij 
vluchtelingen. 

M A C E D O N I Ë 
ii2'oo Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
aidsbestrijding. 
3 den. Hand met condoom. 

MADEIRA 
ig7'oi. Landschappen en 
tradities op Madeira. 
53,85,105 e.; blok 350 e. 
(€0.26,0.52,0. 52; 1.75). 
Resp. gezelschap met 
muziekinstrumenten, met 
boerderijproducten op weg 
naar markt, traditionele 
kleding; man met stok over 
schouder waaraan dode 
vogels, op rand stadje aan de 
kusten gezin. 

M O N A C O 
39'oi. Honderd jaar Nobel
prijs. 
5., 8., 11.50 F. (€0.76,1.22, 
1.75). Portretten van resp. 
Alfred Nobel (18931896, uit
vinder dynamiet, oprichter bij 
testament Nobelstichting), 
Henri Dunant (18281910, 
stichter Internationale Rode 
Kruis) kreeg Nobelprijs vrede 
inigoi, Enrico Fermi 
(19011954, Italiaans fysicus 
bouwde eerste reactor met 
uranium) kreeg Nobelprijs 
natuurkunde in 1938. 

iVlAN 
io8'oi. Voedsel van Man. 
22, 26, 36, 45, 50, 66 p. Resp. 
biefstuk met schelpdieren, 
'Manx queenies' (Europa
zegel 2001), schaal schelp
dieren (Europazegel 2001), 
lam, haringtaart, 
geglazuurde limoentaart. 

3g'oi. Architectuur van 
Mackay Hugh Baillie Scott 
(18651945). 
22, 26, 37, 40, 80 p. 
Gebouwen. 

Wf 
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MOLDAVIË 
236'oi. Uitgifte eigen post
zegels tien jaar geleden. 
Velletje met40 b., 2., 3. L. 
Afbeelding van resp. Yvert
nummers i, 2, 3; op rand 
monumenten mensenmenigte. 

■ ■■■■■■ •■■■ w w « « ^ v 
MONACO 5,001< 
ï —.^ 0,76 € 

rfefee. 

OEKRAÏNE 
i27'oi. Khanenkomuseum 
van kunst. 
Velletje met 20, 30, 50 k. 
Resp. Maria met Kind 
(6de eeuw), St.Sergius en 
Bacchus (6de eeuw), Johannes 
de Doper (7de eeuw). 

POLEN 
i48'oi. Serie Mariaheilig
dommen. 
I., I., 1.90 ZI. Afbeeldingen 
van resp. Maria uit kathedraal 
van Bydgoszcz, Maria van 
Ludzmierz, Maria van Ma
riampol uit de Mariakerk in 
Wroclaw. 

i48'oi. Zestigste sterfdag 
heilige Maximihanus Maria 
Kolbe (18941941), heilig ver
klaard 10 oktober 1982. 
I. Zl. Portret priester met op 
achtergrond tekst. 
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3i8'oi. Bouw 
Heiligdom van 
barmhartigheid 
in Krakow. 
I.Zl. Afbeel
ding basiliek. 

247'oi. Bedreigde dieren. 
Tweemaal 1. (G). Milvus 
milvus, Scirtopoda telum. 

267'oi. Tweehonderdvijf
tigste geboortejaar Dmitro 
Bortnjansky (17511825). 
20 k. Portret componist. 

AAd^^AAAAA« 

PORTUGAL 
6g'oi. Europees forum 
Lions 2001. 
85 e. (€0.42). Rand met letter L. 

ROEMENIË 
234'oi. Georghe 'Gica' 
Hagi stopt met actief 
voetballen, 
2200 L., blok 35.000 L. Resp. 
Hagi, Hagi op schouders 
supporters. 
45'oi. Europa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
13.000 L. Wereldbol met een 
boompje op achtergrond 
waterdruppels. 
i66'oi. Honden. 
1300, 5000, 8000,13500 L. 
Resp. collie, basset, Siberische 
husky, 'ciobanesc mioritic'. 
(zie pag. 770) 
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267'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
13500 L. Portret George Palade, 
Roemeens vluchteling, 
Nobelprijs fysiologie of 
geneesl<unde 1974, 
beeldmerk UNHCR*. 

RUSLAND 
i27'oi. Kerken, moskeeën 
en tempels in Rusland. 
Veertienmaal 2.50 r. Bryansk 
(kerk 1996), Vladimir 
(kathedraal 1189), 
Zvenigorod (kathedraal 
1405), Kazan (moskee 1849), 
Lesosibirsk (kerk 199g), 
Moskou (kathedraal 1792), 
Moskou (kathedraal 1911), 
Moskou (synagoge), Rostov na 
Donu (kathedraal 1792), 
Ryazan (kerk 2001), St
Petersburg (kerk 1838), 
St.Petersburg (synagoge 
1893), Kyzyl (tempel 1976), 
Ufa (moskee 1830). 

SAN MARINO 
log'oi. Honderdvijfentwintig 
jaar Societa Unione Mutuo 
Soccorso (SUMS, Vereniging 
voor onderlmge hulp). 
Tweemaal 1200 L. (€0.62). 
Allegorische voorstellingen 
en resp. oude bakkerij/molen 
(belangrijk in Tweede 
Wereldoorlog), hoofd
gebouw SUMS op plaats 
voormalige bakkerij. 

I S A M MARINO 1200 €0,62 
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^ log'oi. Kunst en natuur, 
=^ Joseph Beuys (19211986). 
° 2400 L. (€1.24). Spandoek 
^ met 'Natuurbescherming 
\^ J. Beuys'. 

yV.N*M\Rl\0 2400 «1.25 

log'oi. Verenigde Naties 
jaar van 'Dialoog tussen 
culturen'. 
2400 L. (€1.24). Winnend 
ontwerp wedstrijd UPU*: 
Wereldbol met vier poppetjes 
(rood, wit, geel en zwart) die 
verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 

SLOVENIË 
85'oi. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis. 
12 Sit. Rood kruis. 

SPANJE 
67'oi. Vijfentwintig jaar 
koninklijke voetbalcup. 
40 P. (€0.24). Symbolische 
trofee, kroon, schild met 
leeuw. 
io7'oi. Volksfestivals. 
40; 120 P. (€0.24, 0.72). 
liesp. handen, vogels, 
klokkentoren, zon, persoon 
in kostuum met slagwapen in 
Cipotegato; reuzenman en 
vrouw van Gegants del Pi. 

i37'oi. Vierhonderdste 
geboortedag Baltasar 
Gracian (16011658). 
120 P. (€0.72). Portret 
prozaïst, jezuïet met ganzenpen, 
boek en bureau. 
267'oi. Sociale bezigheden. 
40, 75 P. (€0.24, 0.72). Resp. 
jongentje (stelt grootouder
dag voor), Maria Josefa del 
Corazon de Jesus en gebouw. 

TSJECHIË 
59'oi. Natuurbehoud, 
bedreigde zoogdieren 
verzorgd in dierentuinen. 
Viermaal 5.40 Kc. Fennecus 
zerda, Ailurus fungens, 
Panthera tigris altaica, 
Pongo pygmaeus. 

TURKIJE 
19501. Honderdtwintigste 
geboortedag Mustafa Kemal 
Ata turk (18811938). 
300.000,450.000 TL. Portret 
eerste president republiek 
Turkije, portreten gebouw. 
56'oi. Internationale dag 
milieubescherming, vogels. 
Velletje met tweemaal 
300.000 TL.; velletje met 
tweemaal 450.000 TL. Resp. 
Turdus pilaris, Carduelis 
carduelis; Merops apiaster, 
Upupa epops. 

IJSLAND 
io7'oi. Overdrukvis 43'99 
(Yvert858). 
53.kr over 35 kr. 
Orcinus orca en 'brev 50 g'. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
3i3'oi. Internationaal 
colloquium over Augustinus 
van Hippo. 
5, 24 Dh. Resp. Beeld van de 
heilige, mozaïek. 

ANGUILLA 
ii7'oi. Tweehonderdvijfen
twinügjaar sinds Amerikaanse 
revolutie. 
300.,$ I., 1.50,1.90. Resp. 
kapitein John Paul Jones en 
zeilschepen 'USS Ranger' en 
'Drake' bij Ierse kust, portret 
George Washington (1732
1799, generaal, later presi
dent) met legeractie (over
winning bij Yorktown), 
Thomas Jefferson (17431826) 
bij tekenen onafhankelijk
heidsverklaring, John Adams 
(17351826) in overleg om 
akkoord over eind revolutie te 
bereiken. 

UILLA 
78'oi. Vogels. 
30 c., $ I., 1.50, 2., 3.; 
velletje met 25, 65 c , $ 1.35, 
2.25. Resp. Anas bahamensis, 
Tiaris bicolor (mannetje en 
vrouwtje), Anous stolidus, 
Himantopus mexicanus, 
Charadrius alexandrinus; 
Egretta ±uia, Phaethon 
aethereus, Tringa melanoleuca, 
Stema fiiscata. 

ANCtUUAN BIRDS H j 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
24'oi Telling bevolking en 
huizen. 
15, 25, 65, 90 c ; blok $ 6.. 
Kaarten en grafieken. 

ARGENTINIË 
i47'oi. Volkstelling 2001. 

Kleine 
afbeeldin
gen van 
wat 
geteld 
wordt: 
mensen, 
tv, 
huizen, 
flats. 
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i47'oi. Milieubescherming. 
75 c. Veld zonnebloemen, 
zeemeeuwen en SACCsatel
liet (satelliet met weten
schappelijke toepassingen, 
zoals volgen trek walvis 
(Eubalaena australis). 

287'oi. Katachtige roofdie
ren. 
Velletje met 25, 25, 50, 50, 
75,75 c. (en twee zegels zon
der waarde met tekening 
katachtige en 'inheemse 
fauna'). Resp. Panthera onca, 
Felis concolor, Felis pardalis, 
Felis yagouaroundi. Felis 
guigna. Felis geoffroyi. 

287'oi. Tango. 
75 c. 'Concert van accordeon
speler1990'door 
Aldo Severi. 
287'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Japan 
2001. 
Velletje met tweemaal 75 c. 
Paar danst de tango en 
accordeon, danser van 
Kabukitheater Japan, op rand 
meer dansers en beeldmerk 
tentoonstelling. 

AUSTRALIË 
98'oi. Vogels uit de 
woestijn. 
Viermaal 45 c. Resp. Malarus 
lamberti, Emblema picta, 
Epthianura tricolor, 
Melopsittacus undulatus. 

AUS.T RA J.,1 A ; 

i68'oi. Daniel Solander 
(i733'i782, Zweeds bota
nist), gezamenlijke uitgifte 
met Zweden (melding 
8/9/679). 
45 c , $ 1.50. Resp. portret 
Solander en plant 
Barringtonia calyptrata, 
schip Endeaver aan de grond 
in Botany Bay (Australië) en 
plant Cochlospermum 
gillivraei. 

49'oi. Conferentie parle
menten Gemenebest en bij
eenkomst regeringshoofden 
Gemenebest. 
Tweemaal 45 c. Namen lan
den Gemenebest in kleuren 
waardoor een blok van vier 
zegels wereldbol toont. 

48'oi. Honderdste geboor
tedag Enrique Santos 
Discépolo (19011951). 
75 c. Portret acteur. 
ii8'oi. Upaep: Werelderf
goed  Unesco*. 
Tweemaal 75 c. Binnenplein 
landgoed Caroya, kapel van 
landgoed Santa Catalina, 
geborduurde initialen en 
detail uit wapenschild 
universiteit Cordoba, tekening 
gebouw Jezuïeten; beeldmerk 
Sociëteit van Jezus van 
Ignatius van Loyola, kapel 
landgoed La Candelaria, 
koepelgewelf van landgoed 
Alta Gracia, klokken van 
kapel landgoed 'Jesus Maria', 
plattegrond gebouw 
Jezuïeten. 

49'oi. Kerst 2001. 
40, 80 c. Resp. gestileerde 
kerstboom, ster; beiden met 
aanhangsel waarop 'Seasons 
Greetings'. 

r^-^f. 

iig'oi. Honderd jaar 'Birds 
Australia' (vroeger: Royal 
Australasian Ornithologists 
Union), roofvogels. 
49,49, 98, 98 c. Resp. 



Aquilaaudax, Faico 
cenchroides, Erythrotriorchis 
radiatus, Circus assimilis. 

BAHAMA'S 
2i-8-'oi. Koninklijke marine. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Resp. 
HMS Norfolk (bezoek 1933), 
HMS Scarborough (rond 
1930), HMS Bahamas (vaar
klaar 1944), HMS Battleaxe 
(milieuonderzoek 1979), 
HMS Invincible (bezoek 
1997), HMS Norfolk (bezoek 
2000). 

BARBADOS 
i-8-'oi. Philanippon 2001, 
vliegers. 
10, 65 c , $ 1.40,1.75. 
Vliegers boven Barbados, 
beeldmerk Philanippon. 

BERMUDA 
9-8-'oi. Vijfenzeventigjarig 
bestaan aquarium, museum 
en dierentuin. 
35 ' 5° . 55.70. 80, 95 c. Resp. 
ontdekken, Ieren (dolfijnen), 
behoud (schildpad), onder
wijs en behoud en onderzoek 
(gebouw), mspiratie 
(duiker), zorg (handen met 
waterschildpad). 
g-io-'oi. Charles Lloyd 
Tucker, schilder. 
35 .7° . 85 c , $ I.-. Reproduc
ties van schilderijen. 

BOLIVIA 
6-7-'oi. Duivelsberg 
(Precordillera). 
1.50 Bs. Duivelsberg. 
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BOTSWANA 
30-7-'oi. Gevlochten schalen 
en vazen. 
Strook35 t . , i . - , 2.-, 2.50 P. 
Schalen en vazen meestal 
gemaakt van vezels van palm 
(Hyphaene petersiana) 
gekleurd door bast of wortels 
van planten (Euclea 
divinorum, Berchemia 
discolor), op 2.- P.: vrouw 
aan het vlechten. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
9'7''99' Katten. 
280, 390 F.; vel metachtmaal 
485 F.; blok2000 F. 
9 '7 ' ' 99 ' Paarden. 
390,440 F.; vel metachtmaal 
515 F.; blok 2000 F. 
24-i-'oo. Vlinders. 
40, 65, 280, 345,485, 600 F.; 
vel metachtmaal 280, vel met 
achtmaal 390, vel metacht
maal 465 F.; tweemaal blok 
1500 F. Resp. Heliconius 
melpomene, 'grosser 
Eichenblauling', Danaus 
chrysippus, Aricia agestis, 
Danis danis, Plebejus argus; 
Delias mysis, Ornithoptera 
priamus, Phoebis philea, 
Heliconius doris, Thecia 
coronata, Lycaena dispar, 
Bernatistes aganise, Pereute 
leucodrosime; Colotis danae, 
Eucides Isabella, Papilio 
cresphontes, Mimacraea 
marshalli, Parathyma nefte, 
Appias nero, Uraneis ucubis, 
Eurema brigitta; Cheliconius 
melpomene, Mylothris 
chloris, Catopsilia florella, 
Hebomoia glaucippe, Palla 
ussheri, Papilio glaucus, 
Colias eurytheme, Euploea 
core; zwart-groene dagvlin
der, Papilio glaucus. 

25-i-'oo. Locomotieven. 
280, 390, 485,485 F.; vel met 
zesmaal 280, vel met zesmaal 
390 F.; tweemaal blok 1500 F. 
Resp. Capitole (Frankrijk), 
spoorlijn Montreux-Berner 
Oberland, Beierse 'Zugspitz-
bahn' . Rätisch spoorlijn; 
zweefspoor Wuppertal, 
stoomloc 44 (Duitsland), 
Rembrandt (Duitsland), TEE 
(Duitsland), Intercity (Duits
land), Duitse stoomloc; ETR 
300 (Italië), Mistral 
(Frankrijk), ER200 (Rus
land), Pendolino (Italië), 
Elektroloc klasse i ioo 
(Nederland), Rheingold
express (Duitsland); motor
spoorwagen (Oostenrijk), 
TGV (Frankrijk). 

komen, 'Wachtend bij boom 
op konijn', 'Oude gek 
verplaatst berg': oude man 
met kinderen hakken in 
grond. 

CONGO (KINSHASA) 
22-6-'oi. Zeilschepen uit ver
leden. 
2.50, 5.-, 20.-, 21.70, 30.-, 
45.80 Nz.; drie vel met 
negenmaal 10.- Nz.; driemaal 
blok25.- Nz. Resp. klipper, 
Arabische bum, Vlaamse 
galei, 'Trabaccolo', Hollandse 
galjoot, Japanse kustvaarder; 
Vlaamse galei, Engelse galei, 
kraak, Chinese oorlogsgalei, 
Venetiaanse galei, 'Polacre', 
'Hemmena' , Venetiaanse 
'Bragozzo', schoener; Egyp
tisch zeilschip, Egyptische 
roeiboot, Egyptisch zeeschip, 
Griekse galei, Etruskische 
koopvaardijschip, Etruskische 
vissersboot, Grieks koop
vaardijschip, Minoisch pas
sagiersschip, Romeinse 
havenboot; 'Trireme', 
Romeinse 'Caudicaria', 
oorlogsschip (13de eeuw). 
Byzantijnse galei, 'Lateneer', 
14de eeuwse kog, Arabische 
'Dhow', kog, Portugese galei; 
Vikingschip, Portugese kar
veel (op rand Hendrik de zee
vaarder), HMS 'Endeavour' 
van kapitein James Cook. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
ö-g-'oi. Chinese fabels. 
NT$5. - , 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
'Nu drie, nu vier': apenhouder 
met in een hand drie en andere 
hand vier eikels en groep 
apen, 'Verkoop alles-door-
borend zwaard en ijzersterk 
schild': wapenkoopman 
vraagt wat gebeurt alles 
zwaard en schild samen-

22-6-'oi. Vlinders. 
5.-, 21.70,45.-, 45.80, 50.-, 
51.80 Nz.; twee vel met acht
maal 6.- Nz.; vel achtmaal 8.-
Nz.; driemaal blok 25.- Nz. 
Resp. Catopsilia florella, 
Anaphaeis aurota, Mylothris 
chloris, Pieris rapae, 
Catopsilia florella, Papilio 
dardanus; Zizina otis, 
Eurytela dryope, Palla 
ussheri, Hypolimnas 
salmacis, Papilio 
antimachus, Kallimoides 
rumia, Euphaedra neophron, 
Megalopalpus zymna; 

Humanumidia 
daedalus, Euxanthe 
wakefieldii, Acraea 
acerata, Bernatistes 
aganice, Melanitis 
leda, Ypthima 
asterope, 

Danaus chrysippus, Danaus 
plexippus; Eurema brigitta, 
Colotis danae, Scoptes alpha-
eus, Hemiolaus coeculus, Mi
macraea marshalli, Papilio 
zalmoxis, Myrina silenus, 
Freyeria trochylus; Amauris 
echeria, Lampides boeticus, 
Acraea zetes. 
22-6-'oi. Geschiedenis lucht
vaart. 
Twee vel met zesmaal 20.-
Nz.; tweemaal blok 25.- Nz. 
Resp. ballon Montgolfier, 
'Tiger Moth', 'Lightning', 
'Vulcan B2', 'Tornado', 
'Blackburn' en 'Sparta 
Arrow'; ballon Montgolfier, 
'Gladiator', 'Eurofighter', 
'Mosquito', 'Chipmunk', 
'Boxkite'en 'Tiger Moth'; 
'FoxMoth' en 'Avro 540K', 
'Avro 540K' en 'Fox Moth'. 
22-6-'oi. Honderd jaar 
zeppelins. 

