


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESGHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

VOLGENDE VEILING 21 - 28 FEBRUARI 

Waarin archiefje met deze unieke frankering met o.a. de 2 1/2 gId Willem 1872 op luxe brief. 

Cc/r ytc> 
'̂ *'̂ 53B' 

Uiterste inleverdatum van deze veiling is 22 december. 
Indien ook u uw collectie en/of doubletten wi l t verkopen dan 

kunt u contact opnemen met één van onze experts. 
Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 

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


1580 , 
Verkocht 
Voor pone 

Dus du 
n^n gaan we da 

JE KOOP 
BEVRAAGD 

Moo/e nrs. J, 2 e„ 3 
''3" Wederland 

door. 

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

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

Wonderdoos Nederland & Overzeese Rijksdelen, 
Suriname en Indonesië 

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

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

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

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

ƒ 100.= 

Bestel meei Luxe Phila" Insteekalbums & Insteekkaarten 
lOOJi Vakmanschap! Phila® Insteekalbums zijn 
v lakl iggend. dubbel in l innen gebonden, hebben 
al lemaal dubbele schutbladen en zijn uitgevoerd 
in de standaard formaten. 

:PHILAPÜSl 
L BERKEL E N R O D E N R I J S J 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

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

010-5118321 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Postbus 96 

2651 AB Berkel en Rodenrijs 

AFHALEN op atspraaK: KanonKeiweg 4 

E-MAILEN info@philapost.nl 

1 

Alle albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Vlakliggend Normaal 
D X A4-8/16 8 bladen/U zijden . i ^ - r ï f 
D X A4-16/32 Ubladen/32 zijden J.^-K^ 
D .... X A4-24/48 24 bladen/48 zijden J^-W^ 
D X A4-32/64 32 bladen/é4 zijden J - ^ T S T 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
D X A4-a/16-T 8 bladen/16 zijden J ^ - T S f 
D X A4-U/32-T 16 bladen/32 zijden J ^ H n ü T 
D X A4-24/48-T 24 bladen/48 zijden ^ M W l T 
D . ...X A4-32/64-T 32 bladen/64 zijden ^ - - i f S l T 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
D X A4-8/16-ZB 8 bladen/16 zijden ^ ^ t r S T 
D X A4-16/32-ZB 16 bladen/32 zijden J^-irSf 
D X A4-24/48-ZB 24 bladen/48 zijden ^ - Ï T S T 
D X A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden J - Ï T l S T 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D .... X 180 Mini 100 x 73 mm J ^ ^ T S T 
D X 100 Semi 147 x 84 mm doosje ^ - f C S T 
D X 100 Midi 157 x 109 mm doosje ^i^-WrST 
D ....X 100 Maxi 209 x 149 mm J-iTSf 

7.50 
10.= 
15,= 
20.= 

■IA«d=IUIAW.I.I:«.irwm3JM 
Verzendkosten Geen bij order boven € 50 = (/ 110 ̂ ) 
anders € 3 = {ƒ 6 60) Orderkosten Geen bij automati 
sehe incasso en € 2,=^ (ƒ 4 40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila" Philapost" Wonderdoos* 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde I 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid 
van de Vakvereniging N VPH 

mailto:info@philapost.nl


Posllris zonder 
plakker 
1(xx) 5,40 

3 ,— 
3 , — 

4 4 , -
3 6 , -

8 , -
3 6 , -
4 8 . -
8 0 , -

176,— 
8 0 , -
72,— 
6 4 , -

1 1 2 , -
1 6 0 , -

3,20 
6 0 , -

23/28(xx) 2 2 5 , -
30(xx) 140,— 
31 (XX) 1 0 , -
32a(xx) 1200,— 
32(xx) 24,— 
33(xx) 10,— 
34/36(xx) 128,-
37/40(xx) 3 7 5 , -
41/47(xx) 95,— 
48/55(xx) 3 7 5 , -

100,— 
100,— 

20,— 
2 7 5 , -

2 5 , -
166,— 

2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 

56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 350,— 
64(xx) 210,— 
65/68(xx) 38 — 
69/86XX 225,— 
87/99XX 270,— 
102XX 124 — 
104/IIOxx 720,— 
111/14XX 17,50 
115XX 6 6 , -
115fxx 220,— 
116(xx) 5,— 
117XX 75 — 
118/26XX 225,— 
127/99XX 12,— 
130/36XX 5 5 , -
132fxx 60,— 
137/40XX 77,— 
141/44XX 110,— 
146/49XX 65,— 
157/66XX 24,— 
167/78XX 3 1 0 , -
179/82XX 3 5 , -
183/86XX 20,— 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 

14,— 
1 6 , -
3 5 , -

195/96XX 40,— 
197/99XX 
200/01XX 
202/05XX 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 

48,— 
4,— 

1 1 0 , -
1 0 , -
6 , -

2 8 , -
2 0 , -

3 5 0 , -
1 0 , -247/48XX 

249/56XX 12 
257/73XX 40,-
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 74,— 
285/94XX 50,— 
295/96XX 9,— 

3,— 
10,— 
17,50 

SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

v a n a f n e t t o 4 0 % 

297/07XX 
308xx 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
331/34XX 
Fosfor 

17,50 
5 5 , -
47,50 
2 8 , -
12,50 
8,— 

17,50 

35,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961XX 
1962XX 
1963XX 
1964XX 
1965XX 
1966XX 
1967XX 
1968XX 
1969XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
Lp1/7xx 
Lp8/14xx 

13,75 
6,60 
5,— 
4,— 
7,50 
7,50 
6,— 
7,50 
8,50 

13,50 
18,50 
17,50 
12,50 
12,— 
15,— 
40,— 

995,— 
Lp 15/19xx 660,— 
Lp 20/22XX 
Lp 23axx 
Lp 23bxx 
Lp 24/26XX 
Lp 27/28XX 
Lp 29/30XX 
Lp 31XX 
Lp 33/34XX 

6 0 , -
8 , -
8 , -

5 5 , -
4,25 

10,— 
9,60 
3 , -

Lp33/34axx 3,— 
ook velletjes 
leverbaari 

Lp 33/34axx 75,— ü 

Porlo 
33/35XX 24,— 
36/46XX 328,— 
47/57XX 18 — 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
Ongebr.plakker 

7 5 , -
6 0 , -
3 5 , -
3 0 , -
25 — 
40,— 
6 0 , -
65,— 
6 0 , -
7 0 -
9 5 , -
7 6 , -
75,— 
88,— 
8 0 , -
7 7 , -
8 0 , -
8 5 , -

1 1 5 , -
126,— 
134,— 

6Cx 
8Cx 
9Cx 
lOCx 
IICx 
12Cx 
13Cx 
14Fx 
15x 
29/35(5)x 
32Ax 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19x 
220/28X 

1/3x 
3Ax 
4Ax 
5Ax 
6Ax 
lOaAx 
13Ax 
4Bx 
5Bx 
6Bx 
13Bx 
4Cx 
5Cx 

7,50 
17,50 
3 5 , -
3 0 , -
3 3 , -

450,— 
84,— 
30,— 
32,50 
2 5 , -
4 8 , -
3 0 , -
24,— 

6 , -
3 0 , -
5 0 , -

1 3 2 , -
5 5 , -
5 0 , -
8 0 , -
77,— 
9 5 , -

170,— 
950,— 

88 — 
5,— 
5 , -

1 9 5 , -
47,50 

2 2 0 , -
6 5 , -

240,— 
175,— 

36,— 
250,— 
1 4 0 , -

9 0 , -
1 7 5 -

2 5 , -
57,50 
67,50 
45,— 
45,— 
6 0 , -

2 9 0 , -
3 5 , -
3 7 , -
4 8 , -
3 1 , -
24,— 
32,— 
2 2 , -
2 0 -
9 0 , -
14,— 
10 — 
13,— 
25 — 
27 50 
44,— 
77,— 
77,— 
30,— 
24,75 
12,50 

229/43X 216,— 

2 6 , -
6 0 , -
4 1 , — 
44,— 
33 ,— 
17,50 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 lx 
Lpl/7x 
Lp 8/14x 
keur 
Lp15/19x 550,— 
Lp20/22x 45,— 
Lp 23x 7,50 
Lp24/26x 4 0 , -
Porto 

3 7 5 , -

3lx 
3IIIX 
61lx 
7llx 
5IVx 
7IVx 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

1 9 5 , -
1 7 5 , -
1 1 0 , -
3 9 0 , -
190,— 
190,— 

55,— 
325,— 

2 8 , -
17,50 

1 6 0 , -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 2 5 , -
4B 24,— 
5B 12,50 
6B 1 4 , -

13B 
15B 
4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
lOaD 
l ic 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
39 
38A 
40 
40 fraai 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103 A 
103B 
115 
117 
122 
123 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 
Lp24f 
Lp47A 
Lp50A 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

27,50 
98,— 
24,— 
10,— 
10,— 
45,— 
1 5 , -
3 6 , -
6 0 , -
5 5 , -
44,— 
3 8 , -
75,— 
2 1 , — 
26,— 
7 5 , -
17,50 
2 5 , -
3 6 , -
7 5 , -
1 0 , -
2 0 , -
17,— 
4 0 , -

210,— 
244,— 

8 0 , -
2 6 , -
69,50 
17,50 
9 8 , -
12,50 
16,50 

1 9 8 , -
1 7 5 , -

8 5 , -
1 5 5 , -

2 4 , -
42,50 
66,— 
48,— 
4 0 , -
5 0 , -
3 6 , -
3 9 , -
24,— 
14,— 
30,— 
27,50 
3 8 , -
26,50 
2 4 , -
25,— 
15,— 
1 8 , -
1 0 , -
1 2 , -
1 0 , -

9,50 
42,50 
75,— 
24,— 
10,— 
1 5 , -
2 5 , -
49,50 
5 0 , -
36,— 
10,— 

400,— 

4 5 0 , -
35,— 
2 8 , -
3 5 , -

5,— 
5,— 

138,— 
1 2 5 , -
1 3 0 , -
175,— 

26,— 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra, echter franco 
vanaf ƒ 300,- opdracht Geen vi/inkel, bezoek gaarne na telef afspraak 

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

DE H O L 

''■^ M 0 ^ ^ ^ ' ' 

Veiling nr. 74 
wordt gehouden op 

zaterdag 
1 DECEMBER 2001 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

Wereldnieuws 

i 
SHFE PERfotron/c 
De optisch-elektronische 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 l<unnen verschillende tanding 
hebben. 
Tanding 11 of 11%? 
ƒ 7 0 0 0 - of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFOrf?0/V/C laat het u 
zien. 

Bestel nr. 9850 Perfofrorac 

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

-sss^ SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
l l H r P Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM. 
■■■■' E tel. 010-4143077 fax 010-4149499 
Voor handel portvrij boven ƒ 1 0 0 - excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvnj 
t)oven de ƒ 25, -

http://www.de-hollandse.nl


VEILING NR. 587  14 t/m 18 JANUARI 2002 
BEVAT ONDER ANDERE HET EERSTE GEDEELTE 
VAN DE UNIEKE PROEVENCOLLECTIE VAN 
PTT-POST EN DE EERSTE AFLEVERING 
VAN DE NIEUWE LOSBLADIGE PROEVENCATALOGUS 
(U ontvangt deze veilingcatalogus na overmaking van € 12,50 
en de luxe ringband van de Proevencatalogus na overmaking van € 27,50 
op postbanknr. 17369 of bankrek.nr 42.14 60 814) 

^ß' 

Nederlands Nieuw-Guinea, Sociale Zorg 1959, 25 cent, PC. NNG. 59 
Ongeperforeerd velletje met een strip van 4 ex. in diverse kleurgangen 

NEDERLAND JA. NEDERLAND SM, NEDERLAND et. 

Nederland, Kinderzegels 1931, 5 cent, PC. Ned. 241 
Ongeperforeerde strip van 3 ex. in paars en rood, 

goedgekeurde afbeelding voor de 6 cent 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

VAN DIETEN '■^*v 

POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070  365 38 17 Fax 070  361 74 36 
Email 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-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortls-Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ150,00 plus ƒ7,00 verzendkosten bij vooruitbet
aling. BIJ facturenng werkelijke verzendkosten. Prijswijzigin
gen voorbehouden. Prijzen in ƒ: 2,20 = 1 Euro. 

Yvert-catalogi 2 0 0 2 in Euro 
Frankrijk 2002 460 biz kleur 32,95 
Frankrijk 2002 met harde kaft gebonden editie 40,30 
Monaco/Andorra/CEPT/UNO 2002 kleur 20,15 
West-Europa deel 1 Landen A-G 2001 kleur 69,50 
West-Europa deel 2 Landen H-Y 2001 kleur 69,50 
referentielijst met herkomstidentificatie en index wereldcatalogi 32,50 
supplement wereldcatalogus jaargang 2000 kleur 32,50 
supplement wereldcatalogus jaargang 1999 kleur 32,50 
supplement wereldcatalogus jaargang 1998 kleur 30,00 
Overzee A-Brazilie 1998 813 bIz 59,00 
Overzee Brunei-G 1998 777 bIz 59,00 
Overzee D-Guatemala 1999 816 bIz 59,00 
Overzee Guinea-Lesotho 2000 821 bIz 65,00 
Overzee Libanon-N 2000 868 bIz 65,00 
Overzee 0-Z 2002 nieuw, Oost-Europa (2 delen) december/maart nieuw 
wereldcatalogus Fouten & Vergissingen op zegels 1999 85,00 

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

Dal 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 

Aanbiedingen Nederland 
van Dieten speciale cat proeven Nederland 1988 
Julsen handboek postale geschiedenis Curacao 
Buitenkamp catalogus zegels op brief 1993 
Okker catalogus Eerste Dag Bneven 1991 

van 140,00 voor 75,00 
van 11,00 voor 89,50 
van 27,50 voor 14,00 
van 27,50 voor 14,00 

Hammink catalogus rolzegels, automaatzegels 1996 van 29,50 voor 14,00 

Gibbons wereidcataiogus in 4 delen 
Stamps of tiie World 2 0 0 2 ƒ396 ,00 

Groot-Brittannië 2 0 0 2 
Gibbons cat Groot-Bnttannie (Collect Bntish Stamps) 2002 in kleur 34,00 
Gibbons semi-speciale catalogus Groot-Bnttannie (Concise) 2001 70,00 
Connoisseur speciale catalogus Machin-zegels 1995 79,80 
Connoisseur supplement 2001 op Machin-catalogus 28,20 
Calmeyn handboek lokale zegels/privaatpost Schotse eilanden 2000 49,50 

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

in mm 
45/60 
62/62 
65/102 
175/102 
75/117 
85/117 
j 95/132 
105/150 
115/160 
130/200 

V 

perl 00 
6,00 
6,50 
6,50 
6,50 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

11,00 
15,00 

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

100,00 
140,00 

Michei-cataiogi - tegen Duitse prijzen 
Duitsland 2002 820 blz 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-Bnttannie, Scandi
navië & Baltische Staten (december) in Euro 
Oost-Europa 2002 (december) in Euro 
Noord- & Midden-Amenka 2000 1176 blz 
Canbische eilanden 2000 1389 blz 
Zuid-Amenka 2001 1485 blz 
Noord- Oost-Afnka 1997 909 blz 
Nieuw: West-Afrika 2002 in Euro 
Zuidelijk & Centraal-Afrika 2002 (december) in Euro 
Australië & Oceanie 1997 1076 blz 
Zuid- & Zuidoostazie 1998 1170 blz 
Midden- & Oost-/\zie 1999 1296 blz 
Midden Oosten 1999 1152 blz 

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

100,25 
100,25 
87,90 
94,75 
94,75 
94,75 

Ceres semi-speciale catalogus Frankrijk 2002 in 
kleur & in Euro /42,50 

Frankrijk speciaal 
Yvert speciale catalogus Frankrijk 1849-1900 ed 2000 in kleur 135,00 
Lheritierspec cat Frankrijk bezetting Parijs 1870 editie 2000 115,00 
Poste aux Lettres cat stempels (zonder Parijs) 1849-1876 ed 1998 66,10 
Poste aux Lettres catalogus stempels Parijs 1849-1876 editie 2000 77,15 
Poste aux Lettres cat punt- & nummerstempels 1852-1876 ed 1998 77,15 
Poste aux Lettres cat rasterstempels "Gnlles" 1849-1852 ed 1997 70,50 
Poste aux Lettres catalogus datumstempels type 1884 editie 1997 60,60 
Poste aux Lettres cat mobiele postkantoren & stationsstempels '99 77,15 
Sinais handboek dienststempels deel 1 1575-1848 editie 1988 154,25 
Sinais handboek dienststempels deel 2 1849-1900 editie 1999 180,70 

Krause encyclopedisch woordenboek filatelie met 
diverse wereldtalen van 87,50 voor 59,00 

Hoekstroken voor bevesti
gen van brieven, kaarten etc. 

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

Bezoek onze winkel met nog veel meer literatuur, benodigdheden & aanbiedingen voor elke verzamelaar 

Domfii - thematische cataiocii ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Nieuw: speciale catalogus Monaco 2002 in kleur 
Nieuw: speciale catalogus Europa CEPT 2002 in kleur 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 
Auto's op zegels editie 2000 in kleur 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 
Vogels op zegels editie 2000 
Vlinders & Insecten op zegels editie 1997 
Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 
Reptielen & Prehistorische Dieren op zegels editie 1997 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 
Padvinders op zegels editie 2000 in kleur 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 

j Basketbal op zegels editie 2001 in kleur 

59,50 
77,15 

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

Olympische Spelen zegels Organiserende Steden editie 2000 in kleur 52,90 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 29,50 

I 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

Ook deze maand biedt Willem Tieman U weer volop keuze aan collecties, alle uit voorraad leverbaar en 
vooral tegen interessante prijzen gebaseerd op een vakkundige taxatie, zo objectief en eerlijk mogelijk 

omschreven; wij staan volledig achter elke aanbieding. De prijzen zijn in verhouding tot kwaliteit en inhoud 
resp. samenstelling, te allen tijde schappelijk en zeer redelijk te noemen, dit is ons principe. 

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 
NEDERLAND "zegels uit automaatboek]es"1964/1982: 
100% complete verzameling incl. alle combinaties in 
Davo luxe album Hoge cat w ' Koopje! f 

(€ 
NEDERLAND 1867/1962 charmante restant-verzameling 
gebruikt waarin nog wel wat goed materiaal o a nrs 29, 
49, 100, 105, 346/349 etc, etc f 

(€ 
NEDERLAND: old-timer op insteekkaarten, div. kwaliteiten 
m.a.w ook veel 2e keus, met als belangrijkste postzegels 
Lp nr12 (2x) en Lp nr.13 (3x) Leuke partij om uit te zoeken 
en/of voor handel of rondzending etc. 
Enorm hoge cat.w ' f 

NEDERLAND periode 1944/1970 (xx) postzegel
verzameling postfris in luxe Leuchtturm-album 
(cat w. f 3 266,35) Nu 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

f 
(€ 

550, 
250, 

661 
300, 

771 
350, 

991, 
450, 

NEDERLAND FDC's E48 tot en met E419: luxe 
onbeschreven 100% complete verzameling 
(cat w 2001 f 3 624,75, 438 stuks en vele met getelde 
bijzonderheden, curiositeiten, meelopers etc , etc). f 1.046, 

475, 

,95 

,30 
- ) 

,65 

75 

85 

15 
- ) 

,25 

NEDERLAND penode ca.1872/1997 (xx/x/O) avonturen-
partij incl collecties, restanten, stockboeken, massagoed, 
ook b V complete postfnsse series 50-er jaren alsmede 
FDC's, postw stukken en vele hoge waarden "njp en groen". 
Cat w ruim f 15 500 , - . f 1.090, 

(€ 495, 
NEDERLAND penode 1945/ca 1963 (x/xx) verzameling 
ongestempeld en postfris, diverse kwaliteiten in Davo-
Chnstalalbum incl. vele goede senes o a 534/537' 
(cat w 1999 f 5 885,85). Nu: f 1.278, 

(€ 580, 
NEDERLAND penode 1945/1971 dubbelverzameld 
postfris en gestempeld in luxe Lindner-album (cat w 2000 
ca f 6 550,-) Nu. f 1.322, 

(€ 600 , -
NEDERLAND en Overzee ca 1900/1995: grote doos met 
postzegels waarin vele betere zegels en series, over het 
algemeen is de kwaliteit goed te noemen al moet er 
gerekend worden op een afval van ca.10%, enerzijds veel 
klem en eenvoudig matenaal FDC's, anderzijds veel prima 
en interessant matenaal, zeer gevarieerd en veelzijdig, for 
pleasure and profit Cat w minimaal f 18 000,— 
(€ 8.168,05). Opperst sorteergenot! Spotkoopje' f 1.399, 

(€ 635,-
NEDERLAND 1852/1960 (0/x) : mooie en charmante restant-
verzameling (old-timer uit nalatenschap) incl o a mooi 
roltanding, port, postbewijs etc., kwaliteit "rijp & groen" 
(886 postzegels en de 2 Legioenblokken; cat w 2002 
€ 5 444,15 = ca. f 12 000,-) f 2.203, 

(€ 1 000, 
NEDERLAND Engrospost vellen-veldelen postfris (o a 
795/98, 965/69 lOOx, 978/80 150x, 985/89 190x, 1043/43a 
450x, 1052 lOOx (compleet vel van de bekende "dubbele 
koe") etc. (cat.w 1997 f 15.236,25). f 2.534, 