Vel met viermaal 60.- Nz.; 
tweemaal blok 100.- Nz. 
Resp. LZ-6 Delag (1909), LZ-
7 Ersatz Deutschland, Akron 
van marine Verenigde Staten 
(1930), Lindstrand HS-iio; 
LZ-i (1900), LZ-130 Graf 
Zeppelin II (1938). 

COSTARICA 
5-4-'oi. Amerika: met uitster
ven bedreigde dieren op 
Cocoseilanden. 
95,115 Cs. Resp. Coccyzus 
ferrugineus, Pinaroloxias 
inonata; beeldmerk Upaep'*. 

EGYPTE 
28-5-'oi. Afrikaanse confe
rentie in Cairo over toekomst 
kinderen. 
30,125 P. Beeldje klein kind 
uit Egyptisch museum in 
Cairo, er omheen twee 
beschermende handen, 
beeldmerk Afrika. 
5-6-'oi. Mondiale dag van het 
milieu. 
125 P. Zonnebloem met 
wereldbol als hart, beeld
merk dag van het milieu. 
i i-6-'oi . Frankeerzegel. 
30 P. Gouden beeld godin 
Silakht met vogel op hoofd. 
2i-6-'oi. Wereldkampioen
schap voetbal voor militairen 
in Cairo. 
30,125 P. Resp. tekening 
beeldmerk kampioenschap, 
oflficiële beeldmerk met 
Egyptische vlag en gezicht 
farao op wereldbol. 

26-6-'oi. Internationale dag 
tegen drugsmisbruik. 
30 P. Injectiespuit, papaver
bol met doodskop. 
Juli '01. Honderdvijftig jaar 
Egyptische spoorwegen. 
30 P. Officiële trein van deze 
gelegenheid. 
i5-9-'oi. Zilveren jubileum 
verbond productieve samen
werking. 
20 P. Kunstnijverheidspro-
ducten (vaas, schaal, potje) 
van Khan El Khalili. 

GAMBIA 
i - j . 'oo . Vijfentwintig jaar ge
leden koppeling Apollo-
Sojoez. 
Velletje met driemaal 15.- D., 
blok 25. -D. Resp. 
Amerikaans astronauten 
Donald Slayton (1924-1993), 
Thomas Stafford (1930), 
Vance Brand (1931), tekening 
gekoppelde ruimtecapsules. 
i-5-'oo. Tweehonderdvijftig-
ste sterfdag Johann Sebastian 
Bach (1685-1750). 

Blok 25.- D. Portret, op rand 
muziek aria. 
i -j- 'oo. Albert Einstein 
(1879-1955) 'man van de 
eeuw' volgens Time Magazine. 
Blok 25 D. Portret Einstein 
(Nobelprijs 1921), op rand 
Einstein bij schoolbord. 

i5-5-'oo. Paddestoelen uit 
Afrika. 
4.-, 5.-, 15.-, 20.-D.; twee vel 
met zesmaal 7.- D.; tweemaal 
blok 25.- D. Resp. Morchella 
esculenta, Cantharellus 
cibarius, Tricholoma ustale, 
Clavulinopsis helvola; 
Lycoperdon perlatum, 
Astraeus hygrometricus, 
Volvariella bombycina, 
Lycoperdon pyriforme. 
Boletus appendiculatus, 
Cortinarius rebellus; 
Leucocoprinus luteus, 
Panaeolus papilionaceus, 
Agrocybe cylindracea, 
Amanita caesarea, Pluteus 
aurantiorugosus, Mycena 
pura; Collybia marasmioides, 
Calocybe gambosa. 
26-4-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 15.- D.; 
blok 25.- D. Portretten. 
3i-7-'oi. Beroemde treinen. 
2.-, 10.-, 15.-, 20.- D.; twee 
vel met zesmaal 7.- D.; twee
maal blok 25.- D. Resp. 
Rhemgold Express, Amtrak, 
Blue Train in Zuid-Afrika, 
Cisalpino; Eurostar, Flying 
Hamburger, Coast Starlight 
in Amerika, TVG, Golden 
Arrow, Shinkanzen 'Max' in 
Japan; Siliguri in India, 
California Zephyr, Flying 
Scotsman, Trans Siberian 
Express, Indian-Pacific in 
Australië, Thunersee 
Interlaken; trein van Cape 
Town naar Victoria Falls in 
Zuid-Afrika, de Southener in 
Nieuw-Zeeland. 
3i-7-'oi. Geschiedenis treinen. 
4.-, 7.-, 10.-, 15.-D.; twee vel 
met zesmaal 8 D.; tweemaal 
blok 25.- D. Resp. Franse 
Eurostar, Britse Mallard, 
Britse Rocket, Franse TGV; 
Britse 7029 c lun Castle, 
Britse Puffing Billy, Duitse 
ICE Electric, Belgische 4-1-4 2S, 
Duitse 2+8+2, Franse PLM 
Coupe-Vents; Franse Shutde, 
Franse Nord Express, Zwit
serse 2-6-0, Britse Duchess, 
Griekse Balkan Express, 
Duitse Class 44 2-10-0; Britse 
Stanier Class 54-6-0, Schotse 
Flying Scotsman. 
3i-7-'oi. Spoorwegen. 
2 . - ,3 . - , i o . - , i5 . -D. ;4 . - , 5.-, 
7.-, 8.-D.; twee vel met zes
maal 7.- D.; drie vel met vier
maal 10.- D.; viermaal blok 
25.- D. Resp. spoorlijn Parijs -
Lyon en Mediterranée, Duitse 
Zugspitztrein, Australische 
Class 210, staatsspoorvan 
Saksen; Britse Class Ai 4-6-2 
(1922), TEE (1957), Rheingold 
(1928), Duitse Gerda 4-4-0 
(1900); koninklijke Pruisi
sche spoorwegen, Oosten-
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rijkse federale spoorwegen, 
Duitse Rügen stoomloc, Rh B 
Ge 2/4, Zwitserse panorama-
express, Zwitserse Brunig 
stoomloc; Franse Serie 68 
loc. Mistral loc, staatsspoor 
Pruisen, Oostenrijkse zuide
lijke spoorwegen, Parijs -
Orleans, Duitse Eio loc; 
Amerikaanse Brother 
Jonathan 4-2-0 (1832), Duits-
Zwitserse Medoc Class 2-4-0 
(1857), Duitse Class S 3/6 4-
6-2 (1908), Duitse Class VT 
11.5(1959); Duitse Beuth 2-2-2 
(1843), Franse Crampton 
4-2-0 C1852), Duitse Sut877 
Flying Hamburger, Duitse 
Class 103.1 Co-Co (1970); 
Britse Puffing Billy (1813), 
Duitse Adler (1836), Duitse 
4-6-0 (1906), Duitse Class 
132 Co-Co; Duitse TEE, Duitse 
V200, Duitse VT 10.5 (1953), 
Duitse Class ET 403 (1973). 

GRENADA 
i5-5- 'oo. Honderd jaar 
zeppelins. 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Resp. portret 
Ferdinand graaf von Zeppelin 
en luchtschip LZ-130 
'Bodensee' (1919), LZ-2 
(1905), LZ-127 'GraafZeppelin' 
(1928); LZ-i2g 'Hindenburg' 
(1929). 
i5-5- 'oo. Vijfentwintig jaar 
geleden koppeling ApoUo-
Sojoez. 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Resp. start A-2-
Sojoez draagraket, Sojoez 19, 
koppeling Apollo 18 en 
Sojoez 19; Waleri Kubasow 
en Thomas Stafford. 

i5-5- 'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Hardlopen, ruitersport 
(springen), sporthal Rome 
(i960), Griekse vaasschilde
ring paardenrennen. 
i5-5- 'oo. Honderd jaar test-
wedstrijden op Lord's Cricket 
Ground in Londen. 
9 0 c . , $ 5 . - , b lok$6 . - . Resp. 
Junior Murray, Rawl Lewis, 
Lord's paviljoen. 
i5-5- 'oo. Honderdvijfen
zeventig jaar personenver
keer via spoorwegen. 

~ Tweemaal $ 3 . - . George 
=. Stephenson (1781-1848) en 
"~ stoomloc 'nr. i ' (1875), 
^ s toomloc'John Bull'(1831). 
co i5-5- 'oi . Vijfenzeventigste 
° verjaardag koningin 
^ Elizabeth JI. 
° Velletje met viermaal $2 . - ; 
^ blok $ 6.-. Portretten. 

GUINEE 
8-6-'oi. Belgica 2001, 
treinen. 
500, 750,1000,1250 F.; vier 
vel met zesmaal 950 F.; vier
maal blok 4000 F. Beeldmerk 
Belgica en resp. Deense Ae 
6/6 Co-Co, Japanse Hikari 
Super express, Duitse Krauss-
Maffer V200, Engelse '46'; 

Deense Chevaux diesel, 
Franse Co-Co 7000, Duitse 
Eio Bo-Bo, Italiaanse D341 
diesel, Thaise diesel-
hydraulische express, Zuid-
Afrikaanse SEi; EW Bo-Bo-Bo 
uit Nieuw-Zeeland, Franse 
'68,000' diesel, Zwitserse Ge 
6/6, Finse Chevaux diesel, 
Chileense Co-Co express, 
Britse AL6 Bo-Bo; ChineseSY 
2-6-2, Amerikaanse GM F7 
Warbonnet, Britse 4-4-0, 
Britse A2/14-6-2, Franse BB 
22200, Poolse 0L-4g 4-6-2; 
Indiase WP 4-6-2, Italiaanse 
ERT450, Poolse EU-07 Bo-Bo, 
Zuid-Afrikaanse 25 4-8-4, 
Franse TGV, Italiaanse 345 
Bo-Bo; Amerikaanse Union 
Pacific, Chinese SSi Co-Co, 
Amerikaanse Santa Fe F9, 
Chinese QJ2-10-2. 
27-8-'oi. PhilaNippon, 
Afrikaanse vlinders. 
Twee vel met zesmaal 950 F.; 
tweemaal blok 4000 F. Resp. 
Papilio dardanus, Charaxes 
eupale, Acraea cerasa. Precis 
clelia, Colotis celimene, 
Pseudocraea poggei; Castalius, 
Axiocerses amanga, Eurema 
brenda, Epamera stenogram
mica, Pseudaletis agrippina, 
Alaena margaritalea; 
Euphaedra perseis, 
Hypolimnas deceptor. 
27-8-'oi. PhilaNippon, vlin
ders. 

700, 750, 800, 850, 950,1000 
F.; drie vel met zesmaal goo 
F.; driemaal blok 4000 F. 
Resp. Icolotis zoe, Catopsilia 
florella, Kallimoldes rumia, 
Charaxes eupale, 
Psyscaeneura leda, Mylothris 
chloris; Papilio demodocus, 
Anaphaeis auroto, Charaxes 
superbus, Amauris echeria, 
Euxanthewakefieldii, Papilio 
dardanus; Charaxes 
foernierae, Eurema floricola, 
Mimacraea marshalli, 
Charaxes candiope, 
Catacroptera cloanthe, 
Danaus chrysippus; 
Hypolimnas salmacis, 
Myrina silenus, Charaxes 
smagardus, Papilio zalmoxis, 
Salamis parhassus, Charaxes 
bohemani; Papilio 
antimachus, Acraea zetes, 
Colotis danae. 
27-8-'oi. Vogels. 
200,300, 500,550,600,650 F.; 
drie vel met zesmaal 750 F. 
Ardea melanocephala, 
Mycteria ibis, Saxicola 
torquata, Hirundo abyssinica, 
Pluvianus eagyptius, 
Actophilornis africana; 
Halcyon senegalensis. 
Halcyon leucocephala. 
Halcyon badia, Ceyx lecontei, 
Alcedo cristata, Margaceryle 
maxima; Merops gularis, 
Merops muelleri, Merops 
albicoUis, Merops buUocki, 
Merops mahmbicus, Merops 
pubicus; Nectarinia venusta, 
Nectarinia pulchella, 
Nectarinia senegalensis, 
Coracias abyssinica, Coracias 
cyanogaster, Eurystomus 
glaucurus; Dendrocygna 
viduata, Corythaeola cristata, 
Neotis denhami. 

HONGKONG 
g-g-'oi. Theecultuur in 
Hongkong. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.-. Met 
geurjasmijnthee, resp. 
Gongfu thee uit provincies 
Fujian en Guangdong, 
melkthee zoals geserveerd in 
ouderwetse theebistro's, 

theepot en kopje met deksel, 
theeservies. 

INDIA 
30-4-'oo. Frankeerzegels, 
Indisch natuurerfgoed. 
5.-, 10.- R. Resp. Prionailurus 
bengalensis, Panthera tigris. 
26-6-'oo. Vijftigste sterfdag 
Swami Sahajanand Saraswati 
(1889-1950). 
3.- R. Portret onafhankelijk
heidsstrijder en sociaal 
hervormer. 

20-7-'oo. Frankeerzegels, 
Indisch natuurerfgoed. 
0.25, 0.50,1.-, 3.- R. Resp. 
Antilope cervicapra, 
Hemitragus hylocrius, Grus 
antigone, Lutra perspicillata. 

i2-8- 'oo. Honderd jaar 
Christelijk Medisch College 
en Hospitaal (CMCH) in 
Vellore. 
3.- R. Ziekenhuiskapel en 
beeldmerk CMCH. 
i5-8- 'oo. Belangrijke 
personen. 
Velletje met viermaal 3.- R. 
Diwan Bahadur R. Srinivasan 
(1859-1945, sociaal hervor
mer) en demonstranten, 
Vijaya Lakshmi Pandit (1900-
iggo, diplomaaten politicus) 
bij spreekgestoelte, laglal 
Choudhary (i8g5-ig75, poli
ticus en sociaal hervormer) 
op achtergrond protestmars, 
Radha Gobinda Baruah 
(igoo-ig75, journalist en 
krantenuitgever) met 
krantentitel. 

26-8-'oo. In 2001 honderd 
jaar internationale school in 
Kodaikanal. 
15.- R. Opengeslagen boek 
met berg, rivier en boom. 
i7-g- 'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
3.-, 6.-, 10.-, 15.- R. Resp. 
discuswerpen, tennis, 
hockey, gewichtheffen. 

2g-9-'oo. India in de ruimte. 
Viermaal 3.- R. Insat 3B, 
oceansat-i, twee samen
hangend met tekeningen 
ruimtevaartuigen. 

i6- io- 'oo. Vrijheidsstrijder. 
3.- R. Raj Kumar Shukla. 
25-io-'oQ. Schilderijen 
Mudubani-Mithila. 
Driemaal 3.-, tweemaal 
samenhangend 5.- R. Resp. 
Bloemenmeisjes van Nirmala 
Devi, Bali Sugriva van Sanjula 
Devi, Krishna van Anmana 
Devi, doorlopend beeld 
muurschildering Khobar 
Ghar van Ganga Devi. 

29-io- 'oo. ShankarDayal 
Sharma. 
3.- R. Portret president. 
30-io- 'oo. Frankeerzegels, 
fauna. 
50.- R. Terpsiphone paradisi. 
3i- io- 'oo. Frankeerzegels. 
2.- R. Politicus Sardar 
Vallabhbhai Patel. 
i4- i i - 'oo . Dag van de 
kinderen. 
3.- R. Meisje en oHfant. 
i6- i i - 'oo . Maharadja Bijii 
Pasi. 
3.- R. Vorst en man op paard 
met kromzwaard. 

20-i i- 'oo. Frankeerzegels. 
15.-, 20.- R. Resp. vlinder. 
Cassia fistula. 

7-i2-'oo. Edelstenen en sie
raden, Indepex Asiana 2000. 
Velletje met zesmaal 3.- R. 
Kralenketting uit Indusvallei, 
ketting met goud uit Taxila, 
sieraad voor tulband, nava-
ratna-ketting, huwelijksket-
ting uit zuiden India, ketting 
uitRajasthan. 

i i - i2- 'oo. Edelstenen en 
sieraden. 
Velletje met viermaal 3.- R. 
Zelfde afbeeldingen als 7/12: 
kralenketting, tulbandsier-
raad, navaratna-ketting, 
ketting uit Rajasthan. 
i7-i2- 'oo. Maridem erfgoed. 
3.- R. Oorlogsschip Admiraal 
Mohammed Kunjali 
Marakkar. 
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28-i2-'oo. Ustad Hafiz Khan. 
3.- R. Portret musicus en 
sarod (tokkelinstrument). 

i i 
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3i-i2- 'oo. Beroemde 
mensen. 
Viermaal 3.- R.Samrat 
Prithviraj Chauhan (leider 
Delhi, 12de eeuw), Raja 
Bhamashah (militair leider), 
Rajarshi Bhagyachandra 
(koning Manipu), generaal 
Zorawa Singha. 

IRAIC 
Februari 2000. Jeruzalem-
dag. 
25, 50,100,150, blok 250 
din. Driemaal verschillende 
gezichten op rotskoepel-
moskee in Jeruzalem, twee
maal Sadam Hussein met 
rotskoepelmoskee en vlag. 
i7-5-'oo. Verjaardag Saddam 
Floessein. 
25, 50, blok 500 din. Portret
ten. 
8-8-'oo. Overwinningsdag, 
25, 50, blok 250 din. Portret
ten Sadam Hussein. 
i i - io- 'oo. Verjaardag 
Mohammed. 
25, 50 din. Verschillende 
versieringsmotieven. 
i5-io- 'oo. Dag van referen
dum. 
25, 50, blok 250 din. Portret
ten Sadam Hussein. 