(€1 150, 
NEDERLAND 1852/ca 1960 zeer interessante verzameling 
in Davo-Chnstalalbum waarin veel prima matenaal o a 
nrs. 1 tot en met 12, 48, 136/138 etc , etc, echter 
gemengde kwaliteiten f 3.250, 

(€ 1 475,-) 
NEDERLAND penode 1852/1998 (O/xx/x). grote, zeer veel
zijdige avonturenpartij collecties, albums, dozen, zakjes, 
restanten, old-timers etc , etc Zeer veelzijdig, incl. veel 
postfris. Geschikt voor vele doeleinden, handel, weder
verkoop, rondzending incl veel hoogwaardig materiaal en 
complete senes, pnma kwaliteit, gemiddelde afval met 
meer dan ca.5% (cat w ruim boven de f 100 000,—). 
Koopjei f 8.484,30 

(€3 850,-) 
NEDERLAND 1852/1963 (x/xx)' belangrijke en charmante 
ongestempeld verzameling verregaand compleet, over het 
algemeen goede kwaliteit, echter ook wat "dubieus, 2e keus 
of nagegomd" (cat w 2002 ruim € 23.000,— oftewel 
f 50 000,— incl veel topmatenaal o.a. nrs 49, 90/101, 
104/105, 121/131, 136/138, ook goed port, roltanding etc , 

35 

70 

,25 

,45 

1041 zegels en de Legioenblokken). f 11.900,00 
( € 5 400 , - ) 

15) NEDERLAND periode 1939/ca 1975 (xx)- engrospost voor 
handel/rondzending uitsluitend postfris zonder plakker incl 
vele schaarse en betere zegels en series o.a. veldelen van 
50 323/324 etc , etc. (cat w ruim € 50 000,-). f 16.527,85 

( € 7 500 , - ) 
16) AFGHANISTAN (overw Koninkrijk)'avonturenpartij om uit 

te zoeken f 550,95 
(€ 250 , - ) 

17) ALBANIË: omvangrijke snuffelkoop w.i. talloze complete 
postfnsse senes, brieven, blokken etc. 'n droom van een 
partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele 
interessante en zeldzame vondsten. f 1.630,75 

(€ 740 , - ) 
18) ARAB. STATEN etc. (z.g.'Oliestaten') grote partij/collectie, 

betreft vnjwel uitsluitend zegels, series, blokken, velletjes 
etc van dit z g "plaatjes-achtige" materiaal incl Jemen, 
Ral al Khaima, Sharjah, Ajman, Dubai etc. Voor een lief
hebber en verzamelaar van dit soort postzegels een 
ENORM interessante partij, mede door de grote hoeveelheid 
en het vele zeldzame en ongebruikelijke materiaal! f 2.997,05 

(€ 1 360 , - ) 
19) ARABISCHE WERELD: belangrijke en hoogst interessante 

snuffelpartij w.i. o a mooi Syrie, Libanon, Perzie, 
Saoudi Arable, Irak etc , vrijwel geen z g oliestaten, met 
veel afstempelingen Een droom van een werkelijk onuit
gezochte partij die zeer goed uitgezocht dient te worden, 
een ware schatkamer van ranteiten en zeldzaamheden 
HOGE cataloguswaarde! f 4.495,55 

( € 2 . 0 4 0 , - ) 
20) BELGIË 1849/ca.1992- grote, uitgebreide verzameling die 

verre van perfect is, maar waarin toch heel veel valt te 
genieten om uit te zoeken, incl veel belangrijk en top
matenaal, alleen het klassieke deel "rijp en groen" (nogal 
slordig verzameld) penode 1849/1912 100% compleet, 
hierna slechts weinige manco's (in 2 Davo albums achter 

21) 

22) 

23) 

24) 

Hawidstroken) Spotkoopje! 

BERLIJN (West): mooie postfrisverzameling. 

BERLIJN (West) O penode 1948/1974 mooie 
verzameling 

f 2.203,70 
(€ 1 000,-) 
f 716,20 
(€ 325,-) 

f 892,50 
(€ 405,-) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

BULGARIJE: grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze 
complete postfnsse series, brieven, rariteiten, blokken etc. 
Ook mooi klassiek etc 'n droom van een partij die zeer 
zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en 
zeldzame vondsten f 1.630, 

(€ 740, 
CURACAO/NED.ANTILLEN: gigantische collectie/partij in 
ruim 2 grote koffers vol met collecties, partijen, restanten, 
zakjes, dozen, FDC's, prentbnefkaarten incl prachtig 
klassiek materiaal, brieven, postgeschiedenis etc , etc uit 
nalatenschap Een ware hoorn des overvloeds en in deze 
enorme hoeveelheid zeer zeldzaam Enorm hoge cat w ' 
Spotkoopje! f 6.611, 

(€ 3 000, 
DANZIG periode 1920/1939: zéér mooie verzameling f 738, 

(€ 335, 
DANZIG 1920/1945: omvangrijke snuffelkoop w i. talloze 
complete senes, bneven etc. 'n droom van een partij die 
zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante 
en zeldzame vondsten f 1.630, 

(€ 740, 
D.D.R. 1965/1972: mooie postfrisverzameling f 253, 

(€ 115, 
D.D.R.: belangrijke partij/collectie overw. postfns in complete 
series, zeer gevarieerd, vol avontuur, om uit te zoeken 
(albums, stockboeken, zakjes etc) 

75 

15 

,25 
- ) 

75 
- ) 
,45 
- ) 

f 2.424, 
(€ 1 100, 

D.D.R. 1949/ca 1960 (overwegend postfris)- goede 
verzameling bijna compleet incl veel topmatenaal. f 2.644, 

(€ 1 200, 

10 

45 

29a) DENEMARKEN ca 1854/1980 alsmede wat DW Indie, 
Groenland en Far Oer, enorme grote en omvangnjke 
snuffelkoop w i. talloze complete postfnsse series, brieven, 
rariteiten, blokken etc 'n droom van een partij die zeer 



30) 

31) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

zorgvuldig uitgezocht dient te worden Vele interessante en 
zeldzame vondsten f 1.630,75 

(€ 740,-) 
DUITSLAND Bundespost 1949/1982© mooie verzameling 
100% compleet en vele extra's, bijzonderheden etc f 1.267,15 

(€ 575,-) 
DUITSE RIJK 1933/1945: mooie verzameling incl postfris 
Nu 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

DUITSE RIJK ca.1900/1945 (xx): mooie POSTFRIS-
verzameling, zelden zo mooi aangeboden (Michel ruim 
DM 7 000,-) 

f 1.542, 
(€ 700, 

f 1.652 
(€ 750 

,60 
- ) 

DUITSE RIJKOperiode 1872/1932: mooie verzameling 
cat w Michel ca DM 15 000, - Nu f 2.798, 

(€ 1 270, 
DUITSLAND en Gebieden: overw gestempeld incl 
topmateriaal fantastisch mooie en veelzijdige partij om uit 
te zoeken, zeer interessant (enorm hoge cat w ') 
Koopjei f 3.470, 

(€ 1 575, 
ENGELAND (xx): penode ca 1969/2000 in representatie
mapjes etc in complete series postfris (114 mapjes) f 639, 

(€ 290, 
ENGELAND 1840/ca.1985: immense partij in 2 uitpuilende 
koffers incl veel topmateriaal, zeer veelzijdig, ook brieven, 
kaarten postal history etc , etc 'n ware hoorn des 
overvloedsi Spotkoopje' 

,80 
- ) 

70 

f 5.013, 
(€ 2 275, 

ESTLAND 1918/1940: verzameling op albumbladen, 
verregaand compleet (ca 200 zegels) 

FIUME periode 1918/1920: verregaand complete 
verzameling "rijp en groen" Michel ca DM 10 000,— 
Nu 

f 
(€ 

f 
(€ 

440, 
200, 

903, 
410, 

85 

,45 

75 

50 
- ) 
80 

FRANKRIJK penode ca 1900/1969 (xx/x) mooie verzameling 
ongestempeld resp postfns in 2 Davo luxe albums f 1.652, 

(€ 750,-) 
FRANKRIJK: grote avonturenpartij om uit te zoeken incl 
klassiek, postgeschiedenis, alsmede vele bijzonderheden/ 
cunositeiten Voor specialist smikkelen en smullen van 
zoveel schitterend filatelistisch matenaal incl ook vele 
toppertjes en talloze goede zegels en series 
Fundgrubei f 6.611,15 

(€3 000,-) 
FRANKRIJK 1849/heden: gigantische partij, zeer 
gevarieerd incl bneven, kaarten, heel veel prachtige en 
zeldzame filatelistische stukken, vanzelfsprekend ook veel 
topmateriaal zien is geloven' 

The GAMBIA periode ca.1870/1979: verzameling in 
insteekboek (208 zegels en 5 blokken) 

f 20.274, 
(€ 9 200, 

15 

f 
(€ 

264, 
120, 

GEHELE WERELD: gigantische partij, vele duizenden 
zegels in zakken, op albumbladen, dozen, collecties, 
stockboeken etc Bijzonder mooi in deze schitterende 
avonturenkoop is België (w i vele complete series), Turkije 
(penode 1945-1974 postfns bijna compleet incl blokken), 
Kanaaleilanden etc , etc Behalve deze fraaie collecties 
zitten er ook nog vele restanten in van vele landen, ook 
interessant Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Nederland en 
Overzee, bneven, FDC's etc , etc Een droom van een partij 
die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden Voordelig' 
Vele vondsten en zeldzaamheden gegarandeerd, een ware 
schatkamer van betere zegels en series absoluut onuit-
gezochl veel avontuur en goede winstmogelijkheden' f 8.814,1 

45 
- ) 

HONGARIJE 1968/1980: verzameling in Schaubek-
album incl blokken etc (cat w Michel DM 2 100,—) 

HONGARIJE periode 1951/1968: collectie dubbel 
verzameld xx en O (Michel DM 2 700,—) 

85 
( € 4 0 0 0 , - ) 

f 
(€ 

407, 
185 

407, 
185, 

46) 

47) 

HONGARIJE periode 1981/1999: verzameling in 
Schaubek-album f 

(€ 
595,— 
270,-) 

HONGARIJE: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop 
w I talloze complete postfrisse series, bneven, rariteiten, 
blokken postwaardestukken etc Ook mooi klassiek w i 
veel tanding- en afstempelingsavontuur etc 'n droom 
van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te 
worden, vele interessante en zeldzame vondsten f 

48) HONGARIJE en Hongaarse Gebieden 1871/ca.1960: 
interessante en zeer waardevolle old-timer op 
albumbladen, verregaand compleet Koopje' 

49) HONG KONG O penode 1960/2000 mooie verzameling 

50) IRAK: avonturenpartij om uit te zoeken 

51) IRAN/Perzie: avonturenpartij om uit te zoeken 

52) ISRAEL: grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze 
complete postfrisse senes, blokken etc 'n droom van 
een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden. 
vele interessante en zeldzame vondsten 

53) ITALIË 1862/1989 (x/xx): 3 Davo luxe albums waann 
vele complete postfrisse series echter geen zeer hoog-
genoteerde en/of topmateriaal 

54) MONACO 1885/1977 (xx/x): verzameling in Davo luxe 
albums (deel I en II gevuld, deel III leeg) prachtig en 
zeldzaam matenaal 

1.630,75 
740,-) 

2.203,70 
1 000,-) 
1.498,50 
680,-) 
550,95 
250,-) 
550,95 
250,-) 

1.630,75 
7 4 0 , - ) 

771,30 
350,-) 

55) NATAL 1859/1909: belangrijke verzameling incl 
curiositeiten 

56) NED. ANTILLEN 1970/1999 (xx): verzameling postfris 
in 2 Davo luxe albums verregaand compleet 

57) NED. ANTILLEN FDC's E4 tot en met E314b: luxe 
onbeschreven collectie (manco E5, 9 , 16, 17, 303) 
cat w 2001 f3711 30, vele extra's, tussenstroken, 
cunositeiten, meelopers etc met geteld) 

59) NED. NIEUW GUINEA: gigantische collectie/partij, 
zakjes dozen, restanten, FDC's, prentbriefkaarten incl 
prachtig klassiek materiaal bneven, postgeschiedenis 
etc , etc uit nalatenschap Een ware hoorn des over-
vloeds en in deze enorme hoeveelheid zeer zeldzaam 
Enorm hoge cat w ' Spotkoopje' 

f 
(€ 

f 
(€ 

f 
(€ 

1.101,85 
500,-) 

3.503,90 
1 5 9 0 , - ) 

771,30 
350,-) 

1.101,85 
500,-) 

60) OOST EUROPA periode ca.1850/1980: 3 grote 
uitpuilende koffers met albums, dozen, stockboeken etc , 
waarin naast lagere waarden en eenvoudig matenaal veel 
linteressante schaarse zeldzame en klassieke zegels en 
senes, vrijwel alle oostblok-landen goed vertegenwoordigd, 
zeer veelzijdig en gevarieerd Enorm hoge cat w, hoogst 
interssante en belangrijke koop' f 

(€ 
61) POLEN penode periode 1980/2000: prachtverzameling 

incl vele kleinbogen, ongetand etc in luxe Schaubek-
album Zeer luxe geheel mede door de talloze extra's 

3.305,55 
1 500,-) 

62) POLEN 1918/1963: verzameling div "rijp en groen" 
Michel ca DM 10 000 , -

f 
(€ 

f 
(€ 

63) POLEN: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i 
talloze complete postfrisse series, brieven, rariteiten, 
blokken, postwaardestukken etc Ook mooi klassiek w i 
veel tanding- en afstempelingsavontuur etc 'n droom 
van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te 
worden vele interessante en zeldzame vondsten f 

(€ 

9.520,05 
4 3 2 0 , - ) 

991,65 
450 - ) 

1.399,35 
6 3 5 , - ) 

1.630,75 
740,-) 

Bij vooruitbetaling boven de ƒ 1000,- 3% korting, boven de ƒ 5000,- 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-6263243 - Fax 020-6273801 
Postbanknummer: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 

Een zaak van vertrouwen 



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

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

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

www.filatelie.net 
) 

*** VERKOOP *** 
Wij geven een prijslijst uit met honderden collecties, partijen en 
dozen Nederland, Overzee en hele wereld, veelal van verzamelaars 
aangekocht. Het prijsniveau is zeer geschikt voor (semi)handel en 
wederverkopers. U kunt in onze zaak deze 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, 
catalog^i, 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-maü ons. 

Internet: www.filatelie.net 
E-mail: info@smitsphilately.nl 

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


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 Aantal Inkoop Jaar Aantal Inkoop Jaar Aantal Inkoop 

zegels/bl. in H.FL. zegels/bl. in H.FL. zegels/bl. in H.FL. 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960-1) 
1960-2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Opmerking: V 

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

. Incl. 

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 

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

Liechtenstein- 2) Excl. Liechtenstein 3) 

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

Incl. Sp. Andorra-

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 

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

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

COMPLETE VERZAMELING FL. 6000,-

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 

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 ^ ^ 

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, dwz zonder plakker en roest en de betere sene's goed gecentreerd' Blokken mogen geen 

- ^ ^ r 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 sene's 
^ ^ 4 m grotere aantallen dan 20 per soort vooraf kontakt met ons op te nemen Afname tot voorraaddekking' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen 

"^^ Minimale levering FL 500,- Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen • EUROPOST "DE DIEZE' E-Mail: europost@euronet.nl groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 073-6132157 
fax. 073-6147589 

CEPT infonummer: 073-6841807 

mailto:europost@euronet.nl


UIT ONZE VOORRAAD 
ZICHTZENDINGEN NOVEMBER 2001 

« A 
NEDERLAND ONGEBRUIKT/GEBRUIKT VANAF 1852 
TOT EIND JAREN 80 UITZOEKEN VOOR 1940 35% 
VAN DE NVPH CAT NA 1940 30% VAN DE CATW 
NA 1960 SLECHTS 25% VAN DE CATWAARDE 

#B 
NED ANTILLEN TOT CA HALF 80ER JAREN ONGE 
BRUIKT/GEBRUIKÏÏPOSTFRISTEM 1959 35% 1960 

1979 25% VAN OE CATW VANAF 1980 30% VAN 

DE CAT 

#C 
CURACAO/ANTILLEN/SURINAME t € m 1959ONGE 
BRUIKTS GEBRUIKT 35% VAN D£ CAT»/AARDE(OOK 
LP S PORTI] VANAF 1960 SLECHTS 20% VAN DE 
CATWAARDE 
»D 
ISRAEL POSTFRIS MET FULLTAB 1970 1983 ALLES UIT 
ZOEKEN VOOR 35% CATW " (ZONNEBLOEM) 

»E 
SURINAME(OUD) ONGEBRUIKT POSTFRIS GEBRUIKT 
t e m 195535% daarna25% CATWAARDE 

«F 
NED INDIE CURACAO NED ANTILLEN 
ONGEBRUIKT POSTFRIS GEBRUIKT TOT 1959 35% 
VAN DE CATW VAN 1960 1970 25%( ONG 20%) 

VANAF 1980 30% 

>G 
NEDERLAND GEBRUIKT 1944 1977 ALLES UITZOEKEN 
35% VAN CATWAARD 
» H 
INDONESIA/NED NW GUINEA TOT 1981 POSTFRIS 
ONGEBRUIKT POSTFRIS EN GEBRUIKT ALLES UIT 
ZOEKEN VOOR 30% VAN DE CATWAARDE 

«I 
NEDERLAND FDCs BESCHREVEN/GETYPT VOOR No 
60 30% VANAF No 61 152 20% ONBESCHREVEN 
VANAF No 70 100 35% VANAF No 100 176 25% 

»J 
NEDERLAND GEBRUIKT IETS ONGEB (1852 TOT 
BEGIN 90er JAREN) VOOR 1940 35% VAN DE CATW 
VAN 1940 1960 30% EN VANAF 1960 25% 

HOE WERKT HET 
"ZICHTALBUMS WORDEN GEMERKT MET LEHERS 
( <A,«B (C ETC) U HAALT DE ZEGELS/SERIES UIT 
HET ALBUM OOK LOSSE ZEGELS KUNNEN ER UIT 
GEHAALD WORDEN TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN 
VERMELDT DEZE OP EEN LIJST MET VERMELDING 
VAN < A, i B ETC STUUR DEZE LUST DAN SAMEN 
M H HET/OE ALBUM(S) TERUG EN WIJ STUREN U 
EEN ACCEPTGIRO KAART ZO GEMAKKELUK IS 
DAT VOOR ZICHTZENDINGEN GELDT BIJ AFNAME 
VANAF € 1 SO 00 (fl 330 65) GEEN RORTO/VER 
MKKING ZOWEL HEEN ALS TERUGi' 

WIJ WETEN WEL RAAD MET UW "OVERTOLLIGE" GULDENS !!! 

NOVEMBER-AANBIEDINGEN 
Nederland 

NVPH Nr soort 
IL 
11 
44 
128 
130 0 
144/65 0 

1935 j r comp l * * * 
1936 rcompl * * * 
1 9 3 7 | r c o m p l " * 
1938|rcompl * * * 
1939ircompl * * * 
1 9 4 l i r c o m p l * " 
1946ircompl " * 
1 9 5 0 | r c o m p l " * 
1951 jrcompl * ' * 
1952 |r comp] • • • 
1953 ircompl * * * 
1954 rcompl — 
1955 r compl * " 
1956 j r c o m p l " * 
1957jrcompl * • * 
1958 ir compl * * * 
1959 j r c o m p l " * 

1961 j r c o m p l " ' 
1962 ir compl • * * 
1963 r c o m p l " * 
1960 1969 compleet** 

FDC E 51 onbeschr 

cat w € nu in € 
540 00 175 00 
430 00 160 00 
675 00 300 00 

56 00 27 00 
250 00 120 00 

2700 1100 
20 00 9 00 

300 00 16000 
15150 80 00 
99 75 52 50 
98 50 49 50 

128 00 65 00 
20 25 16 00 

20495 77 50 
62 50 23 50 

126 00 47 50 
60 85 24 50 
59 95 24 00 

15015 6000 
62 75 25 00 
37 00 14 00 
38 50 14 00 
55 80 16 00 
19 85 5 50 
36 55 10 00 
25 90 7 50 

* 295 50 7400 

27 50 1000 

inFL 
385 65 
352 59 
661 11 

59 50 
26444 

24 24 
19 83 

352 59 
176 30 
11569 
10908 
143 24 
35 26 
25 34 

170 79 
5179 

147 65 
104 68 

53 99 
52 89 

132 22 
55 09 
30 85 
30 85 
35 26 
12 12 
22 04 
16 53 

163 07" 

22 04 

NVPH Nr soort catw € 

NEDERLANDS INDIE 

28 * * 
186/210 

CURACAO 

8 
12 * 
19 
74b 
168/181 

NED ANTILLEN 

234/38 
239/43 
275/90 
460/68 

122 10 

55 00 
58 00 
7 65 
439 35 
363 50 

64 00 
60 25 
18 40 
19 50 

nu i n € 

2150 
45 00 

19 00 
20 00 

125 00 
270 00 

25 00 
23 50 

6 00 
6 50 

ZIE VERDER ONZE ZICHTZENDINGEN 
VOOR OVERZEESE GEBIEDEN 

inFL 

47 38 
9917 

4187 
4407 
606 

275 46 
595 00 

55 09 
5179 
13 22 
14 32 

HEBT U DE NIEUWE NVPH 2002 (EURO) CATALOGUS NOG NIET?, 
DAT KOMT MOOI UIT, BIJ ONS GEHEEL GRATIS BIJ AANKOPEN 
VANAF € 350,00 ( ca fl 770,00) (eenmalig) 

NIEUW: ELKE 1STE ZATERDAG VAN DE MAAND OPEN DAG 09.00-13.00 
uur, "SNUFFELOCHTEND"® NOTEER VAST IN UW AGENDA 
3 Nov, 1 Dec 5 Jan, 2 Feb, 2 Maart, 6 Apr KOFFIE MET GEBAK STAAT KLAAR»! 

DIRK N. SLUIS PHILATELIE - GLOBAL STAMPDEALERS 
Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel overdag 06-55884387-vanaf 19 00-23 OOuur 0229 261611 
Fax dag en nacht0229-264013-Email dirksluis@hetnetnl giro 528501 

www.stamps-dns.com 
Surf naar onze site, voor het meest actuele aanbod" tot/200,00250porto/administratiekosten 

3% KORTING VANAF € 300,00 BIJ VOORUITBETALING 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN 
& PARTIJEN: NOVEMBER 2001 

026 
Col lect ie Neder land in m o o i d ik s tockboek 
z w a r t e b laden 1960 t e m 1974 comp lee t 
m e t k i n d vel len( excl Regina) alles pos t fns 
zonde r p lakker i e k w a l i t e i t 
Cat w a a r d e € 476 35{f l1 049 75} n u slechts 
€ 8 9 95 ( f1198 22) 

027 
Ve rzame l i ng Neder land in prakt isch n i e u w 
IMPORTA JUWEEL A L B U M ( n w pri js ca 
€ 70 00) deel l m e t i nhoud b laden 1959 1979 
i n h o u d zegels 1959 1976 comp lee t m e t k i n d 
ve l len ( excl Regina) Cat w a a r d e € 565 00 
(f l 1245 ) n u t e k o o p voor € 1 0 0 00 + € 25 00 
v o o r he t a l b u m ( f I 275 46) 

028 
Praktisch n i euw IMPORTA JUWEEL A L B U M 
Neder land deel I! n ieuwpr i j s € 65 00 i n h o u d 
b laden 1980 1993 i n h o u d zegels leuke 
ve rzame l i ng GEBRUIKT cat w ca Nu voor 
slechts € 45 00 + € 20 00 v o o r he t a l b u m 
(f l 143 24) 

029 
Dik s tokboek m e t al leen c o m p l e t e postfr isse 
series in b l okken van 4 Ned A n t i l l e n en 
Sur iname (geen repub l iek ) kans voor de 
b lokkenverzame laa r en/of w e d e r v e r k o p e r 
Cat w € 980 00 ( f l 2 159 64) n u onvoors te l 
baar € 8 9 9 5 ( f l 198 22) 

030 
M O O I s tockboek m e t col lect ie Neder land 
o n g e b r u i k t (iets postfns) 1940 1966 vri j c o m 
p lee t cat w a a r d e € 606 00 ( f l 1335 00) in de 
v e r k o o p voor € 79 95 (f I 176 19) 

031 
Neder land s tockboek je m e t diverse m e t 
toes lag series g e b r u i k t tussen 1948 en 1974 
in aan ta l len( p r i m a aanb ied ing voor de w e d 
erverkoper ) cat w a a r d e € 251 20 ( f l 553 17) 
n u t e k o o p voor slechts € 23 50 ( f l 51 78) 

032 
GLOEDNIEUW(rek te r inzage) DAVO LUXE 
A L B U M INDONESIA deel I ( w a a r d e € 75 00) 
prakt isch comp lee t post fns ( i e t s ong) t o t 
1970 cat w a a r d e € 690 00 ( f I 1522 00) excl 
A l b u m NU SLECHTS € 1 7 5 00 (f l 385 65) 

DEZE LIJST WORDT REGELMATIG 
AANGEPAST DUS REAGEER SNEL" 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT 
INCLUSIEF PORfO EN VERPAKKING ( E N DAT 
IS TOCH TUSSEN DE R. 6 ,70 EN fl i a 7 5 ! ! ! } 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8. 2103GW HEEMSTEDE 

Tel. 023-5477444, Fax 023-5291605 
phil@postzeqelhandel.com www.postzeqelhandel.com 

PRIJSLIJST 

JAARGANGEN 2000 
ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA-Davo 
AMERIKA-extra 
AUSTRALIE-Davo 
BELGIË 
CANADA 
CHINA 1999 
CHINA 2000 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROËR 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE gest. 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 

62,00 
85,00 

359,00 
87,00 

231,00 
205,00 
219,00 
159,00 
115,00 
182,00 
231,00 

49,00 
86,00 

290,00 
87,00 

143,00 
87,00 
87,00 

151,00 
172,00 
122,00 
181,00 
245,00 

69,00 
63,00 

107,00 

LITAUEN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NED. ANTILLEN 
OOSTENRIJK 
POLEN 
POLEN gest. 
RUSLAND 
RUSLAND minivel. 
RUSLAND gest. 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIË 
UNO-NEW YORK 
UNO-GENEVE 
UNO-WENEN 
VATICAAN 
VER.EUROPA 22 
MEELOPERS(Davo) 
ZWITSERLAND 
ZWEDEN 
ZWEDEN-boekies 

70,00 
78,00 
96,00 

179,00 
283,00 
159,00 
158,00 
116,00 
95,00 
52,00 
18,00 
48,00 

127,00 
37,00 

199,00 
196,00 
55,00| 
70,00 
61,00 
56,00 

109,00 
225,00 

49,00 
114,00 
178,00 
211,00|[ 

Onze prijslijst in guldens van Nederland, Antillen 
Aruba, Suriname en Indonesië blijft voorlopig geldig 

(prijswijzigingen voorbehouden) 
De nieuwe priisliist in EURO verschijnt in december 

LEUCHTTURM 
HERFSTAANBIEDING 

FDC-Album in Classic-uitvoering 
voor 100 FDC, ansichtkaarten of PWS 
bladformaat 195 x 130 mm, dus geschikt voor 

voor FDC van Nederland en vele andere landen 
Kleur band: blauw, bordeauxrood of groen 
per album per 3 albums 

19,25 55,= 
REUZENINSTEEKBOEKEN 

Bekend merk, 64 biz, dubbele schutbladen 
Prijs per stuk: lx 5-9x +10x 
Witte bladen 27,50 26,25 25,00 
Zwarte bladen 37,50 36,25 35,00 

GROTERE AANTALLEN, NOG LAGERE PRIJZEN! 

Vnibliivende aanbieding, verzendkosten extra. 

http://www.stamps-dns.com
mailto:phil@postzeqelhandel.com
http://www.postzeqelhandel.com


FRANEKER POSTZEGEL
ENMUNTENVEILING 

67e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 7 december 2001 

VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 
CIRCA 8000 KAVELS 

MUNTEN 
PENNINGEN 

2E HANDS SIERADEN 
GRAVURES ETSEN ETC 

BOEKEN 
ANSICHTKAARTEN 

POSTZEGELS 
BRIEVEN 

COLLECTIES 
SUIKERZAKJES 

SIGARENBANDJES 

PROBEER HET VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517390533 
FAX 0517390534 

VEILINGHOUDERS: 
A. HOEKMANKLAVER 
E. HOEKMAN 
J. PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 

AANBIEDING NEDERLAND NOVEMBER 2001 
catnn postfiis 
8283 39,00 
8789 60,00 
9094 27,00 
102103 325,00 
106 11,00 
110113 28,00 
114120 115,00 
134135 132,00 
136138 295,00 
139140 33,00 
141143 41,00 
144148 124,00 
166168 29,00 
169176 26,00 
177198 1275,00 
199202 46,00 
203207 92,00 
208211 46,00 
212219 255,00 
220223 62 00 
224 72,00 
225228 106,00 
229231 91,00 
232235 91,00 
236237 750,00 
238239 135,00 
240243 163,00 
244247 330,00 
248251 147,00 
252255 90,00 
256 45,00 
257260 212,00 
261264 130,00 
265266 95,00 
267268 120,00 
269 51,00 
270273 141,00 

plakker 
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 

65,00 
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 

catnr. 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349 
cat.nrs. 

350355 
356373 
356ad 
374378 
402403 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474489 
490494 
495499 
500503 
506507 
508512 
513517 

postftis 
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 

catnr postfris 
518533 
538541 
542543 
544548 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
583587 
588591 
592595 
596600 
602606 
607611 
612616 
617640 
641645 
649653 
655659 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
695699 
702706 
707711 

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 
49,00 
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 

gebruikt 
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 
7,50 

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 

5 prijslijst Nederiand met ( 
S veie aanbiedingen ( 

X / ^ i y  \ ^ \r\r\r\r ■^/^/^l/C 

3% leorting bij vooruitbetaling. 

Giro: 346 82 65 Bank: 10 77 01 766 
FRANCO 

LEVERING 
Internet' www.postzegelhoes.nl 
Email: info@postzegelhoes.nl 

HUNTE5I 
SAFES 

producent van: 

Kluizen 
Brandkasten 

Documentkasten 
VdS kluizen 

Wapenkluizen 
Pistoolkluizen 
Munitiekluizen 
Natokluizen 

Wapenkamers 
Laptopkluizen 

Computerkluizen 
Datasafes 

Sleutelkluizen 
Inbouwkluizen 
Kluisdeuren 

Archiefdeuren 
Kassakluizen 
Vloerkluizen 
Muurkluizen 
Prefabkluizen 
Afstortkluizen 
Inworpkluizen 
Medidjnkluizen 
Zadelkluizen 
Autokluizen 

Chemlekluizen 
Maatwerk 

u^^^D 

ISO 9002 

^ y , SRTCl 

HUNTER SAFES 
Kelvinstraal 19 

7575ASOIdenzaal 
Tel. 0541522315 
Fax 0541522190 

na 17.00 
GSM 0623375319 

BANKRELATIE 
Giro 358933 

INSCHRIJVING 
K.V.K. 
5447K 

BTWNR. 
112822526 

INTERNET 
www.kluis.com 

Hunter§kluis.com 

Prijzen ex. BTW 
Bezorging door 

geheel Nederland 
voor fl. 92,59 

(M.u.v. De eilanden) 

Sterk in 
Speciaal werk 

Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje IVI4 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

M4 Kluis ƒ649,-
Afmeting hxbxd 
150x40x35cm 
Gewicht ca. 75 kilo 

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

inpandige 
schanieren 

goed
keurings
plaatje 

4 punt deur
vergrendeling 

veiligheidsslot 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige deur 

3 veranke-
ringsgaten 
in achterwand 

l\(l-4DPKIuis/1099,-
Als M-4 
Dubbelwandig en 
geïsoleerd volgens 
DIN 4102 
Gewicht ca. 140 kg 

Aanbieding 
t /m november 

maar...OP = OP 

Documentenkluizen 
braak en brandwerend 

fl.2999 fl-^ 
fl. 1699 

Zeer zwaar uitgevoerde brand en braakwerende kluizen voor 
het opbergen van administratie en waardevolle spullen. 

Standaard voorzien van het elektronisch slot Lagard, VdS klasse I. 
Drie stuks verstelbare legborden en een binnenkluis. 

Extra voordelig is deze maand de D-2 kluis. 
Afmeting 150x80x45 cm, gewicht 180 kilo, Ral9002. 

D-2 Normaal fl 2499 nu voor fl 1799 

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

file:///r/r/r/r
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.kluis.com


Postzegeihandel K. DCH HGRTOG 

Let op I 
Deze maand diverse nieuwe aanbiedingen. 

»ÄÄ^Se 
VOO. ij^^ 

ve\ 
^  — — ^ ; ; ; ; _ _ j ^ 5 o voor/sp^ 

^ ^ ^ L « 
posirtrte 

altout 
fiidi^ÄeVie) 

8 5 4 ^ 

'pos^T 
vooï 

760VJ 
875\N 

'̂ "f̂ f, vooï 
voor m 50 VOOr f In,. ■ voor/725y ̂ 050.: 

A38AA1 
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Postzegelhandel K» D d l HGRTOG 
Verzamelt u Nederland, 

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

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series 

Jaar Nummer Prijs 

1940 356J73 195,-
1945 443-448 2,-
1946 449-473 22,-
1947 474-489 189,-
1947 49(M99 13,-
1948 500-512 24,-
1949 513-17 en 

538-548 73,-
1949 518-533 395,-
1949 534-537 1.495,-
1950 549-567 210,-
1951 568-577 
1952 578-600 
1953 601-616 
1953 617-636 
1953 4650634b 18, 
1954 637-640 36, 
1954 641-654 
1955 655-670 
1956 671-687 
1957 688-706 
1958 707-719 
1959 720-735 
1960 736-751 
1961 752-763 
1962 764-783 
1963 784-810 
1964 811-835 
1965 836-855 
1966 856-875 
1967 876-899 
1967 amphilex 
velletjes van 10 110, 
1968 900-917 
1969 918-938 

940-958 
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 

blok 9+4 13,—! 
1976 1108-1118a 14,— 
1977 1128-1150 22,-
1978 1161-1171 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,-
1992 1515-1543 48,-
1993 1544-1580 51,-
1994 1595-1629 56,-
1995 1630-1663 50,-

64,— 
173,-
6 8 , -
15, 

63,— 
60,— 

140,-
58 , -
34 , -
34,-
51,— 
18,— 
2 8 , -
24,— 
7,— 

42,— 
12,— 
25,— 

17,-
24,-
33,-

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveiODPen (FDC/s) 

Onbeschreven 
completejaargangen. 
Inclusief A nummers ! 

Scherpe prijzen vanaf 
30%. 

Jaar 

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 

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

120,-
110,-
115,-

Alle nummers zijn ooic 
los verkrijgbaar. 
Vanaf 33% v.d. 
Cataioguswaorde. 

NEDERLAND SPECIAAL 
65c © paar 2250,-

140,-137F X 
137F XX 
171AFA© 
405 XX zo 
1444F XX 
1444F Fdc 
1571/2V 

190,-
195,-

n 100,-
400,-
300,-
950,-

NEDERIANDS 
NIEUW GUINEA 

POSTFRIS COMPLEET 
INCL PORHEGELS 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 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

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

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

35,— 
5 , -
5 , -
7,50 

15, -
15,— 
60,— 
15,— 
27,50 
70 , -
17,50 

210,— 
150,— 
120,— 
145,-

45,-
22,50 
13,75 
85 , -

105,— 
210,-
145,— 
39 , -

8,-
12,50 

15,-
24 , -
22,50 
25 , -
2 2 , -
25,-1 
10, -
10,— 
6,— 

16At/m21A 3, 
22A t/m 28A 4, 
29 t/m 32 5, 
34 
35-36 
37 
38 t/m 44B 
45-46 
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,-

12,-
15,-
20,-
40,-
25,-

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

— per boekje 

— per boek)© 

— pet boekje 

4 , -
5 , -

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

10,-
5 , -

pee boekje 

per boekje 

per boekje 

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t/m 50 
compleet postfris 

ƒ2.250.-

SURINAME 
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 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

3,—p stuk 
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 zijn 16+17 November aanwezig 
op de postzegelbeurs van de Globe 

in de Veluwehal te Barneveld 

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

Jaar 

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

Prijs 

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

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

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

108,-
114,-
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. 

NEDERLANDS 
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 , -

24,— 
12,— 
22 , -
2 1 , -
24 , -
43,— 
36 , -
50,— 
4 8 , -
3 9 , -
4 8 , -
4 2 , -
57 , -
56 , -
73 , -
6 8 , -
5 7 , -
76 , -
64,— 
92,— 

122,— 
135,-
130,-
139,-

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs is ± 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 
Gorinchemsestraat 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 gesctiiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69 335 of na ontvangst 
girobetaalkaart of eurocheque 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen 
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. 
Op andere d o g e n regelmat ig 
open , even bel len vontevoren. 



^ 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabrikant FILISAFE H A 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland ^ ■ ^ ^ 
0udeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel (0161)431983, fax (0161) 433099 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  K v K 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 B01 

DAVO ■ HARTBERGER • HAWID ■ IMPORTA  KABE ■ LEUCHTTURM  LINDNER ■ MICHEL  SAFE  SCHAUBEK UNIE  YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

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

zaterdag 24 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 89® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 22 november van 13.0018.00 
vrijdag 23 november van 13.0021.00 
zaterdag 24 november van 08.0012.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio febr., mei, sept., november. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

Postzegel en muntenhandel 

"Garibaldi" 
Oude Gracht 215 
1811 CE Alkmaar 
Tel. 0725152608 
Fax 0725722289 

Gespecialiseerd in Italië, Koloniën, San Marino, 
Vaticaan en motief Fauna. ledere maand een 
wisselend aanbod van een groot aantal partijen. 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

4 

www.rappauktionen.ch 

The Safe Way to Success 
consignments/cash payments 

Peter Rapp AG Intern. Stamp Auctions 
Toggenburgerstr. 139 
Postfach 276 
CH9500 WilSwitzerland 
Phone:t41 71923 77 44 
Fax: 141 71923 92 20 
rappauktionen@bluewin.ch 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch


Jaargang 7 9 ' nt'vember 2001  nr 900 

Het maandblad Filatelie waarin opge 
nomen De Philatelist is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
NederUndsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag T  « — l * .^^.i« J l 
,, ,„, , , innouQ 
In dit maandblad zijn  buiten de ver ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H H H H ^ l ^ ^ H 
antwoordehjkheid van de redactie  de 
officiële mededehngen van de Inhoud/Colofon/AdvertentieindcX 
Nederlandse Bond van Filatelisten O Q C 
verenigingen opgenomen ó i ïdëwe^ ldVan dë fiktëhe 
Filatelie verschijnt in de eerste helft 8 0 6 / 8 0 7 

van de maand (met in augustus) V e r z a m e l g e b i c d N e d e r l a n d 

Hoofdredacteur 8 0 8 / 8 0 9 
Aad Knikman Aijp PTT Post presenteert 'groen' emissieprogramma 2002 
Kl ippen 1276 BP Huizen g j Q 
Telefax 035 52 40 926 Krachtproef Van Dieten: unieke partij proeven onder hamer 
E mail philatelie@)tip nl 8 1 2 / 8 1 3 / 8 1 4 
Website go to/fiiatehe Veremgingsadressen 
Advertentieverkoop. 815/816/817 
Brouwer Media bv Overzicht Nederlandse automaatstroken (deel i) 
PostbuS270 3830AGLeusden 8 1 8 / 8 1 9 / 8 2 O 

Telefoon^037« 35 231 Eerder een standbeeld dan een postzegel 
Telefax 033 4335258 8 2 2 / 8 2 3 

„, . Filatelistische evenementen 
Abonnementen en < ) M ^ ^ ^ Q i /Q 
en bezorgklachten WÊBÊ ■■■■■■•■; ; ; 024/025 
Abonnementenland 'A'ÄWts'. Nederlandse Stempels 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest g2c: 
Telefoon 0251 3139 39 P n V t w ä ä r d p s f i ü r k p r i 
Telefax 0251310405 i ostwaaroes iUKKen 
E mail aboservice@aboland nl 8 2 6 / 8 2 7 
Website wvnv aboiand nl Rechtszaak tegen zeven leden van geheime ' ring' 
Adreswijzigingen •  •• • •  • • ■  • 8 2 8 / 8 2 9 
Adreswijzigingen moet u opgeven aan V e r v a l s i n g e n h e r k e n n e n [ 1 7 ] 
de secretaris van de vereniging of af 8 3 2 / 8 3 ^ 
deling waarvan uhd bent individuele / p p c f r a a V ' s V ' n ë i i ' H a ä c J 
abonnees (jaarlijkse betaling recht Zeesc raac Ö 2 , u e n n a a g 
streeks aan de Stichting) zenden hun ^ ^ 3 4 ' " 3 5 
adreswijziging aan de administratie P o S t z e g e l b o c k j C S 
(adres zie boven) 8 3 6 / 8 3 7 / 8 3 8 

Abonnementen B o n d s p a g i n a ' s 
Er zijn twee abonnementsmethoden 8 4 0 / 8 4 1 / 8 4 2 

ve?:„"iÄfefhetaTormrntis ^ ^ wording van het Jubilcumboek Eerste Emissie 1852 
dan in de contributie inbegrepen ö 4 4 ' ^ 4 5 ' ^ 4 ^ 
2 een individueel abonnement WlJ laZCIl VOOf U 
Het abonnementsgeld moet bi] voor 8 4 . 8 / 8 A Q / 8 ^ 0 
uitbetaling worden overgemaakt j""ut" '*■ 
tarieven voor het jaar 2001 L U C n t p O S t n i e U W S 
a binnen Nederland f 39 -ƒ€ 17.700p 8 5 O 
giro 8591403 van de Stichting Neder Zilvcrcn postzegclnacht: 'Adieu, guldenzegels' 
landsch Maandblad voor Philatelie te r o » o o 
Uitgeest, 0 5 ^ 
b voor België Bfr 800 -/€ ig.83 op N i e U W e U i t g i f t e n 
Tes t^^^^nÄaiS^^^^^^^^^^^^^ . . . . . 8 5 4 / 8 5 5 / 8 5 6 / 8 5 7 / 8 5 8 / 8 5 9 / 8 6 0 / 8 6 1 / 8 6 2 / 8 6 3 / 8 6 4 / 8 6 5 
te Brussel Boekenplank 
c in het buitenland f 68 50 ƒ€ 31 08 8 6 6 
(inclusief port) op dezelfde rekening T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
als vermeld onder 2a ^ o ^ lSlf\SilSlf\n 
Een individueel abonnement kan per '•* ö D / Z o O o / o O Q 
de eerste van een willekeurig maand K l e m e a n n o n c e S 
ingaan het loopt minimaal eenjaar 8 7 O 
(elf nummers) Voor het opzeggen van ' 
uw abonnement zie hieronder 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd U doet dit 
door uiterlijk vier wken voor het af 
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest {adres zie 'Abonnementen') 

Losse nummers* 
Losse nummers van de lopende jaar 
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van f5 /€ 2 27 per num
mer (inclusief porto) op postgiro 
8591403 van de Stichting Neder 
landsch Maandblad voor Philatelie te 
Uitgeest onder vermelding van de 
gewenste editienummers 

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G vanderLienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2001 Maandblad Filatelie 

Oplage 

42 000 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437 

LidASCAT 

Bij de voorpagina 
Een bezoek aan het internationale 
postzegelevenement Amphilex 2002 is om 
verschillende redenen aan te bevelen. We 
noemen u er een: het prachtige jubileum
boek over de emissie-1852 dat straks, in 
Amsterdam, tegen een bespottelijk lage 
prijs verkrijgbaar zal zijn. 