Januari 2001. Twaalfhon
derdste verjaardag Baytol 
Hika. 
50,100 din. Beeld. 

ISRAËL 
3-9-'oi. Joodse nieuwjaars
kaarten, II, rond 1950. 
NIS. 1.20,1.90, 2.30. Resp. 
soldaat met duif en olijftak 
(symbolen voor vrede en vei
ligheid), vrouwen in kleder
dracht (symbool voor bin
nenhalen bannelingen), jon
gen op platteland met bos 
bloemen (symbool nederzet
tingen). 

3-9-'oi. Sjota Roestaveli (ge
boren ca. 1166), Georgisch 
dichter (gezamenlijke uitgifte 
met Georgië). 
NIS. 3.40. Portret, op achter
grond eerste pagina 'De man 
in de panterhuid', naam in 
Georgisch. 

3-9-'oi. Honderd jaar joods 
nationaal fonds 'Keren 
Kayemeth Leisrael'. 
NIS. 5.60. Symbolen voor 
huidige activiteitenfonds: 
bruin voor behoud, terug
vorderen en ontwikkelen 
land; groen voor strijd tegen 
woestijnvorming, herstel 
rivierbeddingen en ontwikke
lingen parken en recreatiege
bieden; blauw voor hulp bij 
vergroten watervoorraad. 

3-9-'oi. 
Yehuda 
Amichai 
(1924-
2000), 
dichter. 
NIS. 5.60 
Portret, op 
aanhang
sel: foto, 
hand
schrift. 

JAPAN 
6-4-'oi. Japanse vereniging 
voor dermatologie honderd 
jaar. 
Vijfmaal 80 yen. Zelfde af
beelding in verschillende 
kleuren: menselijk huid
oppervlak met beeldmerk 
vereniging. 

2o-4-'oi. Week filatelie, hon
derd jaar geleden ronde, rode 
brievenbussen geplaatst. 
80 yen. Illustratie 'posten van 
brief van Nakamuri Senseki: 
iemand doet briefin roteren
de brievenbus, ernaast hond. 

3i-5- 'oi . Liefdadigheidszegel 
wereldkampioenschap 
voetbal 2002. 
Driemaal 80 yen (twee 
samenhangend). Officiële 
mascottes Ato, Nik en Kaz. 
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22-6- 'oi. Serie 'werelderf
goed', III. 
Tienmaal 80 yen. Gebouwen 
heiligdom Kamigoma, poort 
Kamigoma, oostelijk hoofd
gebouw heiligdom 
Shimogamo, beeld waak
hond Shimogamo, zuidelijke 
poort en pagode met vijf ver
diepingen Tojitempel, stand
beeld Fukuu Joju Nyorai in 
Tojitempel, Nyoirin Kannon 
in Tojitempel, beeld Daiitoku 
Myoo in Tojitempel, west-
poort en pagode 
Kiyomizuderatempel, hoofd
gebouw Kiyomizuderatempel. 

i8-7- 'oi . Wereldpostzegel-
tentoonstelling Philakorea 
2002. 
Tweemaal 170 w. (in velletjes 
met twee dezelfde zegels). 
Rozen resp. red queen, pink 
lady. 

i-8- 'oi. Nieuwe ontwikkelin
gen in Kiribati. 
75 c , $ 2.-. Resp. haven 
Betio, nieuw parlementsge
bouw; wapenschild Kiribati 
en beeldmerk PhilaNippon '01. 
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KOREA ZUID 
3i-5- 'o i . Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Vijfmaal 170 w. Voetbalactie 
uit rep. 1954 met Zwitserse 
bergen, 1986 met Mexicaans 
landschap, 1990 met 
Colosseum in Rome, 1994 
Amerikaanse wolken
krabbers, 1998 met 
Eiffeltoren Parijs. 

i -6- 'oi . Wenszegels. 
Tweemaal 170 w. met aan
hangsel voor eigen foto. 
Trompet blaast fanfare: 
'gefeliciteerd', taart met 
kaarsjes. 
i5-6- 'oi . Koreaans eten. 
Viermaal 170 w. 'Baechu 
Kimchi', 'bossam kimchi', 
'dongchimi' , 'kkakdugi'. 
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2-7-'oi. Millenniumserie XI, 
belangrijke gebeurtenissen 
na Japanse overheersing. 
Velletje met vijfmaal 170 w. 
Hijsen vlag (bevrijding 
augustus 1945), standbeeld 
twee broers die tegen elkaar 
moesten vechten (Koreaanse 
oorlog), snelweg Seoel-
Busan, groep aan het werk 
met vlag (Saemaul Undong-
beweging), sporters en 
olympische ringen (Olympische 
Spelen 1988); zegel zonder 
waarde met bloemen, op 
rand bergen en meer. 

m./. "M 
KIRIBATI 
Afbeelding melding 8/9/684, 
bescherming water. 
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LESOTHO 
i8-2-'oo. Huwelijk ko
ning Letsie III met 
Karabo Anne 
Motsoenoeng. 
Vel met viermaal i.- M. 
Koningspaar, koningin, 
koning, paar in traditio
nele kleding. 
6-7-'oo. Achttiende ver

jaardag prins William. 
Vel met viermaal 4.-M., blok 
15.- M. Portretten. 
6-7-'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Vel met viermaal 6.- M. Nedo 
Nadi (Italiaans schermer), 
zwemmen (vlinderslag). 
Stadion Mexico-stad, Griel<se 
schildering boksen. 
6-7-'oo. Vijftig jaar interna
tionaal filmfestival in Berlijn. 
Velletje met zesmaal 6.-M.; 
blok 15.- M. Resp. Gena 
Rowlands (1977), Vlastimil 
Brodsky (1975), Ismael Merlo 
en Alfredo Mayo (1965), 
Patrick Bauchau en Haydée 
Politoff (1967), Jean-Pierre 
Léaud (1967), Antoine 
Monnier (1976); Sabine 
Wegner (1985). 
6-7-'oo. Honderdvijfenzeven
tig jaar personenverkeer via 
spoorwegen. 
Driemaal 8.- M. George 
Stephenson (1781-1848), 
Stephensonloc, brug van 
Stephenson. 
6-7-'oo. Honderd jaar 
zeppelins. 
Velletje met driemaal 8.- M.; 
blok 15.-M. Portret 
Ferdinand graaf von Zeppelin 
(1838-1917) en resp. LZ-127 
'GraafZeppelin' (1928), 
LZ-130 'GrafZeppelin II' 
(1938), LZ-io 'Schwaben' 
( i9ii);LZ-i27'Graaf 
Zeppelin' (1928). 
6-7-'oo. Vijfentwintig jaar 
geleden koppeling Apollo 18 
en Sojoez 19. 
Velletje met driemaal 8. - M., 
blok 15.- M. Resp. koppeling, 
Apollo 18, Sojoez ig, Sojoez 19. 
6-7-'oo. Tweehonderdvijftig-
ste sterfdag Johann Sebastian 
Bach (1685-1750). 
Blok 15.- M. Portret, op rand 
muziek. 
6-7-'oo. Albert Einstein 
(1879-1955) 'man van de eeuw' 
volgens Time Magazine. 
Blok 15 M. Portret Einstein 
(Nobelprijs 1921), op rand 
formule. 
i2-7- 'oo. Flora. 
4.-, 5.-, 6.-, 8.-M.; drie vel 
met zesmaal 3.-M.; twee
maal blok 15.- M. Resp. 
Crinum moorei, Gloriosa 
superba, Clivia nobilis, 
Protea repens; Gardenia 
thunbergia. Hibiscus 
pedunculatus, Kniphofia 
triangularis, Erythrina 
cafifra, Leucodendron 
tinctum, Disa uniflora; 

Agapanthus inapertus. 
Gladiolus tristis, Gladiolus 
debilis, Adenum obesum 
multiflorum, Watsinia 
beatricis, Zantedeschia 
rehmanni; Zantedeschia 
tropicalis, Sandersonia 
aurantiaca, Monsonia 
speciosa, Burchelia bubalina, 
Serruria florida, Protea 
compacta; Erica cerinthoides, 
Zantedeschia aethiopica. 
io-8- 'oo. Zeldzame dieren uit 
zuidelijk Afrika. 
Twee vel met zesmaal 4.- M.; 
vel met viermaal 5.-M.; twee
maal blok 15.- M. Resp. Alethe 
choloensis, Manis temmincki, 
Acinonyx jubatus, Loxodonta 
africana. Pan troglodytes, 
Ceratotherium simum; 
Diceros bicornis, Panthera 
pardus, Sterna dougallii, 
Gorilla gorilla, Equus zebra. 
Colobus badius kirkii; 
Connochaetes taurinus, 
Dendrohyrax arboreus, 
Kobus ellipsiprymnus, 
Tragelaphus oryx; Tri-
chechus senegalensis, 
Dugung dugon. 
i-g-'oo. Auto's. 
Twee vel met zesmaal 3.-M.; 
twee vel met zesmaal 4.- M.; 
viermaal blok 15.- M. Resp. 
Cadillac Eldorado Seville 
(i960). Citroen DS (1955-
1975), Ford Zephyr Zodiac 
MKII (1961), MG-TF (1945-
1955), Porsche 356 {1949-
1965), Ford Thunderbird 
(1955); Cisitalia 202 Coupé 
{1948-1952), Dodge Viper 
(1990), TVR Vixen SI (1968-
1969), Lotus 7 (1957-1970), 
Ferrari 275 GTB/4 (1964-
1968), Pegasus Touring 
Spider (1951); Morris Minor 
(1951), Hispano-Suiza 68 
(1935), MG TC (1949), 
Morgan 4/4 (1955), Jaguar XK 
120 (1950), Triumph 
1800/2000 Roadster (1946-
1949); Fiat 0(1913), Stutz 
Bearcat (1914), Leyat (rond 
1924), Benz motorwagen 
(1886), Isotto Fraschini 8A 
(1925), Markus motorwagen 
(1887); Ferrari F40, AC ACE 
(1953-1963), Morris Minor 
1000 (1948-1971), Bersey 
elektrowagen (1896). 

22-i- 'oi . Aids. 
0.70,1.- , 1.50, 2.10 M. Spreu
ken resp. 'Strijdt tegen ziek
te, niet tegen zieken', 'Snel
heid doodt, aids ook', 'Aids-
patiënten hebben vrienden 
nodig, geen afzondering', 
'Bescherm het land ook vrij
willig'. 

773 
LIBERIA 
i-8- 'oi. Helden. 
Twee vel met zesmaal $25.-; 
blok $ 100.-. Resp. Paul Revere, 
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Robin Hood, Rob Roy, Jeanne 
d'Ärc, Willem Tell, El Cid; 
Nelson Mandela (1918), 
Florence Nightengale (1820-
igio), Mahatma Gandhi 
(1869-1948), Raoul 
Wallenberg (1912-1947?), 
Harriet Tubman (1820-1913), 
Alexander Solzjenitsyn 
(1918); koning Arthur, 
Oskar Schindler. 
i-8-'oi. Richard Petty, 
autocoureur. 
Tweemaal $ 15.-; tweemaal 
b lok$ 100.-. Foto's. 
i-8-'oi. Shirley Temple 
(1928). 
Velletje met zesmaal $ 20.-; 
blok $ 100.-. Scènes uit film 
'The poor little rich girl' uit 
1936. 
i3-8-'oi. Legende van 
St. Joris en de draak. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 25.-; tweemaal blok $ 100.-. 
Scènes uit legende. 
i5-8-'oi. Pokémon 3, de film. 
Twee vel met zesmaal $ 20.-; 
tweemaal blok $ 100.-. 
Karakters uit film. 
i5-8-'oi. Honderdste sterfdag 
Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901). 
Velletje met driemaal $ 40.-; 
blok $ IOC.-. Reproducties 
van schilderijen. 
i5-8-'oi. Honderdste sterfdag 
Giuseppe Verdi (1813-1901). 
Vel met viermaal $ 30.-; vel 
met viermaal $ 35.-; twee
maal blok $ 100.-. Resp. por
tret Verdi, decor Othello met 
trompet, decor La Traviatta 
en viool, portret Verdi; scènes 
uit opera Nebukadnessar; 
portret Verdi, Nebukadnessar 
op wit paard. 
i5-8-'oi. Honderdste sterfdag 
koningin Victoria (1819-1901). 
Velletje met viermaal $ 30.-; 
blok $100. ' . Portretten. 
i5-8-'oi. Honderd jaar onder
zeeërs koninklijke marine. 
Vel met zesmaal $ 20.-; blok 
$ IOC.-. Resp. Holland 2 
(1902), Dl (1909), HMS 
Warspite (1913), F2 (1915), 
HMS Oxley (1925), 15(1916); 
HMS Invincible. 
i5-8-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet 
(1840-1926). 
Velletje met viermaal $ 30.-; 
blok $ 100.-. Reproducries 
van schilderijen. 
i5-8-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met zesmaal $ 20.-; 
blok $ 100.-. Portretten. 
i-g-'oi. Treinen. 
$ 5.-, 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 25.-, 
30.-, 35.-; $15.-, 20.-, 35.-, 
40.-; drie vel met zesmaal 
$ 25.- ; vijfmaal blok $ 100.-. 
Resp. Class WP 4-6-2 uit 
India, Nord - Chapelon's 
Pacific uit Frankrijk, ETR450 
uit Italië, bullettrein uit 
Japan, SD 40-2 uit Amerika, 
Britse Class 43 HST, Class 
P36 4-8-4 uit Rusland, Class 
P8 4-6-0 uit Duitsland; WAM 
4 C-C uit India, Class 1044 B'B 
uit Oostenrijk, Class 92 i-C-C 
uit Afrika, LRC B-B uit Canada; 
Class 121 2-4-2 uit Frankrijk, 
Franse RTG Turbotrein, 
Class 79 4-4-0 uit Australië, 
XPT 8-car trein uit Australië, 
ClassQ4-6-2ui t Nieuw-
Zeeland, Class DX-C-C uit 
Nieuw-Zeeland; Britse 
Northumbrian 0-2-2, Britse 
HST 125, Vittorio Emanuele 
II4-6-0 uit Italië, Itakliaanse 
ETR401, Class 4E i-o-o-i uit 

Zuid-Afrika, Class 26 2 D-2 
uitZuid-Afrika; Standard 
4-4-0 uit Amerika, 
Amerikaanse F 40 PH B-B, 
Class S 2-6-2 uit Rusland, ER 
200 uit Rusland, C 62 Class 
4-6-4 uit Japan, Japanse Class 
381; Eurostar, Franse TGV, 
Britse Class 370 ATP-F, 
Spaanse AVE, Amerikaanse 
Jupiter Class 4-4-0. 
i-g-'oi. Honderd jaar treinen. 
$ 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 30.-, 
35.-; drie vel met zesmaal 
$ 25.-; driemaal blok $ too.-. 
Resp. Class YP 4-6-2 uit 
India, Duitse Class 120 
Bo-Bo, Zweedse X-2000, 
Class 581 uit Japan, Eurostar, 
Duitse V200 Bo-Bo; 4500 
Class 4-6-2 uit Frankrijk, 
Duitse Class P8 4-6-0, Class 
685 2-6-2 uit Italië, Belgische 
Class 12 4-4-2, Duitse Class 
ET 403, Britse Class37o'Apt-P'; 
Duitse '01 ' Class 4-6-2, 
Zwitserse 'A3;5' Class 4-6-0, 
Britse Castle Class No. 7029, 
Duitse Class 120 Bo-Bo, 
Duitse Class 401, Britse Class 
52 'Western' C-C; Class WP 
4-6-2 uit India, Chinese RM 
Class 4-6-2, WDM2 Co-Co 
uit India, DF4 East Wind IV 
Co-Co uit China, EMU 102-6 
uit Japan, Japanse Nozomi-
trein; JRShinkansen 221 204 
uit Japan, Franse TGV, 
Europese TEE. 
i-g-'oi. Hoogtepunten lucht
vaart laatste honderd jaar. 
$ 5.-, 10.-, 15.-, 20.-; drie vel 
met zesmaal $ 25.-; tweemaal 
blok $ 100.-. Resp. Fokker 
EIII (1915), Wright Brothers' 
Kitty Hawk (1903), Type XI 
Monoplane van Louis Bleriot 
(1909), ontwerp vliegmachine 
Leonardo da Vinci (ca. 1487); 
Hawker Harrier Jump Jet 
(1969), Lockhhed Black Bird 
(1964), Lockheed F-90 
(1949), Curfiss JN-4 Jenny 
(1917), Northrop YB-49 
(1947), Hughes Hercules 
'Spruce Goose' (1947); 
Gloster Meteor (1944), 
Northrop B-2 Stealth Bomber 
(1988), F-86 Sabre (1948), 
Spirit of St. Louis (1927), 
Fokker DR 1(1917), 
Supermarine spitfire (1936); 
Messerschmitt ME 262 
(1944), North American X-15 
(1961), MIG-29, Fokker D-VII 
(i9i8),NorthorpXB-35 
(1946), Messerschmitt 
BF109G (1941); Japanse Zero 
(1937), Curtiss KittyhawkP-40 
(1939-1944). 
i-g-'oi. Treinen. 
$ 10.-, 15.-, 20.-, 30.-; twee 
vel met zesmaal $ 25.-, twee
maal blok 100.-. Resp. 
Amtrak X-2000, H.S.S.T. 
Maglev, TEE, Le Shuttle; 
Eurostar, intercity, Gatwick 
B.A.A., 7240 HP Class 1044 
Bo-Bo uit Oostenrijk, M.L.U 
systeem, 43073; Amtrak 
159F, Franse TGV, 06 Maglec 
(1984), Canadese trein met 
gasturbine, Italiaanse 6840 
HP Class E633 Bo-Bo, 
Docklands Light Railway in 
Londen; Franse ICE, Amtrak 
GE P40 832 uit New York. 
i-g-'oi. Honderd jaar 
zeppelins. 

Velletje met viermaal $ 30.-; 
tweemaal blok 100.-. Resp. 
LZ-i Delag (1900), Rioi 
(1930), LZ-2 (1906), Nobile 
Ni 'Norge ' ( i926) ;LZ-9Zi i 
(1911), LZ-127 Graf Zeppelin 
(1928). 
i-g-'oi. Schepen. 

$ 10.-, 20.-, 25.-, 30.-; twee 
vel metnegenmaal $ 15.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
Merrimac, Natchez, Flying 
Cloud,Winibelle II; 
Pommern, New Jersey, U.S.S. 
Missouri, Queen Mary, U.S.S. 
Oregon, HMS Nelson, 
Nautilis, U.S.S. Bainbridge, 
Normandie; HMS Hood, 
Morton, HMS Howe, 
Lightning, Savannah, HMS 
Victory, SMS Hindenburg, 
Admiral Scheer, Cutty Sark; 
Titanic, Lusitania. 

LIBANON 
2000. Ceders uit Libanon. 
L£ IOC, 300, 500,1000, i ioo, 
1500. Ceders. 

MALDIVEN 
i-3-'oi. Bloemen. 
10 Rf. Rosa mukiflora. 
i8-7-'oi. PhilaNippon 2001, 
Japanse kunst. 
Twee vel met vijfmaal 7 Rf; 
tweemaal blok 25 Rf. Schil
derijen van resp. Katsukawa 
Shunsho; Kitagawa Utamaro; 
Torii Kiyomasu I, Kitagawa 
Utamaro. 

MAROKKO 
io-6-'oi. Religieuze monu
menten (gezamenlijke uigifte 
met België). 
2.50, 6.50 Dh. Resp. H.-Hart-
basiliek in Koekelberg, 
Hassan Il-moskee in 
Casablanca. 

MARSHALLEILANDEN 
26-6-'oi. Sporten. 
Viermaal 34 c. Basket met 
bal, bowlingkegels en -bal, 
tafeltennisbatje met bal en 
net, kajakvaarder. 

MARSHALL ISLANDS 

^ 

'MM 
3-7-'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Ridderspoor (Delphini
um consolida), met aanhang
sel beschrijving bloem. 

34 

g-7-'oi. Frankeerzegel, be
langrijke Marshalleilanders. 
57 c. Portret Atlan Anien, 
onderwijzer, politicus. 

i7-7-'oi. Tekens uit de die
renriem. 

Velletje met twaalfmaal 34 c. 
Aries (ram), taurus (stier), 
gemini (tweelingen), 
cancer (kreeft), leo (leeuw), 
virgo (maagd), libra (weeg
schaal), Scorpio (schorpioen), 
Sagittarius (boogschutter), 
capricornus (steenbok), 
aquarius (waterman) en 
pisces (vissen). 

MEXICO 
2i-i i- 'oo. Honderdste 
geboortedag Luis Bunuel 
(1900-1983). 
3.- p. Portret en filmscènes. 
25-ii-'oo. Onderzoeks-
instimut electriciteit. 
3 . -p . Licht. 
28-ii-'oo. Honderd jaar 
douanekantoor. 
3.- p. Brug en oud douane-
ïcantoor. 
29-ii-'oo. Kerst. 
3.-, 4.20 p. Kindertekeningen. 
30-ii-'oo. Vijftig jaar televisie 
in Mexico. 
3.- p. Gezicht op tv-scherm. 
go-ii-'oo. Postkantoor. 
Velletje met driemaal 3.- en 
10.- p. Resp. architect Adamo 
Boari, deel postkantoor, 
ingenieur Gonzales Garita y 
Frontera, postkantoor. 
i4-i2-'oo. Ruinestad El Tajin. 
3.- p. Piramide, kaartMexico, 
wapenschild. 
i5-i2-'oo. Natuurbehoud. 
3.-p. Lamantijn. 
20-i2-'oo. Honderdste geboorte
dag Francisco Sarabia. 
3.- p. Portret piloot en vlieg
tuig. 

MICRONESIË 
i2-8-'oi. Dinosaurussen. 
Viermaal 60 c.; twee vel met 
zesmaal 60 c ; tweemaal blok 
$ 2.-. Resp. Triceratops, 
Allosaurus, Psittacosaurus, 
Archaeopteryx; 
Parasaurolophus, 
Plateosaurus, Archaeopteryx, 
Allosaurus, Torosaurus, 
Euoplocephalus; 
Tyrannosaurus, Pteranodon, 
Brachosaurus, Spinosaurus, 
Deinonychus, Teratosaurus; 
Tyrannosaurus, 
Parasaurolophus. 

MONGOLIË 
lo-i-'oo. Jaar van de slang**. 
250,450 T. Symbohsche 
slangen. 
ij-i-'oo. Wolven. 
150, 250, 300, 450, blok 800 
T. Resp. twee wolven, hert 
etend, jongen verzorgend, 
wolven, blaffend. 
20-i-'oo. Schapen. 
50,100,150, 250, 400,450; 
blok 800 T. Resp. 'sumber ' , 
'orkhon' , 'baidrag', 'barga', 
'uzemchin' , 'bayad'; 
'govi-altai'. 
24-i-'oo. Schilderij 'Een dag 
van Mongolië' door 
Balduugiin Sharav. 
Vel met 50,100,150, 250, 
300, 350,450, 650 T. Details 
schilderij. 
25-i- 'oo. Hutten en 
nomadententen. 
50,100,150, 250,450; 

tweemaal blok 800 T. Resp. 
jagers en hut, moeder met 
dochter en dieren bij hut, 
joert, joerten met motorfiets 
en satellietschotel, joert; 
meubels voor joert, 
vrachtwagen en joert. 
27-3-'oo. Honderd jaar 
Mongoolse productie- en 
dienstencoöperatie. 
300, 450 T. Beeldmerk. 
ii-5-'oo. Kleding Mongoolse 
heren. 
Achtmaal 550 T. Verschillende 
kostuums. 
i-7-'oo. Boeddha's. 
Vel met tienmaal 550 T. 
'Jigiid', 'Gombo' , 'Tsamba', 
'Jamsran', 'Baldanlkham', 
'Ochirvani', 'Namsrai ' , 
'Gongor', 'Damdinchoijoo', 
'Shalsi'. 
5-7-'oo. WWF*. 
50,100, 200, 250 T.; 100,150, 
200, 300 T. steeds vier 
samenhangend met 
hologram. Verschillende 
afbeeldingen van 
Przewalskipaarden. 

2i-7-'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
n o , 200, 300,400 T. Resp. 
boksen, worstelen, judo, 
schieten. 
io-8-'oo. Albert Einstein 
(1879-1955) 'man van de eeuw' 
volgens Time Magazine. 
Vel met 100,100,100, 200, 
200, 300, 300,400, 550T. 
Portretten. 
ij-g-'oo. Gebeurtenissen 
20ste eeuw in Mongolië. 
Vel met tienmaal 300 T. 
Onafhankelijkheid ( ig i i ) , 
opstand (1921), Mongoolse 
Volksrepubliek uitgeroepen 
(1924), politieke onderdruk
king (1937), oorlog (1939-
'45), referendum over onaf
hankelijkheid (1945), land
bouwhervorming (1959), lid 
Verenigde Naties (1961), 
ruimtevlucht (1981), 
democratische hervormingen 
(1990)-

i5-g-'oo. Marmotten. 
100, 200, 300,400; blok 
800 T. Verschillende marmotten. 
2o-g-'oo. Traditionele 
patronen. 



50, 200, 250,300,400, 550 T. 
Verschillende patronen. 

JWONTSERRAT 
i58'oi. Nieuwe gebouwen. 
70 c., $ I., 1.15,1.50, 3.. 
Resp. huizen voor inwoners, 
St.Johns ziekenhuis, hotel, 
middelbare school, huis voor 
ouderen. 

MOZAMBIQUE 
88'oi. Zeeroofdieren. 
Velletje met zesmaal 
9500 mt; blok 35000 mt. Resp. 
Carchazninius eongimanus, 
Carcharhinus 
amblyrhynchos, Galeocezdo 
euvier, Carcharhinus 
faleifozmis, Cetorhinus 
maximus, Hemiseyllium 
Ocellatum; Phryniethys 
wedii. 
88'oi. Diepzeewezens. 
Twee vel met zesmaal 9500 mt; 
tweemaal blok 35000 mt. 
Resp. Balaenopteramusculus, 
Coryphaena hippurus, 
Sphyrna zygaena, Rhincodon 
typus, Dermochelys coriacea, 
Anisotremus virginicus; 
Physetercatodon, Architeuthis 
princeps, Orcinus orca, 
Carcharodon carcharias, 
Manta birostris, Octopus 
vulgaris; Lactophrys bicaudalis, 
Carcharhinus leucas. 
88'oi. Zeeleven. 
Vel met twaalfmaal 4550 mt.; 
tweemaal blok 35000 mt. 
Resp. Chaetodon auriga, 
'common clownfish', 'regal 
tang', Pygoplites diacanthus, 
Chelmon rostratus, 
Pomacanthus navarchus, 
Canthigaster rostrata, 
'humbug damselfish', 
'tailbarhonfish', 
'forcepsfish',Acanthurus 
leucosternon, 
Zancluscornutus; 
Holocanthusciliaris, 
'wimple fish'. 

NEPAL 
i62'oi. Vijftig jaar democratie. 
5. R. KoningTribhuvan en 
menigte. 

NICARAGUA 
7g'oo. Pausen uit de 20ste 
eeuw. 
Vel met zestienmaal 3 Cd.; 
tweemaal blok 25 Cd. Resp. 
Leo XIII (18781903), 
publicatie encycliek 'Rerum 
Novarum', Pius X (19031914), 
herziening kerkmuziek, 
Benedictus XV (19141922), 
heiligverklaring Jeanne d'Ärc, 
Pius XI (19221939), stichting 
Radio Vaticaan, Johannes XXIII 
(19581963), vredessymbool 
met doornenkroon, Paulus VI 
(19631978), wapenschild 
Paulus VI, Johannes Paulus I 
(1978), lam en kruisstaf. 

Johannes Paulus II (vanaf 
1978), handen met vredesduif 
en globe; Johannes XXIII, 
Johannes Paulus IL 
279'oo. Inheemse vlinders. 
Velletje met zesmaal 8 Cs.; 
velletje met zesmaal 9 Cs.; 
tweemaal blok 25 Cs. Resp. 
Catonelphe numilla esite, 
Marpesia marcella, Heliconius 
hecalesia, Actinote thalia 
anteas, Doxocopa larentia 
cherubina, Napeogenes 
tolosa mombachoensis; 
Heliconius cydno galanthus, 
Nessaea agiaura, Godyris 
zavaleta sosunga, Caligo 
atreus dionysos, Morpho 
amatnte, Eryphanis polyxena 
lycomedon; Papilio garamas, 
Cithaerias menander. 

NIEUWZEELAND 
59'oi. Kerst 2001, kerst
liedjes. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Afbeeldingen van onder
werpen kerstliedjes, resp. 
When Christ was borne of 
Mary free, Away in a manger, 
Joy to the world. Angels we 
have heard on high, O holy 
night. While shepherds 
watched. 

• •«■•• • • •V 

C H R I S T M A S 2 0 0 ., 90c 

NORFOLKEILAND 
86'oi. Bounty day (viering 
komst Pitcairneilanders in 
1856). 
5 c. (in boekje van 40). 

'yiomlii'''f'«il 
.S,).'l..n|i»M 

•MMMMWNlMMl 
i8'oi. Vredig water. 
45 c , $ I., I., 1.50. Resp. 
walvissloep, motorbarkas, 
roeiboot, twee mensen in 
boot. 

gg'oi. Handhavers vrede 
(opvolger Anzac*uitgiften). 
45> 45. 75> 75 c Resp. kaart
spelende Australische solda
ten, kerst, verkeerscontrole 
in Japanse straat, feestelijke 
verjaardagstaart. 

OMAN 
i93'oo. AlKhanjar A'Suri. 
50, 80,100, 200 B. Zelfde af
beelding: dolk. 
244'oo. Vlinders. 
Viermaal 100 b. Colitis danae, 
Anaphaias aurota, Tarucus 
rosaceus, Lampides boeticus. 

237'oo. Dieren in het wild. 
Viermaal 100 b. Hemitragus 
jayakari, Capra ibex nubiana, 
Oryx leucoryx, Arabische 
gazelle. 

( c c fU 
S PAKISTAN 

2000:2000 

ijg'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
Viermaal 100 b. Beeldmerk 
spelen Sydney, beeldmerk en 
resp. hardlopen, zwemmen, 
schieten. 
i8ii'oo. Coup van Qaboes 
bin Said dertig jaar geleden. 
Zesmaal 100 b. Vijfmaal 
koning in verschillend 
militair uniform en insigne, 
beeldmerk 30ste verjaardag. 

8i'oi. Dag van het milieu. 
200 b. Zeevogel. 

\^\.iS>kjij'4\ 

i26'oi. Zeedieren. 
Velletje met zesmaal 100 b. 

PAKISTAN 
203'oi. Habib Bank Ag 
Zürich (in 1967 door 
Pakistaanse familie gesticht). 
5 R. Bankgebouw en 
wapenschild. 

P 
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293'oi. Kerncentrale 
Chashma. 
4 R. Centrale, atoom. 

V.  . . . . . . . . . *  . J 

g4'oi. Negende SAFspelen 
(ZuidAziatische sport
wedstrijden). 
Tweemaal 4 R. Symbolische 
vogels. 
i25'oi. Vijftig jaar vriend
schap PakistanChina. 
Driemaal 4 R. Kinderen en 
vlaggen van beide landen, 
'Twee Pakistaanse vrouwen 
dragen water', 'Verjaardags
giften Ma Gu' (schilderijen 
vanYaoYounduo). 

PALAU 
io5'oo. Zee
dieren uit 
zuiden Grote 
Oceaan. 

Twee vel met zesmaal 33 e.; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
garnaal, Ceratias sp., 
Regalecus glesne, 
grenadiervis, Platyberix 
opalescens, Myctophum sp.; 
Pomacanthus imperator, 
Bautilus macrophalus, 
Zanclus canescens. 
Hippocampus sp., Balistoides 
conspicillum, Choerodon 
fasciatus; Manta birostris, 
Architeuthis sp. 
io5'oo. Tropische vissen uit 
Atlantische Oceaan en zee
dieren Grote Oceaan. 
Velletjes met zesmaal 20, 55 c; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Pseudogramma gregoryi, 
Carchardon carcharias, 
Myrichthys breviceps, 
Istiophorus platypterus, 
Dasyatis americanus, 
Canthidermis sufïlamen; 
Sphyrna lewini, Triaenodon 
obesus. Aurelia aurata, 
Pteroisvolitans, 
Hippocampus abdominalis, 
Aetobatus narinari; Bagre 
marinus, Priacanthus alta. 

255'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Londen 2000, eeuwwisseling. 
Velletjes met zesmaal 20, 55 
c. Zandloper en '2000' met 
landkaart van resp. Azië, 
NoordAmerika, Europa, 
Australië, ZuidAmerika, 
Afrika; wijzerplaat en land
schap van resp. wolken, 
gebouwen, zeekust, 
boerderij, bos, woestijn. 
206'oo. Nieuwe en 
herontdekte plant en dier
soorten. 
Twee vel met zesmaal 33 c.; 
tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Branta canadensis leucopareia. 
Macropus giganteus, Otus 
podarginus, Grallaria ridgelyi, 
Paphiopedilum migranthum, 
Kobus leche; Haliaeëtus 
leucocephalus, Isotria 
medeoloides, Falco 
peregrinus tundrius, 
Leontopithcecus rosalia, 
Alligatoridae mississipiensis, 
Pelecanus occidentalis; 
Oncorhynchus clarki 
henshawi, Panthera pardus. 
i38'oi. PhilaNippon 2001, 
Japanse kunst. 
Velletje met zesmaal 60 c ; 
twee vel met tienmaal 60 c ; 
driemaal blok $ 2.. 
Schilderijen. 

■"•■ PANAMA 
KS.' 2000. Terugkeren bij 

Panama van 
, Panamakanaal. 
■ 20,30,40,45 c. 
! Verschillende schepen. 

i PITCAIRNEILANDEN 
; Namen en aft>eelding 
• melding 8/9/687. Resp. 
; Chaetodon 

ornatissimus, 
Chaetodon reticulatus, 
Chaetodon lunula, 

Henochus chrysostomus; vel
letje met zegels 20 c. en $ 2.
(zelfde aft)eelding). 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 8/9/687. 

SAUDI ARABIË 
273'oo. Riaad, educatieve 
hoofdstad. 
IR. Gekruiste zwaarden, 
gebouwen en regenboog. 
273'oo. Bescherming 
water. 
IR. Stromend water binnen 
waterdruppel. 
94'oo. Vijfenzeventig jaar 
adviserende raad. 
IR. Symbolische afbeelding. 
28'oo. Vijftig jaar UNHCR*. 
2 R. Beeldmerk, symbolische 
vluchtelingen en huizen. 
i29'oo. Haven Jizan. 
2 R. Bouwwerk. 
i3g'oo. Boorinstallatie 
Al Khafji. 
0.25 R. Olieboorinstallatie. 
279'oo. Koning Abdul Aziz
stad voor wetenschap en 
technologie. 
IR. Symbolische afbeelding. 
2000. Koning Khalid 
universiteit. 
IR. Symbolische afbeelding. 

ST. KHTS (ST. CHRISTOFFEL) 
i67'oi. PhilaNippon 2001, 
Japans kunst. 
$ 0.50,0.80,1., 1.60, 2., 3.; 
blok $5.. 
i8g'oi. Flora en Fauna. 
Twee vel met zesmaal $ 1.20; 
drie vel met zesmaal $ 1.60; 
vijfmaal blok $ 5.. Resp. 
Maxillaria cucullata, Catüeya 
dowiana, Rossioglossum 
grande, Aspasia 
epidendroides, Lycaste 
skinneri, Cattieya 
percevaliana; Cinclocerthia 
ruficauda, Phaethon 
lepturus, Sula sula, Turdus 
plumbeus, Passerina ciris, 
Coereba flaveola; Orcinus 
orca, Ziphius cavirostris. 

775 



Megaptera novaeangliae, 
Physeter catodon, 
Balaenoptera musculus, 
Rhincodon typus; Pholiota 
spectabilis, Flammula 
penetrans, Ungulina 
marginata, Collybia iocephala, 
Aminata muscaria, Corinus 
comatus; Phoebis philea, 
Papilio crasphontes, Theope 
eudocia, Cepheuptychia 
cephus, Catonephele numili, 
Mesene phareus; Psychillis 
atropurpurea, Balaenoptera 
borealis, Callicore maimuna, 
Archilochus colubris, Lepiota 
procera. 

ST. VINCENT/GRENADI

NEN 
266'oo. Honderd jaar test
wedstrijden op Lord's Cricket 
Ground in Londen. 
10, 20 c , $ i . io, 1.40, blok 5.
Resp. lan Allen, T. Michael 
Findlay, Winston Davis, 
Nixon iVlcLean, Lord's 
paviljoen. 