Advertentie-index 

Schatkamer 812 

Jarenlang beheerde PTT Post een schat
kamer met duizenden postzegelproeven. 
Die schat komt nu onder de hamer' 

Standbeeld 822 
Wat moet je doen 
om na je dood op 
een postzegel te 
komen ' Heel veel, 
zo lijkt het. In 
ieder geval méér 
dan nodig is om 
meteen stand
beeld vereerd te 
worden... 

The Ring 828 
Zijn de zeven leden van The Rinfl gewoon 
slimme jongens, of zijn het snoodaards ' 
Daar mag een Amerikaanse rechter zich 
binnenkort over buigen. Over hoe de ring 
te werk ging leest u alles in dit nummer 

Akermann 
Amersfoort Postzegelbeurs 
Apeldoornse Postz handel 
Arve Collectors 
Boeier De 
Brabantse Postz en Muntenveiling 
Bredenhof 
Brouwer, D O 
Dieten Van 
Europost De Dieze 
Franeker Post en Muntenveihng 
Friesland, Postz veiling 
Garibaldi 
Globe, De 
Haarlem, van 
Herscheit Ron 
Hertog Karelden 
Hollands Glorie 
Hollandse Postz & Muntenveiling 
Hunter 
iBazar 

792 
835 
853 
853 
851 
847 
871 
853 
793 
799 
801 
804 
804 
851 
827 
851 

802-803 
800 
792 
801 
795 

Kienhorst 
Kosel 
Leopardi 
Lodder 
Lodewijk 
Luxemburgse PTT 
Meinhardt 
Mondial Stamps 
Nederlandsche Postz veiling. De 
NetherlandsStamps 
NVPH 
Nijmeegse Postz en Muntenhandel 
Nijs, Wim de 
Partijenhandelaren 
Philapost 
Phine 
Postbeeld 
Postzegel, De 
Postzegel Partijen Centrale 
Postzegelhoes, Het 
Poveia 

853 
851 
817 
853 
820 
847 
794 
839 
790 
835 
821 

843 
791 
804 

851 853 
835 

830-831 
801 
835 

Rietdijk 
Safe Nederland 
Sluis Philatelie Dirk 
Smits Philately 
Spijkenisse, Postz handel 
Tieman, Willem 
Trefpunt, Het 
vliet, van 
Wapler, Christian 
Wien 
IJssel- en Lekstreek, Fil Ver 
Zutphense Postzegelhandel, De 
Zwitserse PTT 

804 
811 

792,847 
800 
798 
811 

796-797 
811 

820 
820 
8 s i 
820 
835 
872 

SOS 



r\^ }^.f. IE 
MAXIMAZEGEL PTT: 
GEEN PRIMEUR 

Komt er volgend jaar een 
'Maximalexanderzegel'? 
Het huwelijk van onze 
kroonprins en de Argen
tijnse Maxima Zorregui
ta, dat op de magische 
datum 0202'o2 wordt 
voltrokken, lijkt een uit
gelezen kans om weer 
eens een ouderwetse 
Oranjezegel uit te geven. 
Voor het antwoord op de 
vraag waarmee dit be
richtje begint verwijzen 
we u naar het emissie
programma 2002 van 
PTT Post, dat op een an
dere plek in dit blad 
wordt samengevat. Hoe 
dan ook, tot een echte 
'primeur' zal het niet ko
men. SelectPost, een stads
postdienst die precies 

weet welke thema's aan
trekkelijke emissies kun
nen opleveren, heeft na
melijk al een aantal Wil
lemAlexander & Maxi
mazegels uitgegeven. De 
Zandvoortse kunstenares 
Marjan Rebel schilderde 
het paar m een aantal uit
eenlopende poses, waar
van de afbeeldmg hieron
der u een idee geeft. 

'ELEKTRONISCH' LEZEN OVER FILATELIE: 
SURF NAAR WWW.POSTZEGELEN.NL 

Een van de websites die 
de aandacht verdienen 
van leergierige filatelis
ten is www.postzegekn.nl 
De redactie van de site 
doet er alles aan om de 
bezoekers te attenderen 
op filatelistische litera
tuur. Elke maand is er 

onder andere uitvoerige 
informatie te vinden over 
de inhoud van de in die 
maand verschenen Ne
derlandse en Belgische 
postzegelbladen, zoals 
Mijn Stokpaardje, Collector 
Reuue en uiteraard het 
maandblad Filatelie. 

EEN ONVERTEERBAAR POSTSTUK 
UIT DE KANTINE VAN DE USCGA 

Vrijwel iedere verzame
laar heeft in zijn collectie 
wel een 'favoriet stukje': 
een zeldzame zegel, een 
leuke briefkaart, een in
teressante afwijking of 
een bijzonder poststuk. 
In de laatstgenoemde ca
tegorie valt het 'favoriete 
stukje' van Fred Osgood 
uit Mesa in Arizona (Ver
enigde Staten). Fred 
stuurde de redactie van 
American Philatelist 
(het blad van 
de American 
Philatelic 
Society) 
een foto 
van wat 
hij als 
zijn lie
velings
poststuk 
be
schouwt. 
Hij ontving 
het 'couvert' van 
zijn zoon. Steven Os
good, die ten tijde van de 
verzending kadet was op 

de United States Coast Gu
ard Academy. De kok van 
de kantine van de Acade
my had kennelijk een 
slechte dag toen hij de 
kadetten 's ochtends een 
partij pancakes (een soort 
pannenkoeken) voorzette 
die zó taai waren dat ze 
voor consumptie onge
schikt bleken. Steven Os
good voorzag een van die 
pancakes van een laagje 

vernis en verzond 
het baksel ver

volgens als 
poststuk. 

Het lukte 
Steven 
zelfs 
een 
bood
schap 

op de 
pannen

koek achter 
te laten: 'Hi, I 

just thought I'd send 
you a food examplejresh 
■̂om theouen, Steue, 
USCGA'... 

ANTWOORDCOUPON 
WORDT ANDERS 

Volgend jaar ondergaat 
de internationale ant
woordcoupon een ge
daanteverwisseling, zo 
meldt het Britse handela
renblad The Philatelic Ex
porter. De coupon wordt 
groter en zal op steviger 
papier worden gedrukt, 
zodat de machinale ver
werking van de coupons 
vergemakkelijkt wordt. 
De antwoordcoupon 

^^^m-

maakt het mogelijk om 
zonder problemen met 
mensen in andere landen 
te corresponderen; de 
coupons kunnen worden 
gebruikt om op eenvou
dige wijze het retourpor
to te voldoen. 

De wijziging gaat in per i 
januari 2002; de dan be
schikbare coupons zullen 
gedurende vijfjaar te 
koop zijn. Ze verliezen 
hun waarde op i januari 
2007. 
Enigszins curieus is dat 
de Nederlandse post niet 
zal meedoen. In het blad 
Collect Plus viel onlangs te 
lezen dat PTT Post zich 
met ingang van i januari 
2002 uit het 'antwoord
couponcircuit' zal terug
trekken. 

VIJFENDERTIG JAAR GELEDEN: ACTIE 'ANDERE 
BEELDENAAR' HAD SUCCES... OF TOCH NIET? 

De Engelsen mopperen 
net zo hard over hun ein
deloos lijkende Machin
reeks als de Nederlanders 
over de Beatrixzegels in 
het typeStruycken. 
Want hoe mooi de beel
denaar ook is die ontwer
per Arnold Machin ruim 
vierendertig jaar geleden 
ontwierp, de Britten wil
len nu eindelijk wel eens 
iets anders op hun 'ge
wone' zegels. 
Niet dat dat iets nieuws 
is, wantal in 1965 kaartte 
het Engelse blad Gibbons 
Stamp Monthly de kwestie 
aan, toen nog naar aan
leiding van het lange le
ven dat het zogenoemde 
Wildingportret destijds 
leidde. Het postzegelblad 
gaf de ontwerper Jock 
Kinneir zelfs opdracht 
twaalf verschillende, 
nieuwe definitiues te ma
ken (zie foto). En hoewel 
de actie enig resultaat 

had  de koningin stond 
toe dat er een nieuwe 
beeldenaar werd ontwor
pen  bleek het blad zich
zelf toch van de wal in de 

sloot te hebben gehol
pen. De nieuwe beelde
naar die uiteindelijk werd 
gerealiseerd was immers 
het ontwerp van Arnold 
Machin, dat in juli van dit 
jaar zijn vijfendertigste 
levensjaar inging! 

1Lz± 

FABULEUZE BOEIENKONING WORPT 
IN 2 0 0 2 MET EEN POSTZEGEL GEËERD 

HOUDINI 

Il <fü 

AJiche van een uoorstellma van 
Houdini, dic bezoekers behoefden 
zich niet te ueruelcn 

De boeienkoning die als 
de beroemdste aller tij
den de boeken is inge

gaan is zonder twijfel 
Harry Houdini (1874
1926). Deze ontsnap
pingsartiest  eigenlijk 
Erich Weiss  wist honder
den malen (en kennelijk 
zonder dat het hem enige 
moeite kostte) uit hand
boeien, gevangeniscellen 
en dwangbuizen te ont
snappen. USPS, de Ame
rikaanse PTT, wijdt in juli 
van het volgend jaar een 
speciale postzegel aan 
Houdini. Het is overigens 
niet het eerste eerbetoon 
aan de boeienkoning, 
want de Nederlandse 
componist Peter Schat 
droeg in 1977 een com
plete opera aan hem op... 

P.J.M. VAN ALPHEN: 
BEKRONING FILTEM 

Op de internationale ten
toonstelling Filtern 2001 
(gehouden van 4 tot en 
met 9 juli in ClujNapoca, 
Roemenie) heeft de Ne
derlandse verzamelaar 
dr. P.J.M, van Alphen uit 
Sittard zilver behaald met 
drie artikelenseries van 
zijn hand. Het gaat om de 
feuilletons Onder de loep. 
Psychiatrie m beeld en The
matisch jïlatelistische uer
kenningen. 
De heer Van Alphen won 
in 1999 met het laatstge
noemde feuilleton de 
L.H. Tholentrofee, een 
onderscheiding die hij 
ook in 1986 al in de 
wacht wist te slepen. 

http://WWW.POSTZEGELEN.NL
http://www.postzegekn.nl


OOK HAUE EN FINLAND GEVEN TOE: GEEN 
OMWISSELINGSACTIES PER 1 JANUARI 2 0 0 2 

We zijn er aan gewend 
geraakt: Europese PTT's 
die aan de vooravond van 
de invoering van de euro 
meedelen dat hun opera
tie 'einde geldigheid ze
gels in oude waarden' 
wordt afgeblazen. 
Ook de Italiaanse PTT 
heeft nu meegedeeld dat 
haar 'oude zegels' met 
waarden in lires na i ja
nuari 2002 gewoon gel
dig blijven. Eerder had de 
postadministratie aange
kondigd dat er een om-
wisselactie zou komen. 
Net als bij tal van andere 
PTT's het geval was, von
den de Italianen de kos
ten van de omwisselope-
ratie bij nader inzien toch 
te fors. 
In Finland ging het nog 
anders: op aandringen 
van Kuluttajauirasto, een 
instelling van de Finse 
overheid die de belangen 
van de consument in de 

gaten houdt, werd afge
zien van het ongeldig ver
klaren van zegels met 
oude waarden. De direc
teur van de Finse filatelis-
tische dienst, Markku 
Penttinen, maakte in een 
televisieprogramma be
kend dat Finse zegels 
met waarden in marken 
nog geldig zullen blijven 
tot het eind van het jaar 
20II. Aanvankelijk was 
het de bedoehng dat de 
bewuste zegels na i janu
ari 2002 nog slechts een 
paar maanden hun fran-
keergeldigheid zouden 
behouden. 
De eerste Finse zegels 
met waarden in euro's 
zullen begin 2002 wor
den verkocht. Vanaf dat 
moment worden geen ze
gels met waarden in mar
ken verkocht en nemen 
de postkantoren deze ze
gels ook niet meer terug. 

EUROPOSTZEGELS VAN 2 JULI 2 0 0 1 : 
ZIJN ER WEL 'NORMALE' EXEMPLAREN? 

Het is een interessante 
vraag die Wim Timmer
mans in het verenigings
blad van de postzegelver
eniging Haarlemmer
meer stelt: 'Zijn er eigen
lijk wel normale europost
zegels?'. Die - enigszins 
wanhopig Winkende -
vraag begeleidt een aan
tal kritische vragen over 
de drukkwaliteit van de 
bewuste zegels. Timmer
mans nam maar liefst 
250 boekjes met zegels 
van €0.39 onder de loep 
en kwam tot de onthut
sende conclusie dat maar 
zes van die boekjes 'nor
maal' genoemd mogen 

worden. De zegels verto
nen in vrijwel alle geval
len drukverschuivingen 
vertonen, afwijkingen die 
onder meer goed zicht
baar zijn bij het huisje dat 
op de zegels is afgebeeld 
(zie foto). Aan de rechter
kant is bij bepaalde ze
gels te zien dat de kleu
ren niet registeren. 
Om het geheel nog aan
schouwelijker te maken 
heeft Wim Timmermans 
een MS/Pou)erPoint-pre-
sentatie gemaakt. Wie 
dat bestand op zijn of 
haar computer laadt, de 
presentatie start en ver
volgens snel achter el
kaar op de spatiebalk 
drukt ziet de zegels zoda
nig voorbijflitsen dat de 
drukverschuivingen dui
delijk zichtbaar zijn. 
Meer informatie over de 
PowerPoint-presentatie is 
verkrijgbaar op het adres 
u)atimmermans(a)lietnet.ni 

'THE FACE': GEEN KUNST VAN MARSMANNEN, 
MAAR 'JUST ANOTHER PILE OF ROCKS' 

Het is een mysterieus 
blokje dat Sierra Leone 
onder de titel Saluting the 
Coming Exploration in 198g 
uitgaf Wat vooral intri
geert is de er in opgeno
men zegel vani50 Ie., die 
de vage gelaatstrekken 
van The Face on Mars laat 
zien. De zegel beeldt een 
gedeelte van een foto van 
het Marsoppervlak af; we 
zien een rotsformatie die 
- zo lijkt het althans - een 
gigantisch gezicht voor
stelt. 
Het blokje met The Face on 
Mars werd in de jaren '90 
door Alan Shawn Fein
stein, een direct-mailer uit 
de Amerikaanse staat 
Rhode Island, vrij agres
sief aan de man gebracht. 
'Stelt u zich eens voor dat 
The Face door een intelli
gente levensvorm zou 
zijn gecreëerd,' schreef 
Feinstein bijvoorbeeld 
aan potentiële afnemers. 
'Dan zou dit blokje wel 

eens een van de kostbaar
ste verzamelobjecten ter 
wereld kunnen worden.' 
Volslagen onzin natuur
lijk, maar toch meldt het 
Amerikaanse blad Linn's 
Stamp News enigszins op
gelucht dat nu definitief 
is vastgesteld dat het al
leen maar om een hoop 
rotsblokken ('Another pile 
o/rocks') gaat. 

Op gezag van Jim Garvin 
van NASA's Marsproject 
deelt het blad mee dat re
cente foto's, gemaakt 
door de Global Surveyor, 
onomstotelijk aantonen 
dat het om een willekeu
rig gegroepeerd aantal 
rotsblokken gaat. Fein-
steins fantasieën gaan 
dus in rook op, maar dat 
zouden ze toch wel zijn 
gegaan, zelfs als The Face 
door marsmannetjes zou 
zijn gemaakt.. 

PLAATSNAMEN: NOG 
EVEN GEDULD A.U.B.! 

De 'plaatsnamenquiz' in 
onsjulinummer, samen
gesteld door mr A. van 
der Flier, is een nog gro
ter succes geworden dan 
we hadden durven ho
pen. Want hoewel de op
gave bijzonder pittig was, 
kwamen er toch vele tien
tallen oplossingen bij de 
redactie van dit blad bin
nen. Niet alle inzenders 
konden alle plaatsnamen 
thuisbrengen, maar er 
werd toch ook een groot 
aantal volledig correcte 
oplossingen ingezonden. 
Gezien het succes van de 
quiz is besloten de oplos
sing niet 'kaal' te presen
teren, maar haar enigs
zins 'aan te kleden'. In 
een artikel dat in het de
cembernummer wordt 
geplaatst krijgt u de juis
te oplossing uitvoerig ge
presenteerd, mèt de na
men van de drie gelukki
ge prijswinnaars van de 
puzzel. Redactie 

'THEMANIFESTATIE 0 2 ' 
TER GELEGENHEID VAN 

In 2002 viert de de Ne
derlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie (NVTF) haar vijftigja
rig bestaan. Ter gelegen
heid daarvan organiseert 
de NVTF op 23 en 24 no
vember 2002 een grote 
thematische tentoonstel
ling, Themanifestatie 02, in 

: TENTOONSTELLING 
50-JARIGE NVTF 

cultureel centrum Theo-
thorne in Dieren. 
De manifestatie bestaat 
uit twee delen: de twee
jaarlijkse internationale 
wedstrijdtentoonstelling 
tussen een aantal Euro

pese landen en een Ne
derlandse wedstrijdten
toonstelling. 
Aan de internationale 
tentoonstelling nemen 
alleen inzenders op uit
nodiging deel. Bij de Ne
derlandse expositie gaat 
het om de categorieën 2 
èn 3 (met daarin ook de 

THEM/7NIFE5TflTIE '02 

Jeugd- en Eénkaderklasse 
zijn opgenomen). Verder 
is er een Open Klasse en 
een Propagandaklasse. 
Als u wilt deelnemen aan 
Themanifestatie '02 kunt u 
een vóóraanmeldingsfor
mulier en een Bulletin 
aanvragen bij mevrouw 
H.E. Pol, Albardaweg 97, 
6702 CW Wageningen. 
De inschrijving sluit op i 
december 2001. 

EIGEN ZEGELS VOOR 
GROOTHERTOG HENRI 

vlak voor hij zijn eerste 
jaar als groothertog vol
maakte kreeg Seiner Ko-
nichlichen Hoheit Henri van 
Luxemburg zijn eigen 
postzegels. De Luxem
burgse PTT gaf op I okto
ber namelijk de eerste 
vier waarden van een 
langlopende reeks fran-
keerzegels uit. Graveur 
Guillaume Broux van de 
Postzegeldrukkerij in 
Mechelen (België) stak de 
basis tekening voor deze 
zegels. Hij maakte ge
bruik van een foto die 
door Mare Theis uit Han
nover (Duitsland) van 
groothertog Henri werd 
gemaakt. 
Opmerkelijk is dat de 
waarden van de zegel uit
sluitend in euro's zijn 
aangegeven, terwijl de 
Luxemburgse Franc toch 
nog tot aan het eind van 
dit jaar de officiële munt
eenheid van het groot
hertogdom is. 

NIET TE VINDEN: 
NIEUW-ZEELAND 

Een aantal abonnees van 
Michel Rundschau is in het 
geheel niet tevreden over 
de zegel die de Duitse 
posterijen op 4 april van 
dit jaar hebben uitge
bracht, zo blijkt uit inge
zonden brieven die in het 
blad zijn opgenomen. 
Het gaat om een postze
gel van 300 pf (€1.53) die 
de aandacht vestigt op de 
Goethe-instituten, instel
lingen die tot doel hebben 
de Duitse taal en cultuur 
over de gehele aardbol te 
verspreiden. Afgebeeld is 
een landkaart waarop IJs
land, Nieuw-Zeelanci, de 
Filippijnen en het groot
ste eiland ter wereld. 
Groenland, onvindbaar 
zijn; de briefschrijvers 
vinden dat een onvergeef
lijke omissie van Deutsche 
Post. 
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maar verscheidene - dat 
wil zeggen: als wordt ge
let op de achterzijde van 
de zegel of liever nog dat 
van het stickerpapier. De 
eerste exemplaren, die ik 
in Alphen aan den Rijn 
kocht, hadden een nor
male, zeemkleurige ach
terzijde met een horizon
tale papierrichting. De 
achterzijde van een zegel 
die ik in Leiden aanschaf
te vertoont echter enkele 
zwarte letters, waaronder 
'3M'. Na de aankoop van 
nog enkele 'zegels' kon 
het complete beeld wor
den gereconstrueerd: een 
groene, schuin oplopen
de tekst boven en onder 
een doorlopende lijn. Bo
ven de lijn luidt de tekst 

ScotchTM en 3M, eronder 
Laminating en Adhesive. 
Dit patroon herhaalt zich 
in verticale richting; in 
horizontale richting 
komt het na een smalle 
'brug' kopstaand terug, 
dan weer in normale 
stand, etc. Het is dan ook 
mogelijk om bijvoor
beeld zegels aan te tref
fen die aan de achterzijde 
de téte-bêche (kop aan kop) 
geplaatste tekstelemen
ten 3M|siue en Sco/Lam 
vertonen. 
Een korte inventarisatie-
ronde langs medeverza
melaars en andere con
tactpersonen leerde dat 
de 3 M-variant tot dusver 
alleen in Leiden en in 
Huizen is aangetroffen. 