774 

266'oo. Albert Einstein 
(18791955) 'man van de 
eeuw' volgens Time Magazine. 
Velletje met driemaal $ 2.. 
Portret Einstein (Nobelprijs 
1921). 
266'oo. Vijftig jaar inter
nationaal filmfestival in Berlijn. 
Velletje met zesmaal $ 1.40; 
b lok$ 5.. Resp. Gina 
LoUobrigida in 'Pane, amore 
e fantasia' (1954), Lawrence 
Olivier in 'Richard III' (1957), 
Victor Sjöström in 'Wilde 
aardbeien' (1957), Tony 
Curtis en Sidney Poitier 
(1958), filmscène (1954), 
JeanPaul Belmondo en Jean 
Seberg in 'Ä bout de souffle' 
(i960); JeanLuc Godard 
(Frans filmregisseur). 

266'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Anaheim 2000, ruimtevaart. 
Drie velletjes met zesmaal 
$1.50; tweemaal blok $ 5.. 
Resp. komeet en maan van 
Jupiter: Callisto, Galileo, 
Ulysses en maan Jupiter: lo, 
pioneer 11 en Jupiter, voyager i 
en maan Jupiter: Ganymedes, 
pionier 10 en Ganymedes; 
Cassini en maan van 
Saturnus: Dione, pionier 11 
en Dione, Voyager i en maan 
Uranus: Ariel, Huygens en 
maan Saturnus: Encelades, 
'Deep space IV Champillion', 
Voyager 2; Voyager 2 en 
Uranus met maan Umbriël, 
plutoproject. Voyager i en 
Pluto, Oortse wolken en 
maan Uranus: Titania, 'Pluto 
Kuiper express' en maan 
Pluto: Charon, Voyager 2 en 
Neptunus; plutoproject, 'wild 
2 comet' . 

67'oo. Belangrijke sporters 
uit 20ste eeuw, Mario Andretti 
(1940). 
Velletje metachtmaal $ i . io; 
blok $ 5.. Foto's Andretti, 
Amerikaans autocoureur. 
i67'oi. Dale Earnhardt 
(19512001). 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
Foto's autocoureur Nascar
competitie (national Associa
tion of Stock Car Automobile 
Racing) 

SURINAME 
207'oi. Fruit. 
Sf. 150, 200, 800, 1200,1700. 
Resp. sapotille, 'nonivrucht', 
kleine banaan, 'mope ' , 
'pommerak' . 
■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

TANZANIA 
2000. Architectuur. 
200,1000 Sh. Duitse Borna in 
Mikindani, Huize Karimjee in 
Dar es Salaam. 
2000. Vogels. 
400, 500 Sh. Resp. 'spotted 
ground thrush' , 'Fisher's 
turaco'. 
2000. Orchideeën. 
200, 250, 370; twee vel met 
zesmaal 370; tweemaal blok 
1500 Sh. Resp. Vanilla 
planifolia, Pleurothallus 
tuerckheimii, Trichopilia 
fragrans; Cyrtopodium 
andersonii, Cochleanthes 
discolor, Catasetum 
barbatum, Caularthron 
bicornutum, Broughtonia 
sanguinea, Brassavola 
nodosa; Oeceoclades 
maculata, Isochilus linearis, 
Eulophia alta, lonopsis 
utricularoides, Epidendrum 
ciliare, Dimeranda emarginata; 
Brassavola curcuUata, 
Epidendrum nocturnum. 
2000. Overdrukken, vogels. 
100 op 40 Sh. Phoeniconaias 
minor (Yvert 605), 150 op 9 
Sh. Chrysococcyx cupreus 
(Yvert 600), 200 op 170 Sh. 
Ephippiorhynchus 
senegalensis (Yvert 608). 

TUNESIË 
i75'oi. Jaar van digitale 
cultuur. 
250 m. Apenstaartje met 
Computersymbolen. 

3o5'oi. Mohamed Dorra, 
Palestijns martelaarskind. 
600 m. Twee bange kinderen, 
vlag, koepel. 

TURKS EN 
CAICOSEILANDEN 
3o7'oi. PhilaNippon 2001, 
Japanse kunst. 
Zesmaal $ 0.60. Werk van 
Hirosada, Harunobu Suzuki, 
Hishikawa Moronobu, 
H. Gatto, I Kunisada, 
Utagawa Kuniyoshi. 
3o7'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met zesmaal 60 c ; 
blok $ 2.. Portretten. 
307'oi. Honderdste 
sterfdag koningin Victoria 
(18191901). 
Twee stroken met viermaal 
60 c.; tweemaal blok $ 2.. 
Portretten. 

UGANDA 
igi'oo. Vlinders. 
300,400, 500, 600, 700,1800 
Sh.; blok 3000 Sh. Resp. 
Epiphora bauhiniae, 
Phylloxiphia formosa, 
Bunaea alcinoe, Euchloron 
megaera, Argema mimosae, 
Denephila nerii; Lobobunaea 
angasana. 

28i'oo. Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
600, 700,1200 Sh. Resp. 
briefbezorging, vrouw bij 
brievenbus, postkoets. 

i82'oo. Inheemse 
orchideeën. 
Twee vel met negenmaal 600 
Sh.; twee vel met negenmaal 
700 Sh.; viermaal blok 3000 
Sh. Resp. Eulophia paivenna, 
Ansellia gigantea, 
Angraecopsis gracillima, 
Bonatea steudneri, 
Bulbophyllum falcarum, 
Aerangis citrata, Eulophiella 
elisabethae, Aerangis 
rhodosticta, Angraecum 
scottianum; Angraecum 
eichcerianum, Angraecum 
leonis, Arpophyllum 
giganteum, Bulbaphyllum 
barbigerum, Angeraelum 
ciryamae, Aerangis ellisii, 
Disa uniflora, eulophia alta, 

Ancistrochilius stylosa; 
Eulophia orthoplectra, 
Cirrhopetalum umbellatum, 
Eulophiella rolfei, Eulophia 
porphyroglossa, Eulophia 
petersii, Cyrtorchis arcuata, 
Eurychone rothschildiana, 
Eulophia quartiniana, 
Eulophia stenophylia; 
Grammangis ellisii, Eulophia 
stenophylia, Eulophia 
polystachys, Cymbidiella 
humblotii, Polystachya bella. 
Vanilla polycepis, Eulophiella 
roemplerana, Habenaria 
englerana, Ansella frallana; 
Calanthe corymbosa, 
Ancistrochilus rothschildianus, 
Polystachya tayloriana, 
Cymbidiella rhodochila. 

245'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Londen 2000, inheemse 
vlinders. 
300,400,1200,1800 Sh.; 
velletjes metachtmaal 500 
Sh.; achtmaal 600 Sh.; 
achtmaal 700 Sh.; tweemaal 
blok 3000 Sh. Resp. Antanartia 
hippomene, Hamanumida 
daedalus, Charaxes zoohna, 
Cymothoe egesta; Charaxes 
anticlea, Epitola posthumus, 
Danasus formosa, Cynandra 
opis, Euxanthe crossleyi, 
Cyrestis camillus, Charaxes 
smaragdalis, Papilio nobilis; 
Charaxes niavius, Kallima 
ansorgei, lolaus crawshayi, 
Palla ussheri, Amauris 
niavius, Cymothoe angaris, 
Papilio dardanus, Charaxes 
eupale; Acraea pseudolycia, 
Colotis protomedia, 
Hypolycaena buxtoni, lolaus 
isomenias, Graphium leonidas, 
Myrina silenus, Colotis 
danae. Precis octavia; Danaus 
chrysippus, Graphium 
gudenusi. 
286'oo. Eeuwwisseling, I; 
belangrijke gebeurtenissen 
18501900. 
Zeventienmaal 300 Sh. Open
stellingjapan (1853), optocht 
(1854), Florence Nightingale 
(18201910, Brits verpleegster), 
Louis Pasteur (18221895, 
Frans chemicus en micro
bioloog), eerste succesvolle 
boring naar aardolie (1859), 
Charles Darwin (18091882, 
Brits onderzoeker, boek 
'On the origin of species' 
1859), Gregor Mendel (1822
1884, Oostenrijks botanicus, 
formuleerde erfelijkheids
wetten), Alfred Nobel {1833
1896, Zweeds chemicus, 
ontdekte dynamiet, 1867), 
opening Suezkanaal (1869), 
telefoon (1876), elektrisch 
licht (1879), systeem wereld
wijde tijdszones (1884), 
elektromotor (1888), 
film (1895), Amerikaanse 
burgeroorlog (18611865), 
eerste nieuwe Olympische 
Spelen (1896). 
i8'oi. PhilaNippon 2001, 
klassieke Japanse kunst. 
600, 700,1000,1200,1400, 
2000 Sh.; blok 3500 Sh. Werk 
van resp. Kiyonobu II, 
Kiyohiro, Kiyomitsu, 
Shunsho, Kiyonaga, 
KiyomasuII; H. Eishi. 

URUGUAY 
2S5'oi. Slangen uit Uruguay. 
Tweemaal 11. P. Bothrops 
alernatus, Philodryas olfersii. 

86'oi. Honderdste sterfdag 
Juan Manuel Blanes (1830
1901, schilder). 
II. P. Schilderij van mensen 
te paard. 

JUAN MANUEL BLANES n 

i56'oi. Honderd jaar 
geleden werd Luis Morquio 
leraar kindergeneeskunde 
aan universiteit. 
II. P. Portret arts en stand
beeld. 
296'oi. Der Ring des 
Nibelungen, opera van 
Richard Wagner (18131883). 
Viermaal 11. P. Das Rheingold 
(1854), Die Walküre (1855), 
Siegfried (1874), portret 
componisten 
Götterdämmerung (1874). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
77'oi. Vijfentwintig jaar 
Arabische bank voor investe
ringen en buitenlandse handel. 
50 fils, I. Dh. Symbolische 
afbeeldingen. 

VERENIGDE NATIES 
i8io'oi. Vijftig jaar post
administratie Verenigde 
Naties (UNPA). 
Zw.Fr. 0.90,1.30, US$ 0.34, 
0.80, Osh. 7., 8.0, (€0.51, 
0.58). 'UNPA 50' en resp. 
werelbol met postbode en 



zegels, trompet met zegels, 
zegels, pakjes, ballonnen, 
taart. 

Velletje metZw.Fr. 1.30 en 
1.80, velletje met tweemaal 
US$ I., velletje met Osh. 7.
e n i i .  (€0.51,1.53). 
Beeldmerk Verenigde Naties; 
op rand tekst '50ste 
verjaardag UNPA', postbode 
en resp. kleurige zegels, 
pakjes en zegels, ballonnen. 

PpTt\cr*<Jtunydrr 
Vcrcinlen Ntrtioncn ^ \ ^ 

VERENIGDE STATEN 
ig'oi. led, islamitische 
festivals (Offerfeesten 
Suikerfeest). 
34 c. Arabische tekst 'Laat uw 
religieuze vrije tijd gezegend 
zijn'. 

2g9'oi. Honderdste 
geboortedag Enrico Fermi 
(19011951). 
34 c. Atoomfysicus bij 
schoolbord. 
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VIETNAM 
i6io'oo. Vleermuizen. 
400,400, 2.000, 6.000, 
11.000 d. Scotomanes 
ornatus, Pteropus lylei, 
Rhinolophus 
paradoxolophus, Eonycteris 
spelaea, Cynopterus sphynx. 

i3i2 'oo. Zestig jaar geleden 
Hon Khoaiopstand. 
400 d. 
232'oi. Landschappen. 
400, 400,10.000 d. Resp. 
berg Co Tien in provincie 
Ha Giang, Dong pagode in 
provincie Quang Ninh, 
Koning Dinh tempel in 
provincie Ninh Binh. 
i i  j  ' o i . Vijftig jaar krant 
'Nhan Dan'. 
400 d. Eerste uitgave van 
i i 3 '5 i , kranten 'Co giai 
phong' en 'Su that', twee 
medailles. 
203'oi. Edelstenen. 
400, 6.000 d. Resp. robijn, 
sterrobijn. 

1 
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263'oi. Zeventig jaar 
Ho Tsji Minh jeugdunie. 
400 d. Jonge vrijwilligers, 
beeldmerk en vlag. 
i84'oi. Negende congres 
communistische partij van 
Vietnam. 
400, 3.000 d. Resp. Ho Tsji 
Minh met vlag en kaart, 
hamer en sikkel met bronzen 
trom. 
3 0  4  ' Q I . Dieren in nationaal 
park 'Cat Tien'. 
400, 800, 3.000, 5.000 d. 
Resp. Arborophila davidi, 
Stichophthalma uemurai. 
Rhinoceros sondaicus, 
Crocdylus aiamensis. 
25'oi. Paddestoelen. 
400, 2.000, 5.000, 6.000, 
7.000; blok 13.000 d. Resp. 
Phallus tenuis. Phallus 
impudicus. Phallus rugulosus, 
Simblum periphragmoides, 
Mutinus bambusinus; 
Pseudocolus schellenbergiae. 
i55'oi. Zestig jaar Ho Tsji 
Minh bond jonge voortrekkers. 
400 d. Ster, leden organisatie, 
satelliet. 
ig5'oi. Zestig jaar geleden 
Viet Minh front opgericht. 
400 d. Ho Tsji Minh met vlag 
en mensen. 
305'oi. Internationale dag 
tegen het roken. 
800 d. Bloem en sigaretten
peuk. 
i6'oi. Kinderen. 
400, 5.000 d. Resp. meisje 
met reddingsvest en jongen 
met valhelm plus Unicef*
beeldmerk, vijf kinderen voor 
de vijf werelddelen en beeld
merk Verenigde Naties 
'Unigass*200i ' . 

^wv^wM«^n*«v 
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56'oi. Diesellocomotieven. 
400, 800, 2.000, 6.000, 
7.000,; blok 13.000 d. Resp. 
Belgische D18E, Russische 
D4H, Roemeense DiiH, 

Australische D5H, 
Amerikaanse D9E, 
Tsjechische D12E; 
Roemeense DiiH. 

ZAMBIA 
4io'gg! Huwelijk prins 
Edward en Sophie Rhys
Jones. 
500, 900,1000 K.; blok 3000 
K. Resp. Sophie, bruidspaar, 
Edward; kusscène. 
4io'9g! Internationale 
postzegeltentoonstelling 
IBRA '99, Neurenberg. 
1000, 3200 K. Resp. 
Badenialoc (1853), Duitse 
stoomloc(i953). 
4io'9g! Tweehonderdvijf
tigste geboortedag 
Johann Wolfgang von Goethe 
(17491832). 
Velletje met driemaal 2000 
K.; blok 5000 K. Resp. feest
maal in Auerbachs Keller, 
Goethe met Friedrich von 
Schiller (17591805, dichter), 
Faust wordt verliefd op 
Gretchen; geest. 

4io'99! Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philexfrance '99, Parijs. 
Tweemaal blok 5000 K. Loc 
van resp. spoorlijn 
ParijsOrléans, PLMlijn. 
i8io'gg! Katten. 
50,100, 500, 900 K.; twee vel 
met zesmaal 1000 K.; twee
maal blok 4000K. Resp. witte 
Devon rex, rode pers, 
Karthuizer kat, Maine coon; 
Himalajakat, Schotse 
'faltohr'kat, Balikat, 
Havannakat, lapjeskat, 
zilverpers; exotische 
krulhaar, pers. Schotse 
langharige 'faltohr'kat, 
Amerikaanse bobtail, 
'ocicat', Britse korthaar; 
langharige kat, siamees. 

i8io'gg!. Honden. 
100, 500, 900,1000 K.; twee 
vel met zesmaal 1000 K.; 
tweemaal blok 4000 K. Resp. 
Welsh corgi, sheltie, Italiaanse 
windhond, Tibetaanse 
spaniel; dalmatische hond, 
sheltie, bearded collie, 
eskimohond, basenji, saluki; 
Noorse elandhond, retriever. 
Sint Bernard,basset en 
Pembroke welsh corgi, 
Pembroke welsh corgi en 
pointer, griffon vendéen; 
rottweiler, whippet. 
20io'g9! Internationale 
conferentie over aids en 
geslachtsziekten in Lusaka. 
500, 900 K. Victoria waterval 
en beeldmerk conferentie. 
2iio'9g! Internationale 
postzegeltentoonstelling 
China '99, Peking. 
Vel met tienmaal 500 K., 
blokken 1000, 2000 K. 
Schilderijen van Zhang 
Daqjan (i8ggig83), 
Chinees schilder. 

27io'g9! Dieren en planten 
uit de hele wereld. 
50,100, vijfmaal 500, goo, 
1000,1800 K.; drie vel met 
twaalfmaal 700 K.; viermaal 
blok 4000 K. Resp. 
Dermochelys coriacea, Falco 
sparverius, roos, Hyla 
versicolor, Anas acuta, 
Ornithoptera priamus, Ardea 
herodias, Mesene phareus, 
Laeliocattleya, Papulio 
cresphontes; Icterus galbula, 
Tamias striatus, Cyanocitta 
cristata, Danaus plexippus, 
Cyanocitta cristata, Anas 
platyrhynchos, Lutra 
canadensis, Nelumbo lutea, 
Bufo woodhousii fowleri, 
Lepomis macrochirus, Saimo 
gairdneri, Malaclemys 
terrapin; Phaethon lepturus. 
Sterna fuscata, Larus atricilla, 
Rynchops niger, Pelecanus 
occidentalis, Tursiops 
truncatus, Delphinus 
delphis, boot, Acanthurus 
coeruleus, Dasyatis americana, 
Sphyrna zygaena, Isurus 
oxyrhynchus; Heliconia sp., 
Eulampis jugularis, Amazona 
guildingii, Coereba flaveola, 
Prepona meander, vlinder, 
Eretmochelys imbricata, 
Himantopus mexicanus, 
Chaetodon striatus, 
Anisotremus virginicus. 
Hippocampus zosterae. 
Echidna catenata; Amazona 
guildingii, Tursiops 
truncatus, Pereute 
leucodrosime, Fuchsia. 

307 'oi . Honderdste sterf
dag Giuseppe Verdi (1813
igoi), Italiaans componist. 
Velletje met viermaal 4000 
K.; blok 8000 K. Foto's van 
sterren die in opera Falstaff 
gespeeld hebben resp. 
Benjamin Luxon, Benjamin 
Luxon, Paul Plishka, Anne 
Collin; igde eeuws affiche 
opera Falstaff. 
307'oi. Honderdste 
sterfdag koningin Victoria 
(iSigigoi) . 
Velletje met zesmaal 2000 K.; 
blok 7000 K. Portretten. 
307'oi. Honderd jaar 
geleden eerste onderzeeër 
koninklijke marine. 
Velletje met zesmaal 2000 K.; 
blok 6000 K. Resp. 
HMS Tabard (1946), 
HMS Opossum (1963), 
HMS Unicorn (igg2), 
HMS Churchill C1968), 
HMS Victorious (i9g2), 
HMS Triumph (igg8); portret 
luitenantterzee Malcolm 
David Wanklyn (op rand 
andere bemanningsleden 
HMS Upholder). 
307'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 4000 

K.; blok 8000 K. Portretten 
van jonge Elizabeth. 
307'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet 
(18401926). 
Velletje met viermaal 1500 K.; 
blok 6000 K. Afbeeldingen 
schilderijen. 
307'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Tsetoeng 
(18931976), Chinees partij
leider. 
Velletje met driemaal 3200 
K.; blok 4000 K. Portretten. 

ZUIDAFRIKA 
78'oi. Wereldconferentie 
tegen racisme. 
Tienmaal 1.40; 2.10 R. Beeld
merk conferentie met de 
woorden 'verdraagzaamheid 
en diversiteit' resp. in de 
talen Zoeloe, Swazi, Xhosa, 
Tswana, ZuidSotho, Noord
Sotho, ZuidSotho, Ndebele, 
Tsonga, Venda, Afrikaans; 
Engels. 

238'oi. Muziek in 
ZuidAfrika. 
1.40,1.90, 2.50, 3., 7. R. 
Resp. concertina (zeskantige 
accordeon, Boerenmuziek), 
jazztrompet, elektrische 
gitaar, Afrikaanse trom, cello 
(klassieke muziek). 

238'oi. Serie Boerenoorlog 
III, engelen van genade. 
1.40, 3. R. Resp. J.D. Kestell 
(dominee Nederlands 
Hervormde Kerk, geestelijk 
verzorger Boeren, ook verple
ger Boeren en Britten), 
Thomas Crean (Brits arts, 
onderscheiden voor dapper
heid onder vuur). 

"*: Gebruikte afkortingen: 
Anzac Australian and New 

Zealand Army 
Corps 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UNHCR United Nafions 
High Commissio
ner for Refugees 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 

Unigass United Nations 
General Assembly 
Special Session 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana 
y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/ Uni
versal Postal Union 

V f̂WF Wodd Wildlife 
Fund 
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NIEUWE 
MICHEL 
EDITIES 
IN 2001 

27 april Duitsland Speciaal 2001, deel 1 tot 1945 f 69,95 
27 april Duitsland Speciaal 2001, deel 2 tol 1945 f 82,50 

€31,75 
€ 37,45 

27 april Telefoonkaarten Duitsland 2001 f 65,10 €29,55 
23 mei Postlarieven Duitsland 2001 f 57,95 €26,30 
23 mei Muntencatalogus Duitsland 2001 f33,85 €.15.35 
13 juli Duitsland cat. 2001/02 in kleur f 48,40 €21,95 
14sept. West Afrika 2001, Overzee band 5 f 107,30 €48,70 
14sept. West-en Midden Europa 2001/02 f77,15 €35,00 
14sept. Zuid Europa 2001/02 f77,15 €35,00 
16nov. Ganzsachen Oost Europa 2001/02 fl 18,25 €53,65 
16nov. Noord-en Noordwest Europa 2001/02 f 77,15 €35,00 

14 dec. Junior Duitsland 2002 in kleur f26,50 €12,05 
14 dec. Oost Europa 2002 f 77,15 €35,00 
14 dec. Ganzsachen Duitsland 2002 f 69,95 €31,75 
14 dec. Bildpostkarten Duitsland 2002 f 51,00 €23,15 
14 dec. Zeppelin Speciaalcat. 2002 f 82,50 €37,45 
14 dec. Zuid-en Centraal Afrika 2002, O'zee 6 f 107,30 €48,70 

Alle prlj.moleringen in euro. wijzigingen voorbehouden 
BEZOEK ONZE STAND OP DE POSTEX 2001 TE APELDOORN, 19-21 OKTOBER 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist lel 030 - 6924800 
fax 030 - 6933011 poslgiro nr 1700 

42e Speciale Veiling voor Thematische Filatelie, 
Motieven en Postgeschiedenis 
1 december 2001 in Berlijn 

Het accent bij deze veiling ligt op: nauur en milieu, dieren, voeding, 
planten (60 themagebieden: van agrarische producten tot wildparken). 
Olympische Spelen en sport (meer dan 100 thema's) Rode Kruis & 
medicijnen, postlhematiek & postgeschiedenis, scouting, scheepvaart, 
zeepost & marinepost, UNO, UPU, de ruimte, circus etc. 

Mijn totale index omvat meer dan 1000 themagebieden' De catalogus omvat 8000 - 9000 
kavels en is tegen betaling van hn 20,- (of DM 20,-) te verkrijgen. Geef uw verzamelgebied 
aan (correspondentie svp m Duits of Engels) De catalogus is rijk geïllustreerd en bevat 
afkortingen en opschriften in 3 talen (Engels/Duils/Frans) 

CHRISTIAN WAPLER 
Postfach 30 37 69, D-10726 Berlin (Duitsland) 
wwwwapler-themaphil de 

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

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

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

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

donderdag en vrijdag van 10,00 u. tot 18.00 u. 
zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. 
vrijdag koopavond van 19.00 u. tot 21.00 u. 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(a)CHELLO.NL 

VLEERMUIZEN IN ZUID-AFRIKA 

Dat postadministraties 
gimmicks bedenken om 
hun omzet te verhogen 
weten we nu wel: zegels 
die naar chocolade, gras, 
rozen of parfum ruiken -
niets is te gek. Soms zijn 
zulke zegels thematisch 
gezien nog interessant 
ook. Als u de gouden re
gel ('evenwicht in het ma
teriaal') in de gaten houdt 
kan er niet zoveel mis 
gaan. 
Een nieuw aardigheidje, 
bedacht door Zuid-Afrika, 
is het velletje Bats qfSouth 
AJTicfl, dat ruime aandacht 
krijgt van Setempe. Het 
blad schrijft Get the new Bat 
stamp sheet, sivitch off the 

h^hts, and see hou; it^loujs-
m-thc-darki In het donker 
licht het velletje dus op en 
dat is eigenlijk niets 
nieuws, want ook Nami
bië voorzag vorig jaar een 
velletje (Namib Dunes) van 
een fosforescerende laag, 
in dat geval om dieren-
sporen te laten oplichten. 
In thematisch opzicht is 
het Zuid-Afrikaanse vleer-
muizenvelletje best aan
trekkelijk: er zijn maar 
liefst tien soorten afge
beeld, waarvan de meeste 
specifiek in Zuid-Afrika 
voorkomen. Ik kon helaas 
niet alle Nederlandse na
men voor u vinden. 
Setempe meldt dat ont

werpster Annemarie 
Wessels vaak dieren in 
het wild schildert. Ze 
werkt enigszins surre
alistisch en dat is te zien 
aan dit velletje, haar eer
ste opdracht voor de 
Zuid-Afrikaanse posterij
en. Vooral de linkerbo
venhoek, met de kerk en 
de volle maan, spreken 
tot de verbeelding. Het 
lijkt er op dat rechts van 
de kerk een 'Amerikaan
se' windmolen te zien is; 
dat zou een buitenkansje 
zijn voor de Molenverza-
melaars! 
Ik som de vleermuizen 
voor u op: 

Vleermuis: 

Cape Horse Shoe Bat 
Wahlberg-vieerhond 
Nijlroezet 
Welwitsch's Hairy Bat 
Short-eared Indent Bat 
Egyptian Free-tailed Bat 
De Winton's Long-Eared Bat 
Schreiber's Long Fingered Bat 
Thebaanse spleetneusvleermuis 
Large-eared Free-tailed Bat 

Latijnse naam: 

Rhinolophus capensis 
Epomophoms wahlbergi 
Rousettusĉ ijptmcus 
Mi/otis luelujitschi 
CloEotis pemuali 
Tadanda aĉ yptmea 
Laephotis ujintoni 
Mmiopterus schrtibersii 
Nietens thebaica 
Otomops marticnssem 

Geslacht: 

hoefijzerneusvleermuizen 

roezetvleerhonden/nachthonden 
vale vleermuizen 

bulvleermuizen 

langvleugelvleermuizen 

ROOFVOGILS IN 
AUSTRALIË 

Hoewel de zegels het niet 
vermelden is de emissie die 
op II september in Austra
lië verscheen gewijd aan 
het eeuwfeest van Birds Aus
tralia (voorheen: Royal Aus

tralian Ornithologists Union. 
De vier zegels zijn thema
tisch gezien om meer dan 
een reden de moeite waard: 
ze tonen 'actiebeelden' van 
minder bekende AustraH-
sche roofvogels. Omdat de 
vogels niet eerder (of maar 
zelden) op zegels zijn afge

beeld is het voor Vogelver-
zamelaars een serie om van 
te watertanden. 

Op de linkerzegel van 49 c. 
staat een wigstaartarend 
(Aquila audax) op zijn prooi; 
deze soort werd niereerder 
afgebeeld. Van de Australi

sche torenvalk (Faico cench-
roides, rechterzegel), bid
dend tegen een hemels
blauwe achtergrond, vond 
ik één eerdere vermelding. 
Op de linkerzegel van 98 c. 
brengt een Australische 
havik (Erythrotriorchis radia-
tus) voedsel naar een jong 
op het nest. Deze havik
soort is nu voor het eerst 
op een zegel afgebeeld. Op 
de rechterzegel is een vhe-
gende kiekendief afge
beeld; de gebruikte naam -
spotted harner of Circus assi-
milis) - is niet te vinden bij 
Grzimek of in de catalo
gus. De vertaling luidt wel
licht 'gevlekte kiekendief 
Ook deze roofvogel is 
waarschijnlijk voor het 
eerst afgebeeld. 

AUSTRALISCHE 
WOESTIJNVOGELS 

De laatste aflevering van de 
in 1996 begonnen reeks 
Nature of Australia brengt 
woestijnvogels in beeld. De 
vogels op de strip van vier 
hebben Little Sandy Desert in 
Western Australia als 
'thuisbasis'; ze zijn in hun 
natuurlijke omgeving afge
beeld. Ook bij deze serie, 
die op 9 augustus ver
scheen, gaat het om vogels 
die niet eerder of maar zel

den werden afgebeeld. 
De eerste zegel toont het 
bonte elfje (Malurus 
lamberti) en met Malarus 
lamberti, zoals de brochure 
meldt. Het vogeltje is waar
schijnlijk niet eerder afge
beeld. Op de tweede zegel 
zijn twee exemplaren van 
de geschilderde astrilde 
(Emblema picta) te zien, 
Australische prachtvinken 
(één eerdere vermelding) 
en op de derde zit een 
scharlaken epthianura 
(Epthianura tncolor) bij een 
nest met hongerige jon
gen. De vierde zegel toont 
een grasparkiet (Melopsitta-
cus undulfltus), de kleinste 
platstaartparkiet (driemaal 
eerder afgebeeld). 

WORLD WILDLIFE 
FUND-EMISSIES 

Uitgiften voorzien van 
het V^fereldnatuurfonds-
logo ('WVV̂ F') hebben 
thematisch gezien een 
streepje voor. Deze 
maand aandacht voor 
twee series van landen 
op het zuidelijk half
rond. 
Kleurrijk is de serie van 
vier zegels met zeester
ren, uitgegeven door het 
British Indian Ocean Terri
tory (i augustus jl.). 



De zegel van 15 p. toont 
de Cushion Star (Latijnse 
naam: Culcita novagmne-
ae); Culcitas hebben een 
vijfhoekig, kussenachtig 
dik lichaam. Gezien zijn 
kleur ligt de naam Azure 
Sea Star (Latijn: Linclaa I2-
v\gata) voor de zeester op 
de zegel van 26 p. voor de 
hand. Deze soort is in 
tropische zeeën wijd ver
spreid. Op de zegel van 
34 p. is de (bijzonder gif
tige) doornenkroon (Acan-
thasterplanci) afgebeeld. 
Op de zegel van 56 p. ten
slotte staat een Banded 
Bubble Star ofwel Ecbmaster 
callosus. 

Leuk is het blokje met het 
uit vier zegels bestaande 
portret van de zeelui-
paard (Hydrurga leptonyx) 
dat Australisch Antarcti
ca op II september uit
gaf. Op de bovenste ze
gels zien we het dier op 
het ijs, op de onderste 
zwemt het in het water. 
De eerste zegel toont een 
idyllisch plaatje van moe
der en jong op het pakijs. 
Het brullende mannetje 
op de tweede zegel levert 
een minder vrolijk beeld 
op; let op de vluchtende 
Adelie-pinguïn (Pyfloscehs 
adehs). De zeeluipaard is 
de grootste bedreiging 

voor de pinguïns. Op de 
derde zegel spelen moe
der en jong onder water, 
terwijl de Adelie-pin-
guïns rustig rondzwem
men, maar op de vierde 

zegel zet het mannetje de 
achtervolging in. 
In de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' van augustus/ 
september werden nog 
twee WWF-uitgiften ge
meld: Macedonië ('mon
diale natuurbescher
ming', I februari) en 
Moldavië ('vogels', 31 
maart). 

DIEREN UIT DE ZOO 
VAN PRAAG 

Werd in deze rubriek vo
rige maand een Portugese 
serie met dieren uit de Zoo 
van Lissabon gepresen
teerd, nu vragen dieren 
uit de 70-jarige Zoo in 
Praag om aandacht. De 
dieren op een Tsjechische 
serie van vier uit de reeks 
'Natuurbescherming'(5 
september), zijn wel va
ker geportretteerd, zij het 
niet alle even vaak. 
Op de eerste zegel staan 
twee woestijnvossen of 
fenneks (Fennecus zerda of 
Vuipes zerda), dieren die in 
Noord-Afrika voorko
men. De twee dieren op 
de tweede zegel zijn klei
ne panda's (Ailurus 
Jul^ens); ze leven in de 
bossen in Nepal, Bhutan 
en China. Door ontbos
sing wordt deze soort 
ernstig in zijn bestaan 

bedreigd. Van de Siberi
sche tijger (Panthera titjris 
altaica, derde zegel) zijn 
momenteel nog maar 250 
exemplaren in leven. In 
de Praagse Zoo werd een 
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aantal van deze zeldzame 
dieren geboren. Op de 
vierde zegel tenslotte een 
orang-oetang (Pongo py^-
maeus) met haar jong. 
Ook deze apensoort 
wordt bedreigd, met 
name door het kappen 
van tropische bossen op 
Sumatra en Borneo. 

VLINDERS IN 
ZUID-AFRIKA 

Nu de internationale 
posttarieven zijn gewij
zigd heeft Zuid-Afrika op 
16 juni zijn nieuwe serie 
permanente zegels (zie 
Filatelie van februari) 
moeten aanvullen. De 
uitbreiding bestaat uit 
zes zegels met vlinders 
die in het land zelf voor
komen. 
De zegel van 1.60 r. toont 
de Yellou; Pansy (Latijn: Ju-
nonia hierta cebrena Trim.) 
en die van i.go r. de Large 
Spotted Acraea ofwel Acraea 
zetes L. De Koppie ctiaraxes 
of Koppie emperor (Latijn: 
Charaxesjasius saturnus 
Brtlr.) op de zegel van 
2.10 r. wordt ook wel Ja-
siusvlinder genoemd. Op 
de zegel van 2.50 r. zien 
we een Common Grass Yel-
lou) of Louiueld Yellou; (La
tijn: Eurema hecaba solif-
era). Op de zegel van 7 r. 
wordt een African Monarch 
of Southern Milkweed ge

toond (Danus chrysippus 
aegyptius). Op de zegel 
van 14 r. tenslotte de Lilac 
Tip ofwel Colotis celimene 
omima. Vlinderverzame-
laar P.D. Jopse uit Krui-
ningen dank ik voor de 
aanvullende informatie. 

NOGMAALS BIJEN 

Hoewel vorige maand 
een Sloveens bijenblokje 
werd behandeld, kan ik 
de verleiding niet weer
staan nog eens aandacht 

te besteden aan zo'n vel
letje. De bijenzegels die 
Oekraïne op 22 mei uit
gaf zijn thematisch ge
zien zeker de moeite 
waard, maar extra char
me krijgen ze door de 

vermakelijke voorstelling 
er omheen. Vooral de aan 
een katrol hangende im
ker is een leuke vondst. 
Rechts heeft een ooievaar 
zijn nest op een bijenkast 
gebouwd. Ook twee be
ren, gek op honing, ont
breken niet. 
Op de zegel ünksboven is 
een bij op zoek naar 
voedsel en de middelste 
staat in het teken van de 
honing als geneesmid
del; rechts zien we een 
werkbij. De zegel links
onder toont de koningin, 
terwijl een dar is afge
beeld op de zegel rechts
onder. Op de zegel daar
tussen een bijenkast, die 
doorloopt op het velletje, 
samen met andere bijen
behuizingen. 

VISSEN EN VOGELS 
MET EEN RELATIE 

Planten en dieren met 
een relatie? En dat op 
postzegels? Ja, in Finland 

kan dat. Niet dat er the
matisch gezien iets 
nieuws onder de zon is, 
want ook de Nederlandse 
Kinderzegels in het type 
'provinciewapens' uit 
1925,1926 en 1927 de
monstreerden al de rela
tie tussen planten en pro
vincies. 
Finland is al enige jaren 
bezig met het opbouwen 
van een zegelreeks met 
dieren en planten die ge
koppeld zijn aan Finse 
provincies. Op 6 septem
ber verschenen in deze 
reeks weer series van drie 
zelfldevende zegels. Op 
de drie eerste-klaszegels 
zijn vrij gewone vogels 
afgebeeld. Vogelverza-
melaars zullen daarom 
wellicht niet warm of 
koud worden van deze 
zegels, maar het feit dat 
de zegels gekoppeld zijn 
aan een Finse provincie 
maakt ze wel bijzonder. 
Op de eerste zegel is een 
pimpelmees (Parus caeru-



leus) afgebeeld, de vogel 
van de provincie Satakun-
ta. De tweede zegel toont 
twee witte kwikstaarten 
(Motacilla alba), 'thuis' in 
Pirkanmaa. De Finnen 
kennen een oud gezegde: 
'Na de kwikstaart komt 
de zomer'. De vogel van 
Zuid-Savonia is de wiele-
waal (Oriolus oriolus), af
gebeeld op de derde ze
gel. Voor de afbeeldingen 
verwijs ik naar 'Thema
tisch panorama' van de
cember 2000. 