VERRASSING OP 25 SEPTEMBER 2 0 0 1 : 
EEN ZILVEREN ZEGEL VAN F 12.75 

De op 25 september uit
gebrachte nieuwe verras
singszegel (het woordje 
'zegel' mag wel tussen 
aanhalingstekens wor
den geplaatst) maakt nog 
al wat discussies los. Ge
wone verzamelaars die 
deze zegel in hun bezit 
willen krijgen kunnen dat 
doen door een postzegel
mapje te kopen (nummer 
251) waarin de zegel net
jes, beschermd door 
plastic, verpakt zit. Op 
deze manier kun je de be
wuste zegel echter niet in 
een postzegelalbum op
bergen. Wie de zilveren 
zegel uit de verpakking 
haalt en hem daarna op
bergt, loopt het risico dat 
de zilveren laag wordt be
schadigd. Persoonlijk 
lijkt het me het raad
zaamst om de zegel rus
tig in zijn verpakking te 
laten zitten en dus het 
mapje inclusief zijn in
houd (net als bij hang-
boekjes) te bewaren. 
De zilveren zegel kan ge
woon voor frankering 
worden gebruikt. De no
minale waarde komt 
overeen met het tarief 
voor aangetekende stuk
ken, wat nogal vreemd is, 
want voor het verzenden 
van aangetekende stuk
ken beschikken we im
mers sinds begin 2000 
over een aparte 'aante-
kenzegel', die nog steeds 
besteld en gebruikt kan 
worden. 

De ontwaarding van de 
'zegel' door middel van 

een stempel heeft weinig 
effect omdat de stempe-
linkt niet houdt op het 
zilver. Dat betekent dat 
het voor de hand ligt dat 
er pogingen zullen wor
den gedaan om de zegel 
opnieuw te gebruiken en 
dat zal toch niet echt de 
bedoeling zijn van PTT 
Post. De verwachting zal 
wel zijn dat de meeste 
van de i miljoen zilveren 
zegels door verzamelaars 
zullen worden gekocht 
(die de zegel in hun col
lectie zullen opbergen) of 
door 'grootouders' die 
hun kleinkinderen met 
Sinterklaas of Kerstmis 
iets bijzonders willen ge
ven. Kortom: de post re
kent er op dat maar een 
beperkt aantal zilveren 
zegels postaal zal worden 
gebruikt en als een deel 
daarvan 'hergebruikt' 
wordt zit men daar ken
nelijk niet zo mee. 
Over de productiewijze -
even afgezien van het feit 
dat men romantisch rept 
van een 'bij de Munt ge
slagen postzegel' - is 
niets bekend. Het lijkt er 
echter op dat de 'zegels' 
met een aantal tegelijk 
(vijfmaal 5?) op een door
lopende strook stickerpa
pier zijn aangebracht. 
Hoe de 'zegels' dan ver
volgens van elkaar zijn 
gescheiden en verder 
werden verwerkt wordt 
niet toegelicht. Wel is 
duidelijk dat er niet 
slechts één enkele versie 
van deze zegel bestaat, 

Drie uoorbeelden van bedruicte stickerstroolges die aan de achterzijde van de zilueren uerrassin^sze^el te vinden zijn, het is nog 
maar de vraag of deze strookjes danutel strookjes die geheel onbedrukt zijn schaarser zijn 

Met behulp van enkele stukjes stickerpapier ujerd deze reconstructie uan het 'dracjerpapier' van de zepleuende uerrassm^szecjels 
samengesteld: niet op alle zegels is draaerpapier te uindcn dat van een dergelijke bedrukking is voorzien 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.xs4all.ni/ffidziew0n/flla/druk:tech.htm


Geïntegreerde hangboekjes 

iHB.E (drukJoh, Enschedé) 

Nr. Omschrijving 
OOI 50 voor uw brieven 
002 50 voor uw kaart 
003 50 voor het huwelijk 
004a 50 voor de baby rasterSo 
004b 5ovoorde babyrasterioo 
005 50 voor uw rouwbrieven 
006 30X Kinderpostzegels 2000 
007 60X December 2000 
008 30X Zomer 2001 

iHB.W (druk Walsall) 

Nr. Omschrijving 
oog 5 xBaby85c/€o.39 
010 5X Huwelijk 85c/€o.39 
o n ioxVooruwpost85c/€0.3g 
012 5X Voor Nederland 85c/€o.39 
013 5X Voor Europa i20c/€o.54 
014 5X Voor buiten Europa i65c/€o.75 
015 lox Felicaties 85c/€o.39 
016 50xBaby85c/€o.39 
017 50X Huwelijk 85c/€o.39 
018 50X Rouwbrieven 85c/€o.39 
019 50X Voor uw post 85c/€o.39 
020 50X Voor Europa i2oc/€o.54 
021 50X Voor buiten Europa i65c/€o.75 

.Geint?gr«?r(i« bpekjes (niet-hapgend) 

iB.W(drukWo!sall) 

Nr. Omschrijving 
OOI 50x5cCrouwel 
002 50xiocCrouwel 

Ceintegref rd? hangblokjes 

iHBL.W (druk Wakall) 

Nr. Omschrijving 
OOI 5x Kon. Beatrix 850/390 
002 5x Kon. Beatrix 1000 
003 5X Kon. Beatrix iioo 
004 5X Kon. Beatrix 1450 
005 5X Kon. Beatrix 250c 
006 5x Kon. Beatrix 5000 

Barcode 
+3836 
+3850 
+4130 
+4147 
+4147 
+4710 
+4871 
+4918 
+5342 

Barcode 
+5571 
+5588 
+5595 
+5601 
+5618 
+5625 
+5632 
+5649 
+5656 
+5663 
+5670 
+5687 
+5694 

Barcode 
+5427 
+5434 

Barcode 
+5472 
+5489 
+5496 
+5502 
+5519 
+5526 

Artikeinr. 
990825 
990826 
200125 
200126 
200126 
200925 
201025 
201162 
210525 

Artikeinr. 
216538 
216539 
216540 
216541 
216542 
216543 
216544 
216625 
216626 
216627 
216628 
216629 
216630 

Artikeinr. 
214001 
214002 

Artikeinr. 
213161 
213162 
213163 
213164 
213165 
213166 

Geïntegreerde blokjes (niet-hangend) 

IBL.E (drukjoh. Enschedé) 

' Nr. 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
OIO 
o n 
012 
013 
014 
015 
016 
017 

Omschrijving 
20x550 Deoemberzegels 
20x550 Deoemberzegels 
20 voor uw verhuizing 
10 Voor de baby 
20x550 Deoemberzegels 
5x1000 Priorityzegels 
5x160c Priorityzegels 
lox voor het huwelijk 
lox creatief met zegels 
20x550 Deoemberzegels 
5x100c Rembrandt 
20x550 Deoemberzegels 
5x100c 'De Nachtwacht' 
5x1100 'De Nachtwacht' 
5x110c 'Jeroen Krabbé' 
20x600 Deoemberzegels 
5x110c Rotterdam 2001 

*; barcode'gS abusieuelijk^elijkaan 

iBL.W (druk Wolsall) 

Nr. 
018 
019 
020 
021 

Omschrijving 
iox5cCrouwel 
lox 100 Crouwel 
iox25cCrouwel 
20 voor de Verhuizing 

HB.W (druk Walsall) 

Nr. 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
OIO 
o n 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
oig 

Omschrijving 
Vierjaargetijden '98 
Jan, Jans en de kinderen 
Krajicek 

'95 
'96 

'97 

98 

99 

00 

dieuan 

Vierjaargetijden 'gg Lente 
Vierjaargetijden '99 Zomer 
Vierjaargetijden '99 Herfst 
Vierjaargetijden '99 Winter 
Hologram 
Jongeren 
Honden 
Baby 
Huwelijk 
5 van Kuifje 
Vijf voor een EK 2000 
Doe Maar Vijf 
Vijfvan Sjors en Sjimmie 
Vijf voor de Natuur 
Hart voor de Natuur 
5 maal Cartoons 

Barcode 
-
+0569 
-
+1238 
+1320 
+1436 
+1443 
+1788 
-
+1320 
+3928 
+4048 
+4345 
+4666 
+4642 
+4888 
+5304 

%7 

Barcode 
+5441 
+5458 
+5465 
' 

Barcode 
+1399 
+1399 
+3560 
+3553 
+3997 
+4000 
+4017 
+3911 
+3973 
+3980 
+3690 
+3713 
+4086 
+4284 
+4628 
+4857 
+4864 
+5359 
+7254 

Artikeinr. 
951460 
961461 
970161 
971361 
971561 
980261 
980262 
980561 
981362 
981761* 
990762 
ggi46i 
200562 
201861 
201862 
201161 
210362 

Artikeinr. 
214061 
214062 
214063 
216761 

Artikeinr. 
g8o338 
981538 
990338 
990438 
990439 
990440 
990441 
990638 
ggo838 
99083g 
ggo840 
990841 
ggio38 
200338 
200638 
200838 
200938 
210238 
210738 

IHB, IB, IHBL, IBL EN HB: NIEUWE TERMINOLOGIE 
¥00R POSTALE PRODUCTEN PTT POST? 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek heb ik 
proberen duidelijk te ma
ken met welke postale 
producten we tegenwoor
dig te maken hebben en 
hoe die kunnen worden 
aangeduid. Misschien is 
niet iedereen blij met de 
introductie van nieuwe 
terminologieën; sommi
ge verzamelaars verkeren 
in de veronderstelling dat 
de introductie van be
paalde termen meteen 
ook inhoudt dat de bij die 
termen horende produc
ten dan ook verzameld 
moeten te worden of in 
een verzameling Neder
land niet zouden mogen 

ontbreken. Dat is natuur
lijk beslist niet het geval; 
het staat eenieder vrij te 
verzamelen wat hij of zij 
wil; ook mag iedereen 
zelf bepalen waar de 
grenzen van zijn of haar 
verzamelgebied liggen. 
Wie het beschikbare ma
teriaal wil catalogiseren 
ontkomt er echter niet 
aan om bepaalde zaken 
onder één noemer te 
brengen en dat is dus ook 
het geval bij de geïnte
greerde boekjes, meteen 
uitsplitsing naar boekjes 
die kunnen worden opge
hangen en boekjes waar
bij dat niet het geval is. 
Bij de geïntegreerde 

hangboekjes (iHB's) vor
men de zelfklevende ze
gels één geheel met de 
verpakking. De zes bij 
Joh. Enschedé gedrukte 
iHB's zijn opgevolgd 
door iHB's die bij Walsall 
werden gedrukt. Er is 
geen principieel verschil 
tussen die met 5,10 of 50 
zegels, met één, twee of 
drie vouwen. Voor 
slechts een aantal van 
deze boekjes heeft PTT 
Post een volgnummer ge
hanteerd. Niet geheel 
duidelijk is waarom dat 
de ene keer wel en de an
dere keer niet gebeurde. 
Bij het 'gewone' hang-
boekje met de 'cartoon

zegels' werd in de aan
kondigingwei het num
mer PB72 genoemd, 
maar op het boekje zelf is 
dat nummer niet terug te 
vinden. 
In de tabel wordt een 
overzicht gegeven van de 
Nederlandse boekjes, 
waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen 
geïntegreerde en niet-
geïntegreerde versies en 
tussen versies die wel en 
niet kunnen worden op
gehangen. Uit deze tabel 
wordt meteen duidelijk 
over welke terminologie 
we het hebben: 

iHB = geïntegreerd 
boekje; geschikt 
om op te hangen 

IB = geïntegreerd 

boekje; niet ge
schikt om op te 
hangen 

IHBL = geïntegreerd 
hangblokje; ge
schikt om op te 
hangen 

IBL = geïntegreerd 
blokje; onge
schikt om op te 
hangen 

HB = traditioneel boek
je (gegomde ze
gels); geschikt 
om op te hangen. 

Deze codes worden uit
gebreid met een letter die 
aanduidt, bij welke druk
ker het desbetreffende 
boekje of blokje is ge
drukt: E = Joh. Enschedé 
en W = Walsall Security 
Printers. 



PTT POST PRESENTEERT 'GROEN' 
EMISSIEPROGRAMMA 2002 

Ook WillemAlexander en Maxima krijgen een zegel 

P^4^^ 
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^H 
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m^ 
ti^ „__ "'̂ ''̂ Bj 

^^1 
Artist impression van de 'Big Spotter's Hill' op de Floriade van het komend jaar Landschap van Cornells van Wienngen: komt dit doek op een van de kunstpostzegels'^ 

Het is een nogal 'groen' emissieprogramma dat PTT Post op de 
eerste dag van Postexzooi, 19 oktober jl., onthulde. In 2002 is er 
onder meer aandacht voor de RodeKruis Bloesemtocht, voor de 
Floriade 2002 en voor het Nederlandse landschap 'door de eeuwen 
heen'. De Europazegels komen terug(l) en er is aandacht voor het 
huwelijk van kroonprins WillemAlexander en onze toekomstige 
koningin Maxima. Het voorlopige programma ziet er zo uit: 

2 januari: 
Basisassortiment (1) 
Vertrouwde postzegels, nu met 
een waardeaanduiding uitslui
tend in euro's: 
Beatrix €0.25, €0.39, €0.40, 
€0.50, €0.65, €0.78, €1.00 en 
€3.00 (velletjes van 5) 
Zakelijke zegel €0.39, rol (100) 
Zakelijke zegel €0.78, rol (loo) 
Bijplakzegel €o.i2, velletje van 5 

10 januari: 
WiliemAlexander/Móxima 
Het huwelijk van kroonprins 
WillemAlexanderen Maxima 
op 2 februari 2002 zorgt voor 
een velletje van twee gegomde 
postzegels van €0.39. 

28 januari: 
 Basisassortiment (2) 
= Bekende gelegenheidszegels, 
"̂  nu met aanduidingen in euro's. 
Z Bijplakpostzegel van €0.02, 
~ velletje van 5 
■^ Geboortezegel €0.39, boekje 
% van 5; mailer van 50 
= Huwelijkszegel €0.39, boekje 
= van 5; mailer van 50 
^ Rouwzegel €0.39, mailer van 50 
^ Verhuiszegel €0.39, vel van 20 

— " ^ 10 om te feliciteren €0.39, 
ÖIA boekje van 10 
' ' » " l ovoor uw post €0.39, boekje 

van 10; mailer van 50 
Eurozegel €0.39, boekje van 5 
Eurozegel €0.54, boekje van 5; 
mailer van 50 

Eurozegel €0.75, boekje van 5; 
mailer van 50 

1 april: 
Basisassortiment (;}) 
Zegels die qua uitvoering gelijk 
zijn aan die van 2 januari, maar 
nu in een andere verpakking: 
Beatrix €0.39, €0.50, €0.65, 
€i.oo, en €3.00, mailer van 50 

2 april: 
Zomerpostzegels 
In samenwerking met het Na
tionaal Fonds Ouderenhulp 
geeft PTT Post traditiegetrouw 
de Zomerzegels uit. Thema dit 
jaar is 'bloemen', met speciale 
aandacht voor de Floriade 2002. 
Boekje van tien gegomde post
zegels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19; het boekje 
bevat zes verschillende zegelty
pen. 

27 april: 
RodeKruiszegeis 
Het Rode Kruis organiseert in 
2002 voor de tiende keer de 
Bloesemtocht. Deze wandel
tocht door de Betuwe is het the
ma van het postzegelboekje 
met vijf dezelfde gegomde 
postzegels van €0.39 en een 
toeslag van €0.19. 

14 mei: 
Vijjiigjaar 'De Efieiing' 
Het sprookjes en attractiepark 

'De Efteling' viert in 2002 een 
jubileum: het park bestaat vijf
tigjaar! Er komt een boekje met 
vijf verschillende postzegels 
van €0.39. 

11 juni: 
Kunstpostzegels 
De jaarlijkse kunstpostzegels 
staan dit jaar in het teken van 
het Nederlandse landschap 
door de eeuwen heen. Een vel
letje van tien verschillende post
zegels van €0.39. 

11 juni: 
Europazegeis 
Voor het eerst sinds 1992 zal 
Nederland weer meedoen met 
de jaarlijkse Europazegels van 
de Europostorganisatie. Er 
komt een boekje van vijf postze
gels van €0.54 (twee verschil
lende zegeltypen). 

30 augustus: 
150 jaar postzegels 
De derde uitgifte gewijd aan het 
jubileum '150 jaar Nederlandse 
postzegels' verschijnt in 2002, 
tijdens de internationale post
zegelbeurs Amphikx2002 (30 
augustus tot en met 3 septem
ber 2002). 
Er verschijnt een velletje van 
twee verschillende gegomde 
postzegels van €0.39. 

24 september: 
Industrieel erfgoed 
In een boekje dat als thema ' in
dustrieel erfgoed' heeft, zitten 
tien verschillende postzegels 
van €0.39. Er wordt onder ande
re aandacht besteed aan twee 
onderwerpen die met water
schappen te maken hebben. 

5 november: 
Kinderpostzegels 
Ook in 2002 worden weer Kin
derpostzegels uitgegeven. Het 
gaat ditmaal niet om een velle
tje, maar om een boekje met 
daarin vijf verschillende, ge
gomde postzegels van €0.39 en 
met een toeslag van €o.i 9. Het 
boekje wordt uitgegeven in sa
menwerking met Stichting Kin
derpostzegels Nederland. 

26 november: 
Kortingzegels ('Decemberzegels') 
De jaarlijks terugkerende kor
tingzegels van PTT Post ver
schijnen op 26 november. Ver
schijningsvorm: een vel van 20 
postzegels. Waarde onbekend. 

26 november: 
Bijplakzegel 
Handig: de'bijplakzegel' (ge
schikt om samen met een kor
tingzegel het normale binnen
landse brieftarief te vormen) 
verschijnt ditmaal tegelijk met 
de kortingzegels. Er komt een 
velletje met vijf dezelfde postze
gels. 

Datum onbekend: 
Verrassingspostzegels 
Ook in 2002 verschijnen weer 
Verrassingspostzegels. Hoe de 
postzegels er uit zien en wan
neer ze uitkomen blijft een ver
rassing. 

Het is mogelijk dat het emissie
programma van PTT Post in de 
loop van de komende maanden 
nog veranderingen ondergaat. 
Deze opsomming wordt dan 
ook onder voorbehoud van wij
zigingen verstrekt. 