Op de drie tweede-klas
sezegels zijn vissen te 
vinden. Gold voor de vo
gels dat ze al redelijk 
vaak zijn afgebeeld, het 
tegenovergestelde is het 
geval bij de vissen. Zelfs 
de vormgeving is bijzon
der: de namen 'golven 
mee' met de waterlijn. De 
vissen zwemmen boven
dien in scholen en de 
ontwerper heeft zijn best 
gedaan om de opvallend
ste kenmerken van de vis
sen tot uitdrukking te la
ten komen. Op de eerste 
zegel zien we een vis die 
we met maar liefst drie 
verschillende namen 
zouden kunnen aandui
den: rivierprik, lamprei 
of negenoog (Lampetra 
fluviatihs); het is de vis 
van de provincie Satakun-
ta. De rivierprik komt in 

Finland steeds minder 
voor; op dit moment zijn 
ze nog slechts te vinden 
in twintig rivieren die uit
monden in de Botnische 
Golf De vis op de tweede 
zegel is een roofblei (As-
pius aaspius), de enige ro
ver onder de Europese 
karperachtigen. Deze vis 
van de provincie Pirkan
maa behoort in Finland 
tot de zeldzame soorten. 
De visteelt in de jaren 
tachtig jaren heeft de 

soort voor uitsterving be
hoed. Op de derde zegel 
staat een kleine marene 
(Coregonus albula), de vis 
van Savonia. 

DE EURO 

Menig landenverzame-
laar raakt er door gefrus
treerd: de invoering van 
de euro. Soms besluit 
zo'n verzamelaars zelfs 
om de overstap te maken 
naar de thematische fila
telie. En terecht: themati
sche verzamelaars heb
ben geen boodschap aan 
de muntwisseling. 
Of toch wel? De laatste 
maanden zijn er landen 
die bestaande zegels op
nieuw uitgeven met dub
bele frankeerwaarden. 
Ierland is zo'n voorbeeld; 
op II juni werden zes be

staande vogelzegels op
nieuw uitgebracht, nu 
met een dubbele waarde
aanduiding. Het gaat om 
de zegels met de merel, 
het roodborstje, de pape
gaaiduiker, hetwinterko-
ninkje, de zanglijster en 
de Groenlandse kolgans. 
De nieuwe zegels zijn 
thematisch gezien iden
tiek aan de oorspronke
lijke versie. Levert die ex
tra waardevermelding nu 
echt een filatelistische 
meerwaarde op? Strikt 
genomen wel, maar be
perking tot een enkel 
voorbeeld in uw collectie 
lijkt mij voldoende. 

MILLENNIUMKOORTS 
ZAKT SNEL 

We zitten al in het derde 
kwartaal van 2001 en de 
verwachting dat de mil-
lenniumkoorts zou zak
ken blijkt te zijn uitgeko
men. Toch ziet het er 
naar uit dat we de koorts
thermometer pas over 
twee jaar zullen kunnen 
opbergen. België heeft 
bijvoorbeeld in zijn emis

sieprogramma voor vol
gend jaar deel vier van de 
reeks Een reis door de 20ste 
eeuw in 80 postzegels opge
nomen (28 oktober 
2002). Ook Roemenië 
blijft doorgaan: op 13 juli 
werd weer een serie van 
vier millenniumzegels 
uitgegeven met bekende 
en minder bekende the
ma's. 
Veel in postzegels gros
sierende landen zijn gek 
op uitgebreide series. 
Daar kunnen best inte
ressante zegels tussenzit
ten, maar het is uiteraard 
bezwaarlijk om voor een 
of enkele zegels zulke 
grote reeksen aan te 
schaffen. Bescheiden se
ries doen de verzamelaar 
veel meer deugd. 

Zoals de reeks van Roe
menië, die bijvoorbeeld 
de verzamelaars van het 
thema Gymnastiek zal 
aanspreken, want de ze
gel van 5.0001. toont de 
bekende gymnaste Nadia 
Comaneci, die in 1976 op 
de Olympische Spelen in 
Montreal voor het eerste 
een 'tien' bij de jury in de 
wacht wist te slepen. De 
combinatie van het por
tret van de piepjonge 
Olympische kampioene 
(ze was pas veertien) met 
een actiebeeld en het sco
rebord heeft een unieke 
zegel heeft opgeleverd. 
Ook verzamelaars van 
thema's waarin de Ber-
lijnse Muur een rol speelt 
kunnen hun hart opha
len. De zegel van 8.0001. 
brengt de restanten van 
deze kunstmatige 
scheidslijn in beeld. 
Een derde zegel, die van 
2.400 1., is gewijd aan de 
belangrijke ontdekking 
van rotstekeningen uit 
hetPaleolithicum (drie

duizend jaar voor Chris
tus) in de Ardèche in 
Frankrijk. 
Dat we inmiddels veel 
weten over de planeet 
Mars danken we vooral 
aan de informatie die Ma
riner 9 in 1971 vergaarde; 
het was de eerste ruimte
satelliet die Mars 'aan
deed'. De zegel van 1.300 
L. brengt die gebeurtenis 
in beeld. 

Ook de millenniumreeks 
van Zuid-Korea bereikte 
dit jaar met een elfde af
levering op 2 juli de fi
nish. Maar ik wil even te
rug naar de negende se
rie, die al werd uitgege
ven op 2 januari jl. Pas 
onlangs ontdekte ik dat 
een van de zegels uit die 
reeks een dubbele thema
tische verassing bevat. 

De zegel belicht de ont
wikkelingen in de infor
matie- en communicatie
industrie. Afgebeeld is 
een modern GSM'tje 
(mobiele telefoon) met 
een beeldschermpje. Dit 
kon best eens de eerste 
zegel zijn met de afbeel
ding van zo'n 'mobieltje'. 
De tweede verrassing is 
dat op het scherm voet
ballers zijn afgebeeld. De 
relatie met de Wereldbe
ker (2002, Korea/Japan) 
ligt voor de hand. Voet
balverzamelaars zullen er 
blij mee zijn - en die kwa

men bij Zuid-Korea toch 
al ruimschoots aan hun 
trekken. In het herfst-
nummer van Korea Stamp 
Reuieiü staat bovendien 
een enthousiast verhaal 
over het Koreaanse voet
balelftal met in de hoofd
rol -jawel - 'onze' Guus 
Hiddink! 

EEN ECHTE DANS: DE 
ARGENTIJNSE TANGO 

Ik heb niets tegen de he
dendaagse danscultuur, 
maar de tango, dat is pas 
échte danskunst. Filate-
listisch gezien gaat het 
om een dubbel thema, 
want zowel 'dans' als 
'muziek' spelen een be
langrijke rol. En dat we 
dan bij Argendnië uitko
men spreekt haast van
zelf, want de tango is 
puur Argentijns. De mu
ziek van de tango komt 
goed tot uitdrukking op 
een zegel van 75 c. die op 
28 juli werd uitgegeven. 
We zien het schilderij Ban
doneon Recital uit iggo van 
Aldo Severi, van wie in 
1982 ook al een muzikaal 
getint schilderij werd afge
beeld. 
Thematisch aantrekkelijk 
is het velletje met twee 
zegels van 75 c. dat tege
lijkertijd werd uitgegeven 
en waarvan u een afbeel
ding vindt in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften'. Aan
leiding was de wereld-



postzegeltentoonstelling 
PhilaNippon oi in Tokyo 
(Japan). 
De linkerzegel is gereser
veerd voor een paar dat 
op een tango van Gardel 
en Le Pera danst, Mi Bue
nos Aires querido ('Mijn ge
liefde Buenos Aires'). 
Ook dit is een zegel met 
een dubbel thema, want 
het paar is afgebeeld te

rjl gsn de achtergrond van 
de muziek van het num

^ mer, ook de bandoneon 

is afgebeeld. Bij de rech
terzegel werd voor een Ja
panse aanpak gekozen; 
we zien een Kabukiartiest 
afgebeeld. Oorspronke
lijk, in het begin van de 
zestiende eeuw, werd 
deze typisch Japanse 
kunstvorm opgevoerd 
door dames; ze had toen 
een duidelijk erotisch ka
rakter. De shoflun maakte 
er een eind aan; de rol 
van de dames werd over
genomen door één man, 
die tot op de dag van van
daag in kleurrijke extra
vagante kleding een soort 
dans opvoert. 

VROUWELIJKE 
HOOPDTOOI 

Hoewel ook mannen in 
de loop van de eeuwen 
met flamboyante hoofd
deksels hebben rondge
lopen, zijn het toch voor
al vrouwen die uitblinken 
door een opvallende  en 
meestal sierlijke  hoofd
tooi. Soms wordt ge
tracht met zulke extra

 vagante hoeden de show 
= te stelen  denk aan Ascot 
^ of aan de vrouwelijke mi
^ nisters en staatssecreta
c=. rissen die op Prinsjesdag 
^ in de Ridderzaal zitten. 
° Met een tussentijd van 
3 nauwelijks twee maan
^ den verschenen deze zo
i mer twee series die in het 
"■ teken staan van de vrou

T M welijke hoofdtooi. Toch 
' » ■ is er sprake van een we

reld van verschil. 
Net als vorig jaar (toen op 
5 juli, nu op i6 april) gaf 
Turkije een serie van vier 

zegels uit die vrouwen 
met een traditionele 
hoofdtooi laten zien. Ik 
moet het helaas doen met 
een heel beknopte toe
hchting uit een foldertje, 
maar het lijkt er op dat 
het gaat om een verwij
zing naar de streken waar 
de hoofddeksels worden 
gedragen. 
De hoofdbedekking op 
de zegel van 200.0001. 
(MersinSilifke) wordt 
Mor Fes (purperen fez) ge
noemd; de fez wordt ge
dragen in de streek Silif
ke. Bovenop zien we ve
ren van een eend en een 
pauw gestoken: een hu
welijkssymbool. 
De zegel van 250.0001. 
(Sivas) brengt een rijk 
versierde fez in beeld: hij 
is opgetuigd met ge
kleurde kralen en geluks
bedeltjes, die  samen 
met gouden munten 
ook onder de kin hangen. 
De dame op de zegel van 
425.0001. (Aydin) draagt 
een fez die bedekt is met 
drie verschillend gekleur
de stoffen en waaraan zil
veren munten hangen. 
Aan de achterkant is een 
sjaal bevestigd die het 
haar en de schouders be
dekken. Deze hoofdtooi 
wordt gedragen in de 
streek Goremecik. 
Het onderste deel van de 
fez op de zegel van 
450.000 1. (Hakkari) is 
voorzien van een dikke 
zwarte rand waarop zilve
ren strepen zijn aange
bracht met daaraan 
kwastjes. Aan de achter
kant is een sjaal beves
tigd. 

Turkije gaf trouwens al 
op 19 maart een aantrek
kelijke, uit vier zegels be
staande serie uit met 
Turkse klederdrachten en 
bijpassende hoofddek
sels. 

Van geheel andere allure 
 de titel zegt het al  is de 
serie 'Ongelofelijke hoe
den' van de Engelse Royal 
Mail (ig juni). 
We verwezen hiervoor al 
naar Ascot, naar de be

deren dan een enkele ze
gel. 
Ben voorbeeld: Alderney 
heeft een reeks van zes 
zegels gewijd aan de 
golfclub van het 
eiland,die in 1970 werd 

. "J^^■^..^, .<.^J^O_'^ '^v", , 

roemde races waarbij 
sommige bezoeksters de 
hoeden belangrijker vin
den dan de renpaarden. 
Als we door de enorme 
toevloed aan nieuwe uit
giften soms de indruk 
krijgen dat letterlijk alles 
al eens is afgebeeld, dan 
helpen series zoals de 
Turkse en de Engelse ons 
van dat idee af En geluk
kig maar! 

GOLFGESCHIEDENIS 

Series  daarvoor hebben 
de postadministraties 
van de diverse Kanaalei
landen een duidelijke 
voorkeur. Thematisch 
gezien levert dat vaak 
voordelen op. Een serie 
biedt nu eenmaal meer 
mogelijkheden om een 
onderwerp breed te bena

opgericht toen de golf
baan daar klaar was. De 
serie accentueert de ver
anderingen in het materi
aal en de kleding van de 
golfspelers; het thema is 
Equipment through the aOits. 
('uitrusting door de jaren 
heen'). 
Op de zegel van 22 p. 
zien we op de voorgrond 
een zogenaamde 'veer
achtige' golfbal uit igoi: 
een bal gevuld met sa
mengeperste veren. De 
zegel van 27 p. geeft een 
aardig beeld van de kle
ding zoals die in de jaren 
twintig op de golfbaan 
werd gedragen. De golf
speler op de zegel van 
36 p. heeft zijn blik ge
richt op een moderne 
golfbal; op de achter
grond zien we Braye 
Beach. Dan de zegel van 

40 p.: die laat zien we 
welke houding een golf
speler tegenwoordig 
aanneemt bij het putten, 
'het laatste zetje naar het 
putje'. Rechts zien we de 
putter  een club die speci
aal voor dit onderdeel 
van het spel is ontwor
pen  van dichtbij. Twee 
onderdelen van de he
dendaagse golfkleding 
spelen de hoofdrol op de 
zegel van 45 p.: hand
schoenen en schoenen. 
De zegel van 65 p. is ge
titeld Modern lojted wood 
en dat begrip is ook in 
beeld gebracht  maar 
daarmee is de aandui
ding nog niet verklaard. 
Daarom ter toelichting 
het volgende. De afstand 
die de bal kan afleggen 
hangt af van de helling 
van het slagvlak, de lojt. 
Hoe groter die hoek, hoe 
hoger de bal gaat, maar 
ook hoe minder ver. Met 
een club die een houten 
kop heeft kan men ver
der slaan dan met de 
'ijzers'. Een golftas bevat 
meestal negen irons, drie 
woods (alle met verschil
lende lojts) en een putter, 
die alleen op de green 
wordt gebruikt. Tegen
woordig worden clubs ge
maakt die uiterlijk op 
een wood lijken (en ook 
voor hetzelfde doel ge
bruikt worden), maar die 
van metaal (onder andere 
titaan) gemaakt zijn  die 
noemt men metal woods. 
Tegenwoordig worden 
de woods met een cijfer 
aangeduid, maar in 
Engeland en Schotland 
hadden ze vroeger mooie 
namen zoals brassie, 
spoon of bajfy. Ik wil 
dr. J.M.H. Ubachs uit 
Heerlen danken voor de 
aanvullende informatie. 



- THEMATISCHE FILATELIE 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thennatische Filatelie, 
de grootste thematische vereniging van Nederland ! 
De NVTF biedt u: 
* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen 
* rondzendverkeer, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen en verkoop van thematisch materiaal 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal van uw thema 

met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 
* mogelijkheid voor abonnement op Maandblad Filatelie voor gereduceerde prijs 
* website www.nvtf.nl voor actuele informatie verenigingsactiviteiten 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 20,50 (ƒ 45,00) per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 

1442 NG Purmerend 
Tel. 0299 - 425078; E-mail: struik.p@planet.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

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

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

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

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

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

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

^̂ fo) 
1—^ ^—y 

■ U E 

^ ■ 

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 
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1925
Kind 
Vliegende duif 
Veth 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Olympiade 
Kind 
Hulpzegel 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
Fotomontage 
Goudse Glazen 

■1939 
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 

1175,00 
58,50 

119,50 
58,50 

290,00 
74,50 
87,50 

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

yLß i j t 

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

J^XIL 

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 

rvj 

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 

'ox rr 
Zomer 
Universiteit 
Kind 
Jamboree 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Jubileum 
Kind 
Zomer 
Willibrordus 
Spoorweg 
Kind 

^ ilmk 
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 

30,00 
29,00 
95,00 
24,50 
76,50 
69,00 
69,50 
24,50 
69,00 
77,50 
27,50 
39,50 
69,50 

Complete set 19251939 Luxe Postfris 
(nrs.166331, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 8932, (€ 4053,25) 

; alle series ook apart te bestellen ¥ 1 1 1 fl o l l Q ^ — 

1940 1949 ^ ^ 
vW^ w Sv« i V ö ^ 

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 U i l fl x O O ^ — 

1950 1959 
1 ? ^ 

ièa^li 
[Overdruk 
I Zomer 
Kerken 
Universiteit 

iKind 
I Zomer 
Kind 
Riebeeck 
Mijnwerker 

I Zomer 
I Telegraaf 
ITEP 

iKind 
Watersnood 

I 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 

Complete set 19501959 Luxe Postfris 
(nrs.549735, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 2146,95 (6 974^5) 
alle series ook apart te bestellen U i l fl 0 0 0 — 

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 



NEDERLAND LUXE POSTFRIS 
1960 -1969 

Vluchteling 
/omer 
Volksgez 
1 uropa 
Kind 
/omer 
t UI opa 
Kind 
Huwelijk 
/omer 
lelefoon 
(ostor 
r uropa 
Kind 
Honger 
/omer 
Herdenking 
Landschap 
Rode Kruis 
f uropa 
Kind 
Onatli 
St Generaal 

736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/38 
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 

7omer 
Unnersiteil 
Spoorweg 
Bijbel 
Europa 
Benelux 
Kmd 
Statuut 
Herdenking 
MWO 
nu 
7omer 
I uropa 
Kind 
Kmd blok 
Mariniers 
Vluchtehng 
Idem blokie 
/omer 
turopa 
Kmd 
Kmd 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 
ruropa 
} uropa 
Amphilex 
Rode Kruis 
Kind 
Kind blok 
Giro 
/omer 
f uropa 
Wilhelmus 
1 uthtvaart 
Kmd 
Kind blok 
lAO 
/omtr 
liuropa 
Kankerbcstr 
Benelux 
hrasmus 
Kind 
Kmd 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 
2,23 
5,50 
2,80 
4 75 
0 45 
0,45 
6 00 

15,00 
0,45 

Complete set 1960-1969 Luxe Postfris 
(nrs.736-938, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 651,20 (€ 295,00) 

nu fl. 249.-alle series ook apart te bestellen 

1970 -1979 ijvat\^ •\XV%^ 

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 

; ^ ^ 

Complete set 1970-1979 Luxe Postfris 
(nrs.963-1190, als bovenstaand). Cat. waarde fl. 570,85 (€ 259,05) 
alle series ook apart te bestellen Till fl '^ / | Q 

Alle series zijn ook apart te bestellen 
;\w« 

Bestelbon zenden (Um i il O PETERS 
A T I f K ft f r i A T E L E B V 

Nieuwtzi|ds Voorbuigwal 252 
1012 RR Amsterdam 

Stuurt u mij a.u.b.: 

X complete set 1925-1939 
X complete set 1940-1949 
X complete set 1950-1959 
X complete set 1960-1969 

. X complete set 1970-1979 

alle series ook apart te bestellen 

luxe postfris d ƒ 
luxe postfris è ƒ 
luxe postfris a / 
luxe postfris a J 
luxe postfris a ƒ 

6095,-
2995,-

999,-
249,-
249,-

of bestel per tel (020)622 25 30 
fax (020) 622 24 54 
e-mail info(« theopeters com 

Handtekening 

Naam 

Adres 

45. 