PO 
Postfrs 
28 
55 
56 
129/31 
179/81 
187 
220 
221/33 
238/39 

STÏ CEC 

ƒ 4000 
ƒ 4 00 
ƒ 20 00 
ƒ 50 00 
ƒ 15 00 
/ 6 00 
ƒ 5 50 
ƒ120 00 
ƒ 12 50 

272a/72k/1 250 00 
291 
292a 
302/04 
363/74 
377/83 
390/93 
407/09 
447/54 
458/65 
488/95 
496/03 
513/18 
556/67 
573/82 
593/01 
615/22 
623/24 
625/30 
647/52 
653/60 
661/69 
674a/89 
737/42 
751/55 
756/60 
787/91 
813 
814/22 
823/25 
827/31 
868/75 
876/78 
892/97 
900/07 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
952/54 
955/60 
961/63 
964 66 
979/85 
987/89 
994/95 
998/04 

ƒ 80 00 
ƒ 30 00 
ƒ 9 50 

ƒ135000 
ƒ 470 00 
ƒ 85 00 
ƒ 1125 
ƒ 32 50 
ƒ 2125 
ƒ 47 50 
ƒ 28 50 
ƒ 55 00 
ƒ 8 75 
ƒ 3 50 
ƒ 300 
ƒ 325 
ƒ 7 50 
ƒ 3 50 
ƒ 3 00 
ƒ 225 
ƒ 525 
ƒ 15 50 
ƒ 23 50 
ƒ 47 50 
ƒ 22 50 
ƒ 4150 
ƒ 175 
ƒ 5150 
ƒ 13 25 
ƒ 67 25 
ƒ 43 50 
ƒ 27 75 
ƒ 78 50 
ƒ 53 50 
ƒ 43 25 
ƒ 62 75 
ƒ 925 
ƒ 53 50 
ƒ 2 00 
ƒ 27 50 
ƒ 9 50 
ƒ 475 
ƒ 47 50 
ƒ 10 75 
ƒ 7 75 
ƒ 25 75 

1032/36 
1039/45 
1076/81 
1082/88 
1096/01 
1114/20 
LP1/5 
6/7 
S/11 
24 
25 

5EL HA N DEL HET TREFPUNT 
Nummering volgens Wert et Tellier - België 

ƒ 20 50 
ƒ 1150 
ƒ 12 50 
ƒ 1150 
ƒ 17 50 
ƒ 12 50 
ƒ 63 50 
ƒ 30 00 
ƒ 1175 
ƒ 40 00 
ƒ 6 50 

Expres 1/5/ 83 50 
Expres 6 

Diens! 
1/6 
7/15 
16/19 
47/56a 

ƒ 40 00 

ƒ 43 50 
ƒ 67 50 
ƒ 33 50 
ƒ 35 00 

Ned Nw Gu nea 
LINTEA ƒ 40 00 

ZwitserlandPostfns 
56 
113/27 
128/33 
138/44 
145/48 
149/50 
151/53 
154/56 
157/67 
168/69 
173/75 
176/78 
185/87 
188/91 
192/95 
196/11 
214/17 
218/21 
222/25 
226/29 
230 
231/34 
235/38 
241/45 
254/59 
260/62 
271/77 
278/81 
289/97 
298/01 
307/10 

ƒ 9 50 
ƒ 930 00 
ƒ 75 00 

ƒ1 665 00 
ƒ 67 50 
ƒ195 00 
ƒ135 00 
ƒ 87 50 
ƒ 278 50 
ƒ 47 50 
ƒ 23 50 
ƒ 23 50 
ƒ 21 75 
ƒ 23 50 
ƒ 15 75 
ƒ 427 50 
ƒ 4 50 
ƒ 4 50 
ƒ 4 50 
ƒ 3 25 
ƒ 285 00 
ƒ 325 
ƒ 375 
ƒ515 00 
ƒ 79 25 
ƒ 2 25 
ƒ 80 00 
ƒ 725 
ƒ 3150 
ƒ 7 50 
ƒ 17 50 

313a/15a ƒ 27 50 
313b/15 ƒ140 00 

313C/15C f 
316/19 
344/47 
349/53 
354/57 
358/66 
371/74 
378/79 
385/86 
388/91 
392/94 
395/98 
419/22 
423/26 
428/31 
432 
433/36 
437/40 
441/44 
445/48 
449/52 
457/60 
467/70 
471/73 
474/76 
477/80 
481/92 
493/96 
497/01 
502/06 
507/11 
512/16 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
558/61 
562/66 
667/71 
575 
576/80 
581/85 
586/89 
590/94 
595/96 
597/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
634/38 
639/42 

Inlichtingen verkrijgbaar bij J. 

65 00 
4 25 
4 50 

22 50 
3 50 

43 50 
3 00 
125 
125 
3 25 
2 50 
5 00 

11 50 
4 00 
8 75 
3 25 
3 25 
8 00 
3 75 
3 25 
4 75 
5 50 
3 75 
175 
1 75 
6 00 

2150 
3 75 

15 75 
1125 
17 50 
9 50 
4 25 

1125 
8 25 

1125 
4 50 
9 50 
5 75 
6 00 

10 50 
10 50 
2 75 
8 00 
7 25 
4 50 
8 75 
4 50 
6 75 
3 00 
8 00 

10 50 
5 00 
2 75 
6 00 
4 75 
5 50 

643/601 
661/65 
668/72 
673/76 
677/81 
684/88 
689/92 
693/97 

ƒ 7150 
ƒ 9 75 
ƒ 6 75 
ƒ 3 50 
f 575 
ƒ 3 75 
ƒ 4 00 
ƒ 325 

LP Postfrs 
1/2 
3/9 
10/12 
10a/12a 
13a/15b 
16/18 
19/25 
24a 
27/34 
34a 
35 
36/39 
40 
41 
42/43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Blokken 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ƒ 285 00 
ƒ11500 
ƒ 45 00 
ƒ130 00 
ƒ385 00 
ƒ 15 75 
ƒ 27 75 
ƒ11000 
ƒ 7150 
ƒ 8 00 
ƒ 3 50 
ƒ 1125 
ƒ 16 75 
ƒ 10 75 
ƒ 53 50 
ƒ 26 50 
ƒ 5 00 
ƒ 2 50 
ƒ 3 25 
ƒ 3 25 
ƒ 3 00 

ƒ 6 75 
ƒ 5150 
ƒ315 00 
ƒ 83 50 
ƒ 80 00 
ƒ 5150 
ƒ160 00 
ƒ105 00 
ƒ 67 50 
ƒ 200 00 
ƒ 80 00 
ƒ 12 76 
ƒ 35 75 
ƒ 6 00 
ƒ 6 75 
ƒ 2 00 
ƒ 3 00 
ƒ 6 75 
ƒ 6 75 
ƒ 425 
ƒ 575 
ƒ 575 
ƒ 725 

Dienst 
4 ƒ 22 50 
5 ƒ 19 75 
185/02 ƒ 47 50 
227/47 ƒ 55 50 
266/68 ƒ 46 50 
270/78 ƒ 45 50 
279/84 ƒ 15 75 
285/95 ƒ 60 00 
296/15 ƒ380 00 
316/26 ƒ 95 00 
327/37 ƒ 51 50 
354/61 ƒ115 00 
362 ƒ 3 00 
363/68 ƒ 12 25 
369/74 ƒ 6 00 
375/80 ƒ 6 00 
393/98 ƒ 7 25 
399/04 ƒ 8 00 
410 ƒ 5 50 

Gouden munten 

Nederland 
ƒ500 1812 ƒ15000 
ƒ1000 1875 ƒ15000 
ƒ1000 1876 ƒ150 CO 
ƒ1000 1877 ƒ15000 
ƒ1000 1879 ƒ15000 
ƒ1000 1897 ƒ17500 
ƒ1000 1911 ƒ15000 
ƒ1000 1912 ƒ15000 
ƒ10001917 ƒ15000 
ƒ1000 1925 ƒ15000 

üni Daalder 
1979 ƒ175 00 

Dukaal 
1974 ƒ110 00 
1985 ƒ11500 

NedAnt ƒ100 00 
1978 ƒ175 00 

Zuid Atrika 

1 Rand 1964 
ƒ125 00 

1 Pond 1928 
ƒ175 00 

Krugerrand 
1982 ƒ950 00 

Amenka 
20 dollar 1904 

ƒ975 00 
20 dollar 1907 

ƒ 950 00 

Franknik 
10Fr1859ƒ 95 00 
10Fr1868ƒ100 00 
20 Fr Napoleon 

ƒ17S00 
20 Fr 1854 ƒ175 00 
20 Fr 1856 ƒ 175 00 
20 Fr 1863 ƒ175 00 
20 Fr 1865 ƒ175 00 
20Fr1869ƒ175 00 
20 Fr 1906 ƒ175 00 
20 Fr 1909 ƒ175 00 

Duitsland 
Pruisen 
10 DM 1873 

ƒ150 00 
10 DM 1903 

ƒ150 00 

Engeland 
Pond 1931 ƒ200 00 

Mexico 
2 Pesos ƒ 75 00 
2 5 Pesos ƒ 75 00 

Oostenntk 
10 Corona 1911 

ƒ 9 5 00 

Zwitserland 
20 Fr 1947 ƒ 185 00 

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

S . J . C , d e n O u d s t e n G,ro2i62775 
Bank 39.47.69.112 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

1-99 
Luxe collecties 

Verenigd Europa ^^Cept'^xxx 
(bel voor laatste dagprijs) 

Portugal xx/xxx 
Nederland o/xx/xxx 

Frankeergeldige zegels van 
Nederland en Duitsland 

met en zonder gom 
Ned. gebr. Telefoonkaarten 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 

0181-624635 
06-29227782 

i9i9^ietdiik 2001 
^ ^ £\<o-toto ^J 

Onze Grote Najaarsveiling 

Vindt plaats op 12,13 en 14 november 2001 
in het Europahotel te Scheveningen. 

Een gratis catalogus ligt voor u klaar op de 
kijkdagen tot en met 11 november bij ons op 

kantoor of in de veilingzaal. U bent van harte 
welkom tijdens kijk- en/of veilingdagen! 

Postzegels verkopen? 
* Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 
* Wilt u eerst een gratis taxatie 

voordat u een beslissing neemt? 
* Wilt u een hoog renteloos voorschot? 
* Wilt u profiteren van onze 82-jarige 

ervaring en opgebouwde reputatie? 
* Wilt u een uiterst correcte en 

en discrete afhandeling? 

Bel dan Rietdijk! 
070-3647957 

Tijdens onze Grote Najaarsveiling zullen weer 
diverse records gebrolten worden! In de volgende 

uitgave van het maandblad komen wij hier op terug. 

J.K. Rietdijk BV 
Postzegel- en Muntveilingen sinds 1919 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 
Tel.: 070-3647957 
Fax.: 070-3632893 

E-mail info(a),rietdiik-veilingen.nl 
Internet: www.rietdilk-veilingen.nl 

i 
Londen 

http://www.rietdilk-veilingen.nl


UNIEKE PARTIJ PROEVEN 
KOMT ONDER DE HAMER 

Haags veilinghuis Van Dieten staat voor krachtproef 
Het klinkt ongelooflijk, maar 
het gebeurt toch écht: een enor
me hoeveelheid proeven - het 
gaat om vele duizenden exem
plaren - komt in de komende ja
ren bij Van Dieten Postzegelvei
lingen bv in Den Haag onder de 
hamer. De partij is jarenlang be
heerd door de rechtmatige eige
naar - PTT Post - maar komt nu 
op de markt. Voor het overgrote 
deel gaat het om tot nu toe on
bekende proeven, materiaal dat 
niet is opgenomen in de uit 
1988 stammende Proevencata-
logus van Van Dieten. 
Niet alleen de hoeveelheid 
proeven, maar ook het aantal 
jaren waarop de partij betrek
king heeft is indrukw/ekkend: 
beginnend bij de emissie van 
1872 w/ordt een periode bestre
ken die loopt tot aan de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw. 
Dat betekent dus dat er ook 
proeven tussen zitten die nog 
maar enkele tientallen jaren 
oud zijn. Verder gaat het niet 
om uitsluitend Nederlandse 
proeven, maar ook om materi
aal van de overzeese gebiedsde
len, zoals Nederlands-Indië, 

Het wordt een kwestie van lange adem: verspreid over 

drie jaar wordt een spectaculaire partij proeven van 

Nederlond en de overzeese gebiedsdelen, afkomstig van 

PTT Post, door het Haagse veilinghuis Van Dieten geveild. 

Het unieke materiaal - veelal nog ongecatalogiseerd -

heeft vele jaren in een Haarlemse brandkast gelegen. Nu 

de proeven hun archieffunctie hebben verloren komen ze 

op de markt en zijn ze beschikbaar voor die verzamelaars 

die er hun collecties mee willen verrijken. 

Cura9ao, de Nederlandse Antil
len en Suriname. En het zijn 
ook niet alleen maar proeven 
van 'gewone zegels': er zitten 
luchtpostzegels, postwaarde-
stukken, brandkastzegels, post
zegelboekjes en dienstzegels 
tussen. 

SCHITTEREND MATERIAAL 
Peter Storm van Leeuwen, di
recteur van Van Dieten Postze
gelveilingen bv, klinkt bijzonder 
enthousiast als hij vertelt over 

de speciale zittingen die zijn be
drijf de komende twee, drie jaar 
m Den Haag zal houden. 'Om 
de proeven op de markt te bren
gen zullen we jaarlijks een aan
tal extra veilingen organiseren,' 
zegt hij. 'Ik denk dat we per zit
ting zo'n drie è vierhonderd ka
vels zullen veilen. Daarbij zullen 
we streven naar een evenwich
tig aanbod: het zal een m;x wor
den waarin de soorten proeven 
en diverse gebiedsdelen zo ge
lijkmatig mogelijk verdeeld zul

len zijn. 
Aaneen schatting van de op
brengst van de proeven waagt 
Storm van Leeuwen zich nog 
niet. 'je kunt daar heel weinig 
van zeggen; het grootste deel is 
immers nog nooit op de markt 
geweest,' legt hij uit. 'Daar 
komt nog bij dat het aantal ver
zamelaars van proeven relatief 
gering is. Toch hebben we wel 
énig houvast: we kunnen steu
nen op de veilingopbrengsten 
van andere, vergelijkbare proe
ven. Maar dan nog is het niet 
gemakkelijk om te voorspellen 
wat een bepaalde proef zal op
brengen, al weten we uit erva
ring dat de proeven van sommi
ge emissies - denk aan de Jubi
leumzegels van 1913 en 1923 -
bijzonder geliefd zijn.' 
Ondanks die relatieve onzeker
heid verheugt de veilingdirec
teur zich nu al op zijn proeven-
veilingen: 'Het is heel spannend 
om te zien wat die tot dusver 
onbekende proeven zullen gaan 
doen. Er zit bijvoorbeeld schit
terend materiaal tussen van de 
emissie-Veth en er komen - en 
dat vind ik zelf nogal bijzonder -

812 Boven Nederland, 1^32, A.N VV.-zegels Een ongeperforeerd blok op papier met watermerk van zes 
exemplaren met en zonder zwarte tekst en waarde-opdruk m de gekozen kleur voor de zegel van fjj cent. 

Rechts Nederlands-Indie, 1882, portzegels Ongeperforeerd velletje zonder gom met 4 exemplaren van 
de 5 cent in de met-gekozen kleur lichtgroen (ook met voor Curagoo, waarvoor een tets donkerder licht

groen IS gekozen). 



ook proeven van Nederlands 
Nieuw-Cuinea op de veiling.' 

WINTERSLAAP 
De partij proeven is afkomstig 
uit de archieven van PTT Post, 
waar de schat jarenlang slui
merde voordat hij uit zijn win
terslaap werd gewekt. 
Wieland Buit, marktmanager 
Verzamelmarkt van PTT Post: 
'Het materiaal lag al die tijd bij 
ons in Haarlem, in een brand
kast. Het was in feite archiefma
teriaal dat we vroeger wel eens 
nodig hadden, bijvoorbeeld als 
er een nieuwe oplage van een al 
bestaande emissie moest wor
den gedrukt. In feite kwamen de 
proeven de laatste jaren eigen
lijk niet meer tevoorschijn. Voor 
het drukken van nieuwe opla
gen hadden we ze niet meer no
dig; ontwerpers en drukkers 
hebben hun materiaal immers 
vrijwel geheel gedigitaliseerd 
opgeslagen.' 
Toen eenmaal duidelijk was dat 
de proeven niet langer bewaard 
behoefden te worden, kwam 
PTT Post voor de vraag te 
staan: wat nu.^ Buit: 'je hebt dan 
grofweg twee mogelijkheden: 
vernietigen of afstoten. Het eer
ste leek ons erg onaantrekkelijk: 
het gaat tenslotte om materiaal 
dat historisch gezien van be
lang is en dat bovendien bijzon
der interessant kan zijn om er 
de collecties van gespecialiseer
de verzamelaars mee aan te 
vullen.' Met de optie 'vernieti
gen' van de baan werd het af
stoten van de proeven actueel. 
'Maar voordat we tot verkoop 
wilden overgaan hebben we ons 
materiaal eerst voorgelegd aan 
het Museum voor Communica
tie in Den Haag,' vertelt Buit. 
'Het museum had de eerste 
keus en heeft op die manier de 
hand kunnen leggen op een 
aantal unieke stukken die nog 
niet in de collectie vertegen
woordigd waren.' 

AFFECTIE 
Door het Museum voor Com
municatie in te schakelen werd 
geregeld dat zoveel mogelijk 
proevenmateriaal voor toekom
stige raadpleging en onderzoek 
beschikbaar blijft. Maar ook na
dat het museum zijn selectie 
had gemaakt bleef er een enor
me hoeveelheid proeven over 
waarvoor PTT Post een oplos
sing moest zoeken. 'Die proe
ven namen ruimte in en moes
ten door ons worden beheerd, 
in een goede staat worden ge
houden en worden verzekerd. 
We vonden dat hier geen taak 
voor PTT Post meerlag,' aldus 
Buit, die er aan toevoegt dat de 
volgende stap - de gang naar 
een veilinghuis - toen nog maar 
heel klein was. 
Dat PTT Post uiteindelijk met 
Van Dieten in zee ging is niet zo 
vreemd. 'Dat lag inderdaad 
voor de hand,' zegt Wieland 

Buit. 'Niet dat we er niet goed 
over hebben nagedacht of dat 
we niet goed om ons heen heb
ben gekeken, maar het is toch 
vrij normaal dat je terecht komt 
bij de veiling die op dit gebied 
over de grootste expertise be
schikt en die in het verleden 
heeft bewezen een duidelijk af
fectie voor proeven te hebben. 
Want dat laatste is met de uit
gifte van de bekende Proeven-
catalogus van Van Dieten toch 
wel aangetoond.' 

NIEUWE PROEVENCATALOGUS 
Peter Storm van Leeuwen is 
dankbaar dat het proevenmate
riaal uiteindelijk bij zijn veiling 
terecht is gekomen - en niet uit
sluitend vanuit commercieel 
oogpunt, 'je moet er toch niet 
aan denken dat het materiaal 
zou zijn vernietigd,' zegt hij 
fronsend. 'Daarmee zou dan 

om dat de proeven een mooie 
prijs opbrengen, maar min
stens zo belangrijk is dat het 
materiaal op verantwoorde wij
ze wordt verkaveld, dat de partij 
zo beheerst mogelijk op de 
markt wordt gebracht en dat er 
zoveel mogelijk informatie over 
de proeven wordt verstrekt.' 
Er is trouwens, zo legt de vei
linghouder ons uit, nog een an
der doel dat dankzij de veilin
gen kan worden bereikt. Aan 
net eind van de drie jaar waarin 
de proeven worden geveild zal 
ook een nieuwe, losbladige 
Proevencatalogus tot stand zijn 
gekomen. Storm van Leeuwen: 
'We zullen de speciale catalogi 
van de proevenveilingen losbla
dig uitbrengen. Vanaf januari 
2002 wordt er als bijlage bij ie
dere veilingcatalogus van Van 
Dieten een losbladige, geperfo
reerde aflevering van de proe-

Peter Storm van Leeuwen (directeur Van Dieten Postzegelveilingen bv, links) en Wieland Buit 
(PTT Post) zo integer en openhartig mogelijk te werk gaan.... 

Curagao, 7934, ̂ 00jaar vestiging gezag op Curagao Ongeperforeerd velletje zonder gom van 
het ontwerp met de beeltenis van Louis Brion, zonder waarde-inschrift 

veiling - die van mei 2002 - een 
abonnement nemen op deze 
proevencatalogus. Zo kan gelei
delijk aan een boekwerk worden 
opgebouwd dat na afloop van 
delaatste proevenveilingeen 
compleet overzicht biedt van 
dit nieuwe materiaal. We zor
gen er voor dat vanaf januari 
2002 een verzamelband te 
koop is waarin de bladen kun
nen worden bewaard. Boven
dien willen we - maar nu praten 
we over het jaar 2004 of mis
schien zelfs wel over 2005 - de 
informatie uit de oude Proeven
catalogus bijwerken, corrigeren 
en aanvullen. Als ook die infor
matie aan de nieuwe catalogus 
is toegevoegd zal er een nieuw 
standaardwerk zijn ontstaan 
waaraan generaties filatelisten 
plezier kunnen beleven.' 

'GEHEIM' 
Het is duidelijk dat de wijze 
waarop Van Dieten te werk gaat 
er op is gericht de markt niet te 
overvoeren en er tegelijkertijd 
op aan te sturen dat de duizen
den kavels tegen een zo hoog 
mogelijke prijs weg gaan. Maar 
- zoveel is óók duidelijk - er zal 
worden geprobeerd daarbij zo 
integer en openhartig mogelijk 
te werk te gaan. Storm van 
Leeuwen: 'Dat betekent onder 
meer dat we ons uiterste best 
zullen doen om de kavels zo 
uitvoerig en zo helder mogelijk 
te beschrijven. Waar mogelijk 
zullen we aangeven hoeveel 
proeven er bewaard zijn geble
ven, zodat potentiële kopers de 
zeldzaamheid van elke proef 
enigszins kunnen vaststellen. 
Verder zullen we - het gaat nu 
eenmaal in veel gevallen om 
Wewrproeven - ook de kleuren 
met uiterste nauwkeurigheid 
beschrijven. We maken daarbij 
gebruik van de omschrijvingen 
van de Michel-Farbenführer, een 
staalkaart die in totaal 570 ver
schillende kleuren definieert.' 
Al met al lijkt het er dus op dat 
de medewerkers van Van Die
ten, Peter Storm van Leeuwen 
voorop, er een hele klus aan 
zullen krijgen. 'Ja, er komt veel 
werk op ons af,' erkent de 
laatstgenoemde. 'We hebben 
alle proeven inmiddels op in
steekkaarten gezet, zodat we 
een goed overzicht hebben. Dat — 
op zich was al een heel karwei.' S 
Verder is er, zo vertelt de vei- "̂  

lingdirecteur, uitsluitend voor Z 
intern gebruik een boekje sa- ^ 
mengesteld dat nauwkeurig en ^ 
uitvoerig inventariseert welke % 
proeven geveild zullen gaan ^ 
worden. Storm van Leeuwen ^ 
houdt het bewuste boekje even " 
omhoog en inderdaad: er staat : i 
zelfs 'geheim' op... "" 

ook een stuk postale en fllatelis-
tische geschiedenis zijn ver
dwenen. Natuurlijk gaat het er 

vencatalogus gevoegd. Wie 
daarvoor belangstelling heeft 
kan vanaf de daaropvolgende 

KRACHTPROEF 
Dat er niets aan het toeval 
wordt overgelaten om van de 
extra proevenveilingen (het nor
male veilingwerk bij Van Dieten 
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gaat in de tussentijd gewoon 
door) een succes te maken is 
begrijpelijk. Ook voor een zo er
varen en gerenommeerd vei
linghuis als Van Dieten gaat het 
hier om een krachtproef Het is 
een testcase waarbij niet alleen 
zal worden gelet op de mate 
van professionaliteit, maar ook 
- en dan uiteraard in het bijzon
der door PTT Post - op het fi
nanciële resultaat. Wieland Buit 
houdt ons echter voor dat we 
ook weer niet teveel met 'geld' 
bezig moeten zijn. 'Natuurlijk 
kan het bedrag dat Van Dieten 
uiteindelijk weet te realiseren 
heel substantieel zijn,' zegt hij. 
'Maar in verhouding tot wat er 
bij ons omgaat zal het geld toch 
niet echt een rol van betekenis 
spelen.' Dat brengt ons bij de 
volgende vraag: misschien geen 
rol van betekenis, maar welke 
rol dan wèl? Buit, lachend: 
'Nou, we gaan er in ieder geval 
niets speciaals mee doen. Het 
wordt gewoon toegevoegd aan 
de middelen en dat vind ik ook 
heel normaal. PTT Post hoeft 
zich echt niet schuldig te voelen 
over het feit dat de opbrengst 
geen specifiek fllatelistisch doel 
Krijgt. Want wees eerlijk: PTT 
Post doet toch al veel voor ver
zamelaars? Een voorbeeld? De 
tentoonstelling van volgend 
jaar, /\wp/i;7ex 2002. Die wordt 
helemaal door PTT Post gefi
nancierd.' 