Postcode 

Plaats 

D Ik bell reeds klant bij 1 he ) Fcicrs en betaal binnen 14 dagen 
D Ik betaal vo( tuit d m \ hijt,*-̂ <>'-fede cheques/ contanten 
D Ik heb htt btdiat, op uw postbankrekening 235 i 646 ot 

ABN AMRO rtkcninb 4Ü8812443 o\eri,emddkt 
D Mijn bcsletling isgroitrdan ƒ2300 Daarom betaal ik ^ridL ii 

3 rnaandeliikse terniiincn 

[45c+20 

t neoEp, 'LRno 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN: 

Zwitserland vanaf 1850-2001, 
Liechtenstein vanaf 1912-2001, 
uitgezochte kwaliteit **/0 
voordelige prijzen, lijst gratis. 
R. VoUenweider, Sasso Boretto 
2, CH-6612 Ascona, 
Fax 0041 gi 791 23 54. 

Nederland & Ver. Europa pfr 
+ gest. v.a nr. i. Bijna alles in 
voorraad. Stuur uw no., ont
vang mijn prijs F Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. Tel /fax: 0316-529241. 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax 046-4512751 Ook rari
teiten' 

Grote voorraad partijen, groot 
en klein Ook losse verkoop. 
Centro Filatelico, 0348-423885. 
www.centrofilatelico.nl 

WIJ verzorgen voor u het 
inbinden van uw maandbladen 
en andere tijdschriften, 
maandblad Filatelie 3/32,50 
per jaargang, voor meerdere 
jaren speciale prijzen. 
H. Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, 0546-532155. 
E-mail: hkuipers.3(ó)hccnet.nl 

Gratis prijslijst postfris 
o.a. Ned., Eng., Kanaaleil. en 
Ned. Ant. K. Buisman, 
Hermelijnvlinder 173,1113 LD 
Diemen, 020-6905029. 

Elke maand nieuwe aanbiedin
gen: Ned + og Dirk N. Sluis 
Philatelie, www.stamps-
dns.com (Hoorn-nl) 

Israel postfris per jaargang. 
C. J. Kraaijeveld, Turkooislaan 131, 
2332 RK Leiden 06-54983762. 

Kilowaar' 200 gr. Grf wereld 
wb. Nieuw Fl. 25,- Prima kwal. 
H.J. de Vries, Heemskerklaan 
16 Hillegom Bank: 894812335 
Tel 0252-518302. 

Kilowaar Duitsland grf Laatste 
jaren 200 gr Fl. 20,- incl 
porto Postrek 972073 tnv. 
G. SchonenwiUe, Pr. Beatnxl. 144, 
2286 LD Rijswijk 
Tel- 070-3941745 
Ungarn **/ , Österreich 
**/®Preisliste gratis. Ferrando 
Ulrich, Potzleinsdorferstrasse 
21-23/6/1, A-1180 Wien. 

347 Postz.boekjes 1-29 specif 
o.a. cw F. 6000. PrijS' FI. 750,-
H Dutting. Tel.. 0252-211828. 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes Gehele Wereld. 
Redelijke prijzen. H. Sundquest, 
J Perkstr. 39, 3351 CP 
Papendrecht. Tel. 078-6153386. 
Email: sundquest@planet.nl 

Duitsland. 200 versch. grf. 
Zegels waaronder laatste jaren, 
fl. 25,- Prima kwaliteit Postrek. 
972073 t.n.v c. Schonewille, 
Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk. 

Zwitserland, mooie verzame
ling postfris 1862-1980, 620 
verschillende met 215 st. 
Welvaart en luchtpost, meer 
dan 1310 - Michel - MK. 
Slechts 10% = DM 130,- of 
Fl. 150,- in biljetten zenden. 
R VoUenweider, Sasso Borettoz, 
CH 6612 Ascona. 

700 W-Europa of 1400 Wereld 
ƒ 10,- m brief of giro- 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Postzegels uit diverse landen 
te koop. 15-20% cat waarde. 
Kijk op www.postdor.com. 

Postzegelkrant Aktueel, veel 
aanbiedingen, spoedveilingen, 
veel hnks. www postzegelen.nl. 
C. de Vos, 0118-603292. 

Postzegels enz. Koop verkoop 
(v.a. 10%) of ruil. Stockmann, 
Zevenaar. Tel .0316-526265. 

Kilowaar. Finland, 
Noorwegen, Denemarken of 
Zweden 59% herdenkingsze
gels. Zend ƒ 20,- in een brief of 
op gironummer 1624853 en 
ontvang 125 gr Franco thuis 
Correspond in English. 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-60217 
Norrkopmg, Zweden. 

300 versch. Scandinavië veel 
GF ƒ 10,- giro 8982393. A. de 
Pragter, Overtoom 4, 2741 MR 
Waddinxveen. 
Nat. Postzegel en poststuk-
kenbeurs Zat 27 oktober van 
10-17 tiur. Toegang gratis. In 
"De Koepel", Kapittelweg 399A, 
Hilversum. Fil. Ver Hilversum 
+ omstr. Inlichtingen: 
tel 036-5304354. 

Frankrijk, België, Zwitserland 
van begin tot 1986 Bijna alles 
voor 10% Ivert. P Bijhouwer, 
B Bakenstraat 3,1731 XJ 
Winkel, 0224-541551. 

T.k.: 1967 Amphilex nr. 886-888 in 
vellen van 10 (20x). v. Dillewijn 
Tel 070-3815231. 

786 

TE KOOP AANGEBODEN: 
NIJMEEGSE POSTZEGEL VEILING 

Wegens gezondheids redenen zijn wij na RUIM 27 jaar 
genoodzaakt te stoppen 
Het liefst zouden wij zien dat het in Nijmegen of directe 
omgeving blijft 
Brieven aan T P Verburg Postbus 40015 

6504 AA Nijmegen 

Stor t /3 ,35 op rek.: 
438173473 en ontvang 100 Grf. 
Ned. ret. J. v.d. Hoogt, v. 
Hensbeeksingel 9, 2003 LP 
Gouda 

Rusland verzamelingen 20%. 
Michel C.J. V. Beveren, 
Apollostraat35i, 3054TC 
Rotterdam. 010-8901659. 

17 kg. Groot formaat Kilowaar 
Duitsland met hoge waarden + 
toeslag, 1970 t/m 2000, wie 
biedt of ruilt' Jacobs, 
Vijverhofstraat 47, 5913 TV 
Venlo. 

31e Grote Veiling, 2 november 
2001. P.V. "Onder de Loupe", 
Noordwijk Info: 071-3610123 
ofwww.onderdeloupe.nl 

Kinderbedankk. SCB. Ned. en 
OG., België, Israel en Vaticaan. 
Pfr. ongeb., gebr. Stuur uw 
manco's en ontv. mijn prijs. 
H. Loef Meentzoom 37,1261XA 
Blaricum. 035-5311397 

Israël / Palestijns gezag: 
Nieuwe uitgaven tegen nomi
nale waarde, prijsijst gratis, 
ongelofelijke aanbieding, kost
baar geschenk. Eilat Philatelic 
Club, Postbus 542/32 Eilat, 
Israel. epci(3)netvision.net il 

GEVRAAGD: 

Zoek ruil/kooppartner. 
Hangzakjes/boekjes. Veel ruil
materiaal aanwezig. 
Grootveld. 020-6168567. 

"Witte" Hytech printzegels van 
juni 2001 Heb ruilmateriaal. 
De Vries, 076-5711599 's-avonds 
Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P. Rotgers, 
tel. 010-4205276, fax 010-4552991. 

Ver. Europa compleet 6000 -
Ned + Duitsland frankeerze-
gels ook z. gom, Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 0181-624635 of 
0629227782. 

Gestopt met postzegels verza
melen' Verzamelaar komt bij u 
langs. J Dekker, 0299-621339. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. H.M 
van Dijk, 055-3660475 

Verz India, British India en 
zijn roofstaten Th Wilms, 
P Breughelstraat 28, 5702 XJ 
Helmond. Tel. 0492-535166 

Ik koop of ruil firmaperfora
ties alle landen Veel ruilmate
riaal aanwezig. W J Manssen. 
Tel. 0341417980 

Kilo's afgeweekt Nederland. 
W. Vreeswijk. 030-2730744 

Klassiek Brazilië zegels, stem
pels, brieven en alle bijzonderhe
den. R Brandsen, Zwanenkamp 
604, 3607 PJ Maarssen. 

Zoek te koop of ruil voor studie 
Spaanse automaatzegels. Voor 
mijn verzameling Tunesië P.F en 
gebmiktV Leeuwen, 010-4424341 

Poststukken Engelse koloniën 
van Coronation 1937 en 1953 
F. visschers. Tel. 073-6419910 

Part. zoekt verz. Ver.Naties 
1985 -heden, (xx en 
postfris).Tisseur, 0521-361729 
of fax 0521-362541. 

Ik zoek jr v.'t kind teken -1-
zegels Thailand, Yementich, 
Arab. Repl. 2 x Dominika + 
Guatamala Tel 023-5849830 
na 18.00 u. s v.p. V.d. Zijden. 

Firmaperforaties Koop of ruil. 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
035-6234423 

Postzegelkrant, www.postze-
gelen.nl Wekelijks voordeel-
aanbiedingen. C. de Vos 
0118-603292. 

Gevr. • Bundels NL en wereld. 
H. Koning, Postbus 53087, 
2505 AB Den Haag. 
Tel : 070-3972999. 

DIVERSEN: 

www.aephilatelie.nl Voor 
betaalbare prijzen van Neder
land + O.R. Geen internet dan 
010-5222914. Eijgelaar 

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. 

Bezoek onze website Ver Van 
Postzegelver. Delft, www.wpd-
filadelfia.nl 

Israel, gratis prijslijst en 
verzorging van abonnementen. 
Inl A. Bouwense, 
tel 0113-212762. 

www.filateliehpz.nl wij bieden 
meer op zowel filatelistisch als 
numismatisch gebied. 
C. v.d. Wel Helderse Postzegel-
handel, Konmgstiaatioi, 1781KE 
Den Helder. Tel. 0223-614066 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. Blad, 
meetings, veiling, rondzending. 
Bel 070-3860232 See you' 

"Het Postmerk" De vereniging 
van Midden Nederland. 
Rondzending, veiling, leuke 
avonden. Voor Info: 
030-2292047 of 030-6375200 

Ruilen 35 div ie dag env 
(nvhp) tegen nrs. onder 145 of 
boven 325. J. Fokkens, 
Mienskar 10, 9283 VJ 
Surhuizum. 
Tel: 0512-352643. 

Fil. Ver. Zuidelijk Afrika ver-
gad. veilingen, blad, rondz. 
Bibhoth. FVZA, PB 33223, 
3005 EE R'dam 

Grote postzegel + munten-
beurs, zo. 28 okt , 10 00-16.00, 
Knippenbergcollege, 
Ruusbroeclaan, Helmond, graüs 
park, mf: 0492-553721/538224. 

Ivm i2'/2 jr. bestaan houdt PVZ 
Zeewolde op 27-10 een grote 
ruildag in De Sfinx, Flevoweg 
69, van 10-17 'iti'' J"'-
036-5223308. Tevens zijn er 
tafels te huur. 

Rullen 100 zegels West Europa 
Zelfde aantal retour. 
G.J. Middelveld, Vossersteeg 77, 
7722 RJ Dalfsen 

Geschiedenis van de Leeuwar
der postzegelmarkt: Nuyere 
segels op ut Saailand. Stort 
ƒ 20,- op Postgiro 888307 van 
VPV Friesland. 

Postzegelkrant www.postzege-
len nl De grootste van Neder
land' C. de Vos, 0118-603292. 

let op ons nieuwe telefoonnummer 
Jeanine de Troye 
Tel. 033-4335231 
Fax 033-4335256 
(Voor kleine annonces zie bon) 

Brouwer Media 

http://www.centrofilatelico.nl
http://www.stampsdns.com
http://www.stampsdns.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.postdor.com
http://postzegelen.nl
http://ofwww.onderdeloupe.nl
http://www.postzegelen.nl
http://www.postzegelen.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.wpdfiladelfia.nl
http://www.wpdfiladelfia.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.postzegelen
http://www.postzegelen


BRED EN HO F-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat286-a, 3077BLRotterdam-Usselmonde • 'felefóon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBreclenhof@cs.com • Internet: wvvw.btedenhof.nl 
De winkel Is geopend van dinsdag tot en niet vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de vinnkel gesbten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voktoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
VBfzendkoslen ƒ 8,50. Rembours ƒ 12^0. Boven ƒ 200,- geen verzendkosten. 

MISSIE / MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 500 

GRAM 
1 5 
KILO KILO 
70,00 325,00 
70,00 

65,00 
57 ,50 260 ,00 

3 5 , 0 0 145 ,00 

70 ,00 

100,00 

67 ,50 -

9 0 , 0 0 -

40 ,00 175,00 

75 ,00 

95 ,00 

85 ,00 

60 ,00 

35 ,00 160 ,00 

55 ,00 250 ,00 

65 ,00 

60 ,00 

65 ,00 

57 ,50 225 ,00 

9 
KILO 

AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
FINLAND 
FRANKRIJK 
JAPAN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
U.S.A. 
WERELD 
WEST EUROPA 
ZUID AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 
MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 
MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 
GROTE VARIATIE MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HET BESTE MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MEEST NIEUWE ZEGELS 
VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 
GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 
GROTE SORTERING 
LEUKE MIX VEEL NIEUW 
MET DE NIEUWSTE 
DIREKT UIT HET KLOOSTER 
LEUKE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE KILO MET 33c ZEGELS 
VEEL LANDEN LEUK 
LEUKE SORTERING MET NIEUW 
GOEDE MIX MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 

35,00 
37,50 
45,00 
35,00 
30,00 
19,00 
40,00 
55,00 
35,00 
45,00 
22,50 
42,50 
50,00 
45,00 
32,50 
20,00 
30,00 
37,50 
32,50 
35,00 
32,50 

550,00 

175,00 

290,00 

275,00 
400,00 

370,00 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREOENHOF.NL 

normaal 1 x 3x 5x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 13,50 11,50 10,75 10,25 9,75 
L4/16 32 BIzwit 21,00 17,50 16,00 15,25 14,25 
L4/24 48 BIzwit 33,75 27,00 25,00 23,50 22,50 
L4/32 64 BIzwit 43,50 29,50 28,00 26,75 25,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1,- DUURDER 
LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

13,75 
22,00 
29,50 
38,50 

12,75 
2i,or 
28,50 
36,50 

12,25 
19,75 
27,50 
34,50 

11,50 
18,25 
26,50 
33,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 33,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 117,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 38,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 275,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE NEDERUND NORMAAL 300,00 NU 155,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORMAAL 400,00 NU 335,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Konoaleil. &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Roemenie 
Scandinavië 
USA 
wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

5̂  g(ï][?ËEDa][L(o)TO^ (gE@®ïP@BöaMÜ" 
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 
met extra hoge waarde en greetings 
meest kleine Tanden 
leuke sortering moeiliik 
leuk met boekjeszegels nu enkel papier 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass met toeslag 
alleen toeslag veel jaren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
grote sortering iets nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
15,00 
24,00 
32,50 
57,50 
15,00 
15,00 
22,50 
12,50 
19,50 
52,50 

125,00 
22,50 
35,00 
25,00 

185,00 
2750 
20,00 
27,50 
25,00 
32,50 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
12,50 
25,00 
33,00 
1750 

20,00 
70,00 
22,50 
15,00 
18,50 
39,50 

250 gr 
35,00 
5750 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 
45,00 

125,00 

52,50 
85,00 
60,00 

65,00 
4750 
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 
6750 

7750 

65,00 
6750 
95,00 
50,00 
85,00 

100,00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://wvvw.btedenhof.nl
http://www.breoenhof.nl


een zeldzarhe postzeoielverzaifielmz 
ifi een bijzonder boek 

,.^^,0»^Kß 

1 8 5 2 - 2 0 0 1 : 1 5 0 j a a r postzegels m e t guldens en centen. 

vana f 2 0 0 2 : 1 0 0 j aa r postzegels m e t euro's? 

2 0 0 1 : een ha l f j aa r postzegels met guldens én euro's! 

In de geschiedenis van de postzegel is het nog niet eerder 
voorgekomen dat twee waardeaanduidingen op één zegel 
staan aangegeven. Omdat besloten is dat er gedurende 
het halve jaar voor de invoering van de euro alles 'dubbel 
geprijsd' wordt , heeft PTT Post dat ook met de Nederlandse 
postzegels gedaan. Een hal f jaar lang. Een korte periode, 
die het definitieve afscheid van de Nederlandse gulden 
markeert. Voor deze bijzondere zegels heeft DAVO een 
bijzonder boek gemaakt. Een klein geschiedenisboek over 
de gulden en de euro. Maar ook een klein postzegel
a lbum, voor alle zegels die in Nederland zijn uitgegeven 
waarop de waarde in twee valuta staat aangegeven. 

In 12 hoofdstukken wordt een schets gemaakt van 
alle deelnemende landen. Een hoofdstuk over de 
geschiedenis van de euro en een hoofdstuk over de 
geschiedenis van de Nederlandse gulden. En een 
opbergsysteem waarin u de laatste stuiver, dubbelt je, 
kwartje, gulden, rijksdaalder en vijfguldenstuk kunt onder
brengen. Zelfs voor de cent, die u er gratis bijkrijgt, is een 
plaatsje ingeruimd. 

Sponi' 
Voor niets gaat 

l l ^ ^V 

"«« Culc; n naar Euro 

Een heel bijzonder boek, 
voor u zelf, o f om aan 
het einde van het jaar 
cadeau te geven. 

oncKtt 
ProlicKit 
Prohcial 

fKË. 
r*™-

Proficir-' 

»f 

Prijs: € 2 0 , 4 0 / / 44,95 

Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie en bij de Collect Club van PTT Post. 

www.davo.nl www.collectclub.nl 

http://www.davo.nl
http://www.collectclub.nl