IMPULS 
Vanaf januari 2002 gaat het ge
beuren: dan komen de eerste 
proeven uit het archief van PTT 
Post onder de hamer. Onopge
merkt zal dat zeker niet gaan. 
De veilingdirecteur: 'We zullen 
proberen er zoveel mogelijk be
kendheid aan te geven. We zijn 
van plan om niet alleen in de 
belangrijkste Nederlandse post-
zegelbladen te adverteren, 
maar ook in buitenlandse - en 
dan met name in die landen 
waarvan we weten dat er veel 
serieuze Nederland-verzame
laars actief zijn.' Voorbeelden 
die Peter Storm van Leeuwen 
noemt zijn Groot-Brittannië 
[Netherlands Philatelic Circle), 
Duitsland [ArCe Niederlande) 
en de Verenigde Staten (Ameri
can Society for Netherlands Phi
lately). 

Spannende tijden dus, bij Van 
Dieten, de komende jaren. 'En 
echt niet alleen in zakelijk op
zicht,' zegt Peter Storm van 
Leeuwen tot slot. 'Want een 
goede opbrengst is zoals ge
zegd niet onze enige drijfveer. 
We hebben met deze partij 
proeven werkelijk iets heel bij
zonders onder de hamer en 
daar zijn we trots op. Er zit ma
teriaal tussen waarvan je zegt: 
hé, wat is dat nu? En er speelt 
ook nog iets anders: deze serie 
veilingen kan verzamelaars een 
nieuwe impuls geven. Want 
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hoeveel filatelisten zijn er niet 
die een bepaalde emissie ge
specialiseerd verzamelen en die 
al redelijk compleet zijn? Dan 

kan het toch ontzettend leuk 
zijn zo'n collectie meer diepte 
te geven door er een of meer 
proeven aan toe te voegen?' 

'OOST EUROPA FILATELIE' WINNAAR VAN 
FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJS 2001 
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Op 20 oktober jl. , tijdens Postex 
2001, werd de winnaar bekend 
gemaakt van de Filatelie Vereni-
gingsbladprijs 2001. Bij deze prijs 
voor het beste verenigingsblad 
m de Nederlandse taal wordt de 
kwaliteit van de deelnemende 
bladen beoordeeld, in dit geval 
de bladen die in de loop van het 
jaar 2000 uitkwamen. Juryvoor
zitter Hans Gabriels maakte op 
het podium van de Americahal 
in Apeldoorn bekend hoe het 
beraad met zijn jurycollega's 
René Hillesum en Kees van 
Nugteren was uitgevallen. 

Verenigingsbladprijs 2001 
De hoofdprijs van 400 euro 
werd toegekend aan het blad 
Oost Europa Filatelie, uitgege
ven door de gelijknamige ver
eniging. In zijn rapport licht de 
jury toe waarom dit blad als 
beste uit de bus kwam: 'In een 
bijzonder zorgvuldige opmaak 
en grafische productie brengt 
de redactie een evenwichtige 
combinatie van verenigings- en 
filatelistische informatie. Alle 
geografische gebieden waarop 
de uitgeefster, de Vereniging Fi
latelistische Contactgroep Oost 

Europa, zich richt komen aan 
bod en er wordt aandacht gege
ven aan zovel moderne als klas
sieke filatelie.' 

Priizen PTT Post en Davo 
Behalve een hoofdprijs van 
€400.- kende de jury ook nog 
twee andere, gesponsorde prij
zen toe: één voor een auteur en 
één voor een redacteur. 
De prijs voor de beste auteur, 
ter beschikking gesteld door 
PTT Post, ging postuum naar 
de heer R.j. Hammink. De jury: 
'De heer Hammink is auteur 
van vele helder geschreven en 
goed gedocumenteerde artike
len die in het blad Perfmpost zijn 
gepubliceerd. Daarmee heeft hij 
inhoud gegeven aan deze [..] tak 
van de filatelie.' 
Het toekennen van de prijs voor 
de beste verenigingsbladredac
teur - ter beschikking gesteld 
door Uitgeverij Davo in Deven
ter - was voor de jury aanleiding 
om nog eens goed na te denken 
over de rol van deze functiona
ris. 'Een goede redacteur moet 
over een veelzijdige filatelisti
sche kennis beschikken om aan 
alle gebieden aandacht te kun

nen geven. Er moet ook ge
zocht worden naar geschikte 
onderwerpen en naar auteurs 
die bereid en in staat zijn in 
voor de lezers aantrekkelijke 
vorm artikelen te schrijven.' 
De jury kwam tot de conclusie 
dat de eindredacteur van het 
h\ad Het Noorderlicht (NFW 
Skandinavië), de heer G. van 

der Vossen, het geschetse ide
aalbeeld van een redacteur van 
een fllatelistisch verenigings
blad het meest benadert: 'Met 
een breed scala aan goede me
dewerkers weet hij Het Noorder
licht voor zijn vereniging - maar 
ook voor de filatelie in bredere 
zin - tot een interessant en aan
trekkelijk blad te maken.' 

De Verenigingsbladprijzen wer
den uitgereikt door de heer G.C. 
van Balen Blanken, voorzitter 
van de Raad van Toezicht van 
de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

De heer G C van Balen Blanken, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Neder
landsch Maandblad voor Philatelie (links), overhandigt een cheque van 400 euro aan de heer 
C RJ Jansen van 'Oost Europa Filatelie'. De juryleden H Gabriels (midden, links) en C B 
van Nugteren kijken toe Foto Maarten Sprangh Fotografie, Apeldoorn 
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dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
Brielle: 
PV Philatelica Bnelle-Westvoorne, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpol-
ders, ©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, AA van de Wek
ken, Het Bakhuis 28,7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952 
Brummen/Eerbeek: 
FV DeGlobc.C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6g6i GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum &. 
Omstreken, O Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

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

Dalfsen: 
IVPhilatelica,! T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen 

Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719 
Delft: 
WPDeljt, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, e-
mail hansmuiscfficasema 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 PI 
Amsterdam, ©020-6932064 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dmx-
perlo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, A Bakker, De 
Vherbes 39, 7006 SB Doetin-
chem, ©06-27172732 
Doetinchem: 
FV De Globe, J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, ® 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884 
DPV De Postjagcr, J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, S Mulder, Sta
tionsweg 21-6, 9201GG 
Drachten 
Driebergen: 
FV StichtsOuerkuiartier dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PVDronten e o , C Schmidt, De 
Ruiter 14, 8252 EA Dronten, 
©0321-313760 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV'DeGlobe',JJ Gubbels, 
Rijdt 36, 6631 ATHorssen 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe, R Aerts, Rubens
straat 106, 6921LW Duiven, 
©0316-265062 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB Maas
bracht, ©0475-468369, e-
mail 
henk_vogels@yahoo com 
PhVGelreGulick;Echt,P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144 
EdamA'olendam: 
P V Euopost, L P C Smits, 
J M Osterlinghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, P Noordanus, Wal-
stukke 36, 7152 Eibergen, 
®0545-473559 
Eindhoven: 
PCE, H J Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Philips PV,R Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972 
Eist: 
FVDeGlobe',MBP Boeve, 
Ceres 90, 6691 PT Bemmel 
©0481-451678 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,J J Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld-
akkers 56, 7841 AH Sleen, 
©0591-361814 
Enkhuizen: 
IVPhilotelica,mw A W D Zijl-
stra. Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt Rac
hel, Burg Renkenlaan 4, 8162 
HR Epe, ©0578-627090 
Etten-Leur: 
Pzu Philatelica West Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 

Geleen: 
WPV De Philatelist, W J M 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576 

ADRESVERBETERJNGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrinsWiIlem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e braal<ensick(3)U'orldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



Goeree/Overflakkee: 
FVGoerEe/Ouerflakkce, drs S 
Bangma, Boomgaarddreefs, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Bevelmden', J A Grim-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461 NH Goes, ®o i i3 -
227945 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui-
zen,©035-5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGorinchcm e o , J A van den 
Anker Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPVGouda, mw EJ 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 
PfiilatelicaDenHaa3,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De Knna , J J Dekker, Die-
renselaan 69, 2573 KB Den 
Haag, ©070-3644255 
Shell Te Weruc, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vrcdestein , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s-Grauenha^e e o ,) Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatchca, D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©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(nai9 00 uur) 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-5362980 
HFV 'Op Hoop uan 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: 
P Z V S P A . J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kannmg, 
Gerard Doustraat7, 3^7^ ^E 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PV Heerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 

Heerhugowaard: 
PHV Heerhuäoiuaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J 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 
pzvdehelm@)planet nl 
WPVHelmond,! Neggers,Van 
't HofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s-Hertotjenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Penny.M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds-
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoofleueen, H J Ruiter, Sa-
telhetenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598-393225 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, 
I L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , O J Hey-
ma, Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica,! G Fidder,Gal-
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3, 2225 ZA 
Katwijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 

Klimmen: 
PhV tFalrteurke,H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis aCSworldonhne.nl 
Leeuwarden: 
V P V Fnesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
[VPhilatelica, R K J H e g e n -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV.H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC 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 
CR Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
WPV De Loupe', mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhoveioi 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 Fiselier, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PVDc Zeumereer Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZmd-Limbura,! J Wetzels, 
Mockstraat23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114,7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland, RJ Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174-280134 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 

Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca.JMG vanMul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV,M v d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a Iauret(a)planet nl 
FV Nomopost, W J M Goos-
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens@chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BJOl
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land van Cadiand ,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Schapen
dries 127,4901 HM Ooster
hout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936 

P 

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

R 

Kaalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filvero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko-
ningsland 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: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165-
535489 
PVRoosendaal.A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROVShell-Filatelie,J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatchca, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181-
212967 
Rjjssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald@wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©070-3995105 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Doorne-
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV Westfricsland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Julia-
nastraat3, 5482 AKSchijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardco , O P D Bolech 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
PV Eemland, J van der Vos, 
Julianalaan 18, 3871VJ Hoeve 
laken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, E v d Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke 
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatchca, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH Stads 
kanaal, ©0599-612976 

T 

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



Tilburg: 
VFTTÜburg; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver, Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPIiV; J. van derMeulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht; G. Hamoen, Mere
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©0306663166. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat9, 
636gBVSimpeIveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G.Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; mw. CR. Bee
reboomLubben, Kaap Hoorn 
27, 9642 AS Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe';C.A.Meurer, 
Vivaldistraat 5, 3906 CA 
Veenendaal, ©0318515062. 
PV'Frimörket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhown; J.J.J. Del
trap, De Wever g, 5506 AT 

Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V.'Phila Venlo'; M.J.M. Gie
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatclica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo
zartlaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 

Wageningen: 
FV'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40, 6707 DG Wa
geningen. 

Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Karaminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o,; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PVWcesp e.o,; Mevr. J.J. van 
Rossum van der Kraats, Bas
tionweg 113,1383 JC Weesp, 
©0294416740. 
Wieringen: 
IVPhilatclica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip
polytushoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PV Winsum e.o.; O. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfFum, 
©0595424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermo
le. Laan van Hilbelink44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543
515408. 
Woerden: 
FVWoerden; W.O. Cornelis
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033286425r. 

Wijchen: 
FV'DeGlobe';LH.G. Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343573979ofo6
51079947. 

II 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl. 
rondzending. 
IJsselham: 
PV'IJsselham'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinastr. 42, 8331 GB 
Steenwijk, ©0521511185. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat lo, 1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde; G.W. Spek, Kwel
der 30, 3891 GR Zeewolde, 
©0365225827. 
Zeist: 
Zcister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van VoUen
hove 2411, 3706 HG Zeist, 
©0306977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; Mevr. E. van Kes
terenZwaan, IJsbout23, 6671 

HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland; LC. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oi i i 
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatclica;H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraatgg, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zuiartsluis e.o.; 
R. Reijnders, Regenboog
straat 3, 8061 GL Hasselt, 
©038477x726. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechtc.o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZmolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN L7\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 116 
24 november 2001 _ 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 23 november van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 uur, de l<ollekties en partijen zijn te beziciitigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 117 te houden op 9 februari 2002. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



SAMENSTELLING: DR. PIETER HOUDEWIND 
POSTBUS 609, 2270 AP VOORBURG 

AUTOMAATSTROKEN IN NEDERLAND: 
EEN OVERZICHT [AFLEVERING 1] 

Nu de laatste strokenautomaten in Nederland verwij

derd zijn lijkt het moment aangebroken om de ge

schiedenis van de automaatstroken in Nederland te 
beschrijven. Vandaar het nu volgende overzicht. 

De volgende typen auto

maatstroken zijn in Ne

derland in gebruik ge

weest: 

I 1 «  ■ M-WUt U 

7 _{}55c 

# i 

Afbeelding i 

ASi: Klüssendorf

stroken (afbeelding i) 
Gebruiksperiode: 22 au

gustus 1989 tot 20 maart 
2001. Ontwerp voordruk: 
Julius Vermeulen en 
R.D.E. Oxenaar (afdeling 
Kunst en Vormgevmg 
van Koninklijke PTT Ne

derland). Formaat: 
43x25 mm mett rans

portgaten. Van de stro

ken zijn de volgende 
waarden bekend: 005, 
OIO, 050, 055, 060, 065, 
070, 075, 080, 090, IOC, 
120,130,140,145,150, 
160,180, igo, 210, 225, 
240, 250, 270, 280, 320, 
450, 500, 550 en 700 c. 

Ajbffldina 2 

AS2: Framastroken 
(afbeelding 2) 

_ Gebruiksperiode: 21 mei 
° 1996 tot april 2001. Ont

^ werp voordruk: Rik Co

^ mello. Formaat: 40x32 
^ mm. Waarden: 0005 tot 
" 9995 m zwart. 

Afbeelding 5 

AS3: Naglerstroken 
(afbeelding 3) 
Gebruiksperiode: 20 
maart 1997 tot november 
199g. Ontwerp voordruk: 
RikComello. Formaat: 
40x32 mm. Waarden: 
0005 tot 9995 in rood. 

Afbeelding 4 

AS4: Hytechstroken 
(afbeelding 4) 
Gebruiksperiode: 28 au

gustus 2000 tot 2 decem

ber 2000. Ontwerp voor

druk: Rik Comello. For

maat 40x3 2 mm. Waar

den: 5 tot 26700 in zwart. 

l.DEKLUSSENDORF
AUTOMAATSTROKEN 

Er zijn in de loop van de 
tijd diverse proeven ge

nomen met strokenauto

maten en er waren ook 
verschillende gelegenhe

den waarbij strokenauto

maten werden gedemon

streerd. 

Proefnemingen met 
Klüssendorfautomaten 
Dat de keuze van de Ne

derlandse posterijen op 
de Klüssendorfautoma

ten viel had te maken met 

Afbeelding 5 

de goede kwaliteitvan 
het drukwerk (de waarde

bedrukking) uit deze au

tomaten en het feit dat de 
mogelijkheid bestond tot 
het teruggeven van wis

selgeld. 

Voor demonstraties en 
proefnemingen leverde 
de fabrikant, Klüssen

dorf AG, enkele loketma

chines van het model 829 
en ook een automaat van 
het model 631. Een van 
de loketmachines model 
829 (afbeelding 5) heeft 
enkele maanden bij de 
Exploitatie Loketdiensten 
(ELD) gestaan, voorzien 
van een PTTcliché. De 
machine was gevuld met 
wit fluorescerend Klus

sendorfpapier met glan

zende gom en leverde 
stroken van het type 
PTT ***5 tot PTT 9995 
(afbeelding 6). 

PTT 9 9 9 5 

Afbeelding 6 

Dezelfde loketmachine 
werd getest bij de Dienst 
Zegelwaarden in Haar

lem. Op 26 mei 1989 wer

den op wit fosforesce

rend Harrisonpapier 
met doffe gom, geleverd 
door Joh. Enschedé, 
proeven genomen met 
hetzelfde PTTcliché. 
Later zijn bij de Dienst 

Afbeelding 7 

DBP* 1 0 0 

# 

Afbeelding 8 

Zegelwaarden ook proe

ven genomen met het de

finitieve cliché (zonder 
PTT en zonder sterren) 
op wit fosforescerend 
Harrisonpapier (ajbeel

dina 7). 

Demonstratie Klüssen

dorfautomaat model 631 
Een Klüssendorfauto

maat van het model 631, 
afkomstig van het Duitse 
postkantoor 4620 Cas

tropRauxel, werd voor 
een proef op 5 juni 1989 
bij de importeur Isolectra 
gedemonstreerd. De ver

schillende mogelijkhe

den werden daarbij ge

toond. Dit leverde ver

scheidene demonstratie

stroken op met Duitse 
waarden, afkomstig van 
een DBPcliché met ster

ren en afgedrukt op Ne

Afbcelding g 

m^ 
1̂ 1 

fO^TICftNTOURV 17 v ' 
RCTTEFDrtM 
COO1.SINGEL 
rt'JTOnAftT NR 8S 

P O S T Z f l ^ C L S 

TOTAhL FL 9 ?5 
ETM ty< 

DflTUn 22 aP 89 

derlands papier (wit, fos

forescerend, fabrikaat 
Harrison). De bijbeho

rende kwitanties werden 
met een Duitse tekst ge

drukt op groen kwitantie

papier. 
Dezelfde automaat werd 
ook gebruikt op 10 en 11 
augustus 1989, ditmaal om 
het PTTpersoneel te instru

eren over het gebruik van 
deze Klüssendorfautoma

ten (ajbeeldina 8). 

Plaatsing Klüssendorfautomaten 
model 631 (eerste serie) 
Op 22 augustus 1989 
werden in Nederland zes 
Klüssendorfautomaten 
model 631 geplaatst (af

beelding g). 

Dat gebeurde op de vol

gende locaties: 

Nr. Locatie 
01 'sHertogenbosch

Kerkstraat 
02 VeenendaalSandbrink

straat 
03 DelftPapsouwselaan 
04 GoudaRonsseweg 
05 'sGravenhage

Kerkplem 
06 RotterdamCoolsingel 

Tijdelijke plaatsing 
Klüssendorfautomaat 
bij ELD 
Op 16 en 17 mei iggo was 
een Klüssendorfauto

maat model 631 in bedrijf 
op het hoofdkantoor van 
PTTNederland aan de 
Prinses Beatrixlaan num

mer 23 in 'sGravenhage. 
De automaat stond bij de 
afdeling Exploitatie Lo

ketdiensten (ELD) met 
als doel de instructie van 
de PTTmedewerkers van 
de postkantoren Amers

foort, Roermond, Roo

sendaal, Amstelveen, 

—?WÄg5; 

k ^ ^ ^ 
miiiyp 

P03TK«>)TO0h 
V E Ë N E U C H M L 
3 G &«NDBPIN<ST«Mft i 
ftUTOMPIflr NR 82 

P O S T Z E G E L S 

TOTftflL FL 6 . 7 5 
BTW ex 

MTUtl 22 88 es 



Heerenveen en Amster

damSingel. Tijdens deze 
instructie en de installa

tieperiode tot i i juli iggo 
werden in totaal 570 au

tomaatstroken op wit pa

pier met glanzende gom 
vervaardigd met een 
'waarde' van m totaal 
f747.75. Op II juli iggo 
werden nog enkele in

structiestroken op wit 
papier vervaardigd (af

beelding 10). 

250 

PTT POST BV 
HOOFDKANTOOR 
EXPLOITATIE 
LOKETDIENSTEM 

P 0 S T Z E C 

TOTAAL FL 
sn 
DATUM 11 

E L S 

2.58 
ex 

07 39 

Afbeelding 10 

Op II juli iggo, 's mid

dags om vier uur, werd 
de Klussendorfautomaat 
bij de ELD met het ge

waarmerkte voordrukpa

pier in bedrijf gesteld (af

beelding 11). 

PTT POST BV 
HOOFDKANTOOR 
EXPLOITATIE 
LOKETDIENSTEN 

P O S T Z E G E L S 

TOTAAL FL 
BTU 

i.se 
ey. 

Afbeelding 11 

De bewuste automaat 
was bij de ELD in bedrijf 

vanaf het hiervoor ge

noemde tijdstip tot 18 
september iggo om half

tien 's ochtends. In deze 
periode werden 401 auto

maatstroken verkocht 
met een waarde van 
f417.60 (ajbeelding 12); 
het aantal verstrekte kwi

tanties ligt veel lager. 

AFREKENING NR 
HOOFDKANTOOR 
EXPLOITATIE 
LOKETDIENSTEN 

18 89 
WAARDE 
IX 33 
IX 65 
IX 75 
ixieo 
1X128 
1X138 
1X148 
1X158 
1X225 
1X258 
1X438 
1X388^ 
1X3S8 
1X788 
SX 33 
3X 65 
5X 73 
3XBA9 

TOTAAL 

38 89 35 
AANTAL BEDRAG 
##23=**#12<65 
«tl6=*««19,4a 
tl88»»139.58 
♦»12=*«»12.ee 

=.*««3=«««»3,se 
**«3=»«»»3,98 

=»»«3=»«»«4,28 
«»«3=*««13,58 
»»«4»»««»9,Be 
=«*»3=»«i»*7,Su 
=«»»3=««*I3,50 
•«♦»3««»13,98 
:o«»|i3=««)tfls,36 
•♦ll=«*»77,0e 

=»»23=»*»13/7S 
«*25=»»»18,23 

=*#43 = *«*33<73 
>i*»24 = »»»13,S8 
=»481=*»417,S8 

STROKEN 
BEDRAG 
IN KAS 

»»»»»971 
«1165,35 
»»417,88 

Afbeelding 12 

PTTPost had een zodani

ge voorziening getroffen 
dat bestellingen via het 
postkantoor Prinses 
Beatrixlaan 4 uitgevoerd 
konden worden, maar 
hiervan werd geen ge

bruik gemaakt. Het 
hoofdkantoor van PTT

Nederland is uitsluitend 
met een speciale pas toe

gankelijk, of op afspraak. 
De afrekenstrook laat 
zien dat sommige waar

den slechts driemaal ver

kocht zijn. Het gebruik 
van de meervoudige toet

sen ('5x') en de meng

knop (eenmaal 55, 65 en 
75) wijst op 'gewoon' ge

bruik voor frankering. 
Deze werd op 20 septem

ber iggo gebruikt om 
medewerkers van de 
PTTpostkantoren Dor

drecht, Lelystad en Am

sterdamZuidoost te in

strueren; ditmaal was de 
automaat voorzien van 
raillimeterpapier (afbeel

ding 13). 

Na een onderhoudsbeurt 
bij de firma Isolectra 
werd dezelfde automaat 
op 2g oktober iggo ge

plaatst in het winkelcen

trum 'De Amsterdamse 

065 
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PTT POST BV 
HOOFDKANTOOR 
EXPLOITATIE 
LOKETOIENSTEN 

P O S T Z E G E L S 

TOTAAL FL 
BTU 

e 63 

Afbeelding 13 

Poort ' in Amsterdam

Zuidoost (afbeelding 14; 
zie eerstedagkwitantie 
en eindstrepen). 

Ploatsing Klüssendorfautomaten 
model 631 (tweede serie) 
Hieronder een overzicht 
van de data van inge

bruikneming van de 
tweede serie Klüssen

dorfautomaten van het 
model 631: 

Datum Nr 
2i05'9o 07 

2805'goo8 

05o6'9oo9 

iioó'go 10 

i8o6'go II 

0207 'goi2 

II07'go BLD 

o8io'go 13 

ogio'go 14 

2gio'go 15 

Locatie 
Amersfoort
Stadsnng 
Roermond
Kloosterwand
straat 
Roosendaal
Roselaar 
Amstelveen
Bmnenhof 
Heerenveen
Burg. Kuperus
plem 
Amsterdam
Singel 
PTT Post bv 
(Hoofd
kantoor) 
Dordrecht
Joh. de Witt
straat 
Lelystad
Stadhuisplein 
Amsterdam 
ZOHoogoord
dreef 

In de periode waarin de 
Klüssendorfautomaten 
van het model 631 in ge

bruik waren, correspon

deerden de knoppen niet 
steeds met dezelfde 
waarden: 

22o8'8g tot oi07'gi 
1x055, 065, 075,100, 
120,130,140,150, 225, 
250, 450, 500, 550, 

1 / O"?^ 
IIHiHfv 

# i 

TOTAftL FL , 
BTW h 

.™ üi: 

Afbeelding 14 

700 c ; 5X 055; 5X 065; 5X 
075 en IX 
0551065+075 c. 

oioy'gi tot oioi'g5 
1x060, 070, 080,100, 
130,140,150,160,180, 
igo, 240, 270, 320, 500, 
550, 700 c ; 5x060; 5X 
070; 5x080 c. 

oioi'g3 tot oi05'g4 
1x070, 080, 090,100, 
130,145,150,160,180, 
190, 240, 270, 320, 500, 
550, 700 c.; 5x070; 5x 
080; 5x090 c. 

oi05'94 tot emde 
005, OIO, 050, 070, 080, 
ogo, 140,145,160,180, 
210, 240, 280, 320, 500 c. 

De Klussendorfauto

maat van het model 631 
was voorzien van acht

tien knoppen, waarvan er 
veertien bestemd waren 
voor de verkrijgbaarstel

len van vaste, enkelvou

dige waarden, drie voor 
een vijftal dezelfde waar

den en één voor een com

binatie van drie waarden. 
Alle gangbare porto

waarden tot 700 c. waren 
verkrijgbaar. Bi] tarief

verhogmgen werden de 
knopwaarden aangepast. 
De automaat leverde kwi

tanties en kon wisselgeld 
teruggeven. 

Plaatsing Klüssendorfautomaten 
model 696 (derde serie) 
De Kliissendorf

automaat van het model 
6g6 (ofbeelding 15) leverde 
een wat beperkter 
assortiment: hij was 
voorzien van tien 
knoppen. 

\ 1 
ziEiia 

OSO 
ca BS 
BSO 

r BSa 

Afbeelding 15 

Deze automaat leverde 
géén kwitanties en gaf 
ook geen wisselgeld te

rug, maar hij verrekende 
de ' restwaarde' (het ver

schil tussen het ingewor

pen geldbedrag en de 
verstrekte stroken) in de 
vorm van stroken van 005 
en OIO cent. 
Dit waren de locaties van 
de Klüssendorfautoma

ten model 6g6: 

Datum 
i803'gi 
i803'gi 
i803'9i 
i803'9i 
i803'9i 
i i04 '9i 
i305'gi 
o3o6'9i 
oi07 'gi 
2i io 'gi 

25i i 'gi 
25i i '9i 
02I2'gi 
02I2'gi 
02I2'9I 
o6i2 '9i 
i6i2 '9i 

i6i2 'gi 
23I2'9I 
i3oi '92 

2ooi'g2 
200I'92 
0302'g2 
i702'g2 
i702'g2 
i603'g2 
oio4'92 
i307'g2 
o3og'g2 
03n 'g2 
05ii 'g2 
"  I2  ' 92 

2804'93 
0405'g3 
05i2 '94 

20o6'g5 
i i03'gg 

Locatie 
Kerkdriel 
Boxtel 
Den Bosch 
V&D Haarlem 
V&D Den Haag 
V&D Amstelveen 
Ridderkerk 
Meppel 
Apeldoorn 
Amsterdam

Zijlplein 
Veldhoven 
RotterdamSlinge 
Drachten 
Raalte 
Spijkenisse 
Heerlen 
Utrecht

Jaarbeursplein 
Almere 
Vlaardingen 
Amsterdam

Buikslotermeer 
Almelo 
Uithoorn 
Purmerend 
Lelystad 
Kampen 
Vlissingen 
Uden 
Tilburg 
Eindhoven 
AlmeloHofstraat 
Hellevloetsluis 
Den Haag

Beatrixlaan 
UtrechtNeude 
Assen 
Eindhoven 
(gestolen) 
Eindhoven 
Den Haag

Museum voor 
Communicatie 

Ook bij de Klüssendorf

automaten van het 
model 6g6 wisselden de 
waarden die in de loop 
van de tijd aan de 
knoppen werden 
toegekend: 

18 moart 'gi tot ijuli 'gi: 
1x055, o65> 075,100, 
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Afbeelding i6 

130 ,150 ,225 ,500 ,550 , 
700 c. +(005, 010 als 
'rests troken') 

i ju l i '91 tot 1 januari '93: 
1x060, 070, 080,130, 
140,160,180, 500, 550, 
700 c. +(005, 010 als 
'rests troken') 

2 j anuan '95 tot 1 mei'94: 
1x070, 080, 090,130, 
145,160,180, 500, 550, 
700 c. +(005, 010 als 
'rests troken') 

2 mei '94 tot einde: 
IX 005, 010, 070, 080, 
090,140,145,160,180, 
500, 700 c. 

Reizende Klüssendorfautomaat 
De Klüssendorfauto

maat nummer 8 (uit 
Roermond) is voor filate

listische doeleinden door 
de Verzamelservice op di

verse tentoonstellingen 
ingezet: 
Data/Euenement 
12.13 en 1405 '95: 
Mosaphil 95 Maastricht 
13.14 en 1510'95: 
Bag van de Postzegel Schagen 
03,04 en 0511 '95: 
Geinpost 95 Nieuwegein 
18 en 1911 '95: 
BcNeLux 95 Den Haag 
(PTTmuseum) 
22 en 2303 '96: 
Dag V d Jeugdjilatelie Katwijk 
26, 27 en 2804 '96: 
Alphilia 9 5 Alphen a/d Rjjn 
30 en 3108 en 0109 '9^'

Ferphilex 96 Utrecht 
04, 05 en 0610'96: 
Eemsmond g 6 Appingedam 
10, II en 1210 '96: 
Dag van de Postzegel Ede 
26, 27 en 2809 '97: 
Globepost Arnhem 
10, II en 1210 '97: 
Dag van de Postzegel Rotterdam 
07, 08 en 0911 '97: 
45jaarFVH/S Hoogezand

Sappemeer 
08, og en 1005 '98: 
Ttiemaphilex Amsterdam 

De eerste keren was de 

Afbeelding 17 

kwitantie voorzien van de 
tekst Postkantoor/ PTT Post 
Filatelie/ Verzomelseruice/ 
Groningen. Alleen aan de 
hand van de datum kon 
worden vastgesteld van 
welke tentoonstelling de 
kwitantie aflcomstig was. 
Vanaf de tentoonstelling 
BeNeLux 95 droegen de 
Icwitantie een eigen tekst 
(a_fbeeldinfli6). 

Bijzonderheden 
Er zijn over de Klüssen

dorfstroken ook nog en

kele 'bijzonderheden' te 
vertellen. Puntsgewijs: 
□ de eerste automaat

strook heeft rugnummer 
2000, een afgescheurde 
bovenkant en een 
plakker(rest); 
Q er bestaan dubbel

drukken die het gevolg 
zijn van statische elektri

citeit; we treffen ze altijd 
in combinatie met een 
onbedrukte of gedeelte

Afbeelding ig 

lijk bedrukte strook aan. 
(afbeelding 17 laat een op 
hol geslagen 225 zien); 
Q er bestaan ook'gom

drukken'; die zijn het ge

volg van het verkeerd om in 
de automaat plaatsen van 
de papierrol; 
□ ongesneden stroken en 
paartjes komen voor (ajbeel

ómg 18 toont een paartje); 
□ er bestaan zogenoemde 
'kromme waarden': van 
RotterdamCoolsingel de 
waarden o8g en log c. (later 
doken ook de waarden 360, 
480 en 680 c. op), van de 
automaat Den HaagKerk

plein zijn de waarden 072 
en 073 c. bekend en ook de 
automaat in Roermond ver

toonde kuren: die gaf stro

ken van oig c. (in plaats van 
10 c.) af (zie ajbedding ig; 
'kromme waarde' van 
109 c. uit de automaat Rot

terdamCoolsingel) ; 
ü het inktlint dat in de au

tomaten zijn werk doet was 
soms ook aanleiding tot 

Afbeelding 20 

leuke afwijkingen: sommi

ge kantoren vervingen het 
door een tweekleurig 
schrijfmachinelint 
(zwart/rood), waardoor er 
stroken met rood/zwarte 
bedrukking ontstonden. 
Zelfs in het hol van de 
leeuw, aan de Prinses Beat

rixlaan 23 in Den Haag ge

beurde dat (ajbeeldinfl 20). 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

VAM YMM 
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, snuffelpartij

en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod von meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en loge 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag don vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.vr 11 0017 00 IffTm^ 

zat. 11 0016.00 Molecatenlaan 16 b 
7339 I M UGCHELEN (Apeldoorn 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 Email WVLIETUG@WXS NL 
Website: www pzhvanvliet.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

I 

42e Speciale Veiling voor Thematische Filatelie, 
Motieven en Postgeschiedenis 
1 december 2001 in Berlijn 
Het accent bij deze veihng 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, postthematiek & postgeschiedenis, scouting, scheepvaart, 
zeepost & marinepost, UNO, UPU, de ruimte, circus etc. 

Mijn totdie index omvat meer dan 1000 themagebieden' De catalogus omvat 8000  9000 
kavels en is tegen betaling van htl 20, (ot DM 20,) te verkrijgen Geef uw verzamelgebied 
aan (correspondentie svp in Duits of Engels) De catalogus is njk geïllustreerd en bevat 
alkortingen en opschriften in 3 talen (Engels/Duits/Frans) 

CHRISTIAN WÄPLER / ^ B ) 
Postfach 30 37 69, D10726 Berlin (Duitsland) 
www waplerthemaphil.de 

5 0 f QAPEISE P0STZECELBEUR5 
NU 3 DAGEN I Vrijdag 23, zaterdag 24 en 

zondag 25 november 2001 
Capelle a/d Ijssei, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• "Dubbeltjeshoek", meer dan een half miljoen postzegels 
• Toegang gratis 
• Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle a/d IJssel 
• Gratis overdekt parkeren! « Ä ^ W 
• Openingsti)den van 10 00  17 00 uur 
• Zolang de voorraad strekt voor elke bezoeker een filatelistische attentiel 

Voor inlichtingen: tel.: 0651245528 (Hr. A.j. Elshoff) 

(Fl LATE LISTE NVE RE NIG ING) 

SSEL & LEKSTREEK 
OOK MET DE EURO IN 2002 WEER EEN DRIETAL CAPELSE POSTZECELBEURZEN! 
IJ 

http://wapler-themaphil.de


Het Nationaal PostzegelpaJdcet 
t.w.v. ƒ 90r 

VÓO f.w.v. ƒ 130,-
§»,- (€100,00) 

Actieprijs J /00j-'(€ 45,38) 

De NVPH ^oet meer! j | 
100 euro voor 100 guMen H ^ S 

Nu vepkrygbaar b|j 
de NVPH vakhandelfüatelie! 
VO:J/ :jd/a:3ia/j VsJ/j iäJJ 'j'AnV.BWisr Li j u JJJ da h'JUr'i ; WWWUIvpiMll 

«(/to. 
'^''^^ARWElKOtA*^'" 



EERDER EEN STANDBEELD 
DAN EEN POSTZEGEL 

PTT Post zuinig met eerbetoon aan beroemdheden 

m 

Pas over een jaar is het zover, 
maar nu al is de promotiecam
pagne voor de internationale 
postzegeltentoonstelling Am
philex2002 in volle gang. Op de 
Bondspagina in 'Filatelie' van 
juni werd ons zelfs al een blik 
gegund op een van de posters 
die de aandacht op de expositie 
zullen vestigen. Dat de afge
beelde zegels  afkomstig uit de 
Zeeheldenserie van 1943/44 
bij sommigen 'gevoelig liggen', 
daarvan is PTT Post zich inmid
dels wel bewust. Er zullen voor 
deze poster (tekst: '150 jaar va
derlandse geschiedenis op een 
paar cm^') dan ook andere ze
gels worden uitgezocht. Geluk
kig maar, want een portretten
galerijtje van admiralen en zee
schuimers is niet écht represen
tatief voor de historische ver
richtingen waarop ons land kan 
bogen. Trouwens, ook op de 
tekst  hoe wervend die ook 
mag zijn  valt wel wat af te din
gen. De Nederlandse postzegel 
bestaat straks dan wel honderd
vijftig jaar, maar aan historische 
fenomenen en figuren werd pas 
sinds 1907 (en aanvankelijk ook 
nog heel spaarzaam) aandacht 
besteed. Admiraal De Ruyter 
was de eerste die, ter gelegen
heid van zijn driehonderdste 
geboortedag, postaal werd 
geëerd. Het zou daarna tot 
1928 duren voordat opnieuw 
een niet aan het koninklijk huis 
gerelateerde herdenkingsserie 
verscheen: een reeks met de 
portretten van de wetenschap
pers Minckelers, Boerhaave, Lo
rentz en Christiaan Huygens. 
Anders dan de beeld en tekst 
van de poster suggereren, valt 
aan de pakweg tweeduizend 
Nederlandse postzegels die 
sinds 1852 zijn uitgegeven, 
maar betrekkelijk weinig vader
landse geschiedenis af te lezen. 
Natuurïiik kun je zeggen dat al 
die zegels samen een kleurrijke 
afspiegeling vormen van ander
halve eeuw maatschappelijke 
en culturele ontwikkelingen. Zo 
bezien zouden ze dus een flink 
stuk  grotendeels eigentijdse 
geschiedenis vertegenwoordi
gen én illustreren. Op veel te 
weinig vierkante centimeters 
komt echter de geschiedenis 
van vóór de negentiende eeuw 
in beeld. Ook ontberen we te 
zeer de afbeeldingen van perso

D O O R JOHAN J O N G M A , HAARLEM 

Wat moet je zoal doen (of gedaan hebben) om op een 

Nederlandse zegel te worden afgebeeld? Kennelijk heel 

wat, want in de honderdvijftig jaar dat er postzegels in 

ons land worden uitgegeven zijn maar heel weinig 

vaderlandse grootheden geëerd met een zegel die hun 

portret laat zien. Johan Jongma heeft uitgerekend dat het 

er op de kop af honderd zijn. 

De eerste (boven) en ■ voorlopig  laatste Nederlandse emissie (onder) met het portret van een 
bekende Nederlander Michiel Adnaansz de Ruyter kreeg zijn serie in 7907, Maghielis (Max) 
Euwe zijn blokje vierennegentig jaar later 

nages die de loop van de ge
schiedenis in belangrijke mate 
hebben beïnvloed; juist deze 
personen zouden een fllatelisti
sche versie van het geschiede
nisboek zo mooi een menselijk 
gezicht kunnen geven. 
In Nederland wordt menige be
roemdheid eerder met een 
standbeeld geëerd dan met een 
postzegel. Zeker in vergelijking 
met Frankrijk, Duitsland en Bel
gië is PTT Post de laatste halve 

eeuw bepaald terughoudend 
geweest bij het uitbeelden van 
ooit gevierde en verdienstelijke 
landgenoten. De mooie traditie 
van de zomerzegels van 1935 
tot en met 1941 kreeg nog een 
vervolgje in 1947, waarna we tot 
1954 moesten wachten op de 
volgende gemengde portretten
serie. Nadien verschenen er 
nog wel wat losse herdenkings
zegels en series van twee met 
een portret, maar pas vanaf de 

jaren tachtig werd weer min of 
meer regelmatig rijtjes vermaar
de vaderlanders een postzegel 
met beeltenis waardig gekeurd. 
Voorlopig de laatste in de bonte 
eregalerij van Nederlandse kop
stukken is schaakgrootmeester 
en wiskundige dr Max Euwe, 
wiens honderdste geboortedag 
dit jaar werd herdacht met een 
blok van twee zegels. Mag dit 
eerbetoon  het eerste in de 
nieuwe eeuw, het laatste in het 
guldentijdperk  op zichzelf al 
een unieke zet van PTT Post ge
noemd worden, de uitgifte 
krijgt nog wat meer cachet door 
het feit dat Euwe naar mijn be
rekening de honderdste niet
vorsteliJKe of nietprinselijke 
Nederlander blijkt te zijn die op 
een postzegel is vereeuwigd. 
Hetzou te vervoeren om nier 
ter staving van dit onverwachte 
en onopgemerkte ' jubileum' 
een volledige inventarisatie van 
de Nederlandse portretzegels 
weer te geven. Enige beredene
ring is echter wel op haar 
plaats. Als we de zegels met ko
nings en koninginnekopjes van 
de frankeerseries en ook alle 
Oranjegelegenheidszegels bui
ten beschouwing laten, tellen 
we (sinds 1907) nonderdvijftien 
verschillende zegelbeelden met 
een portret van een 'histori
sche' Nederlander. Series met 
identieke afbeeldingen, zoals 
De Ruyter (1907), Rembrandt 
(1930) en Van Riebeeck (1952), 
tellen we als één portret. Negen 
beroemdheden zijn echter 
meermalen op een zegel afge
beeld: De Ruyter en Rembrandt 
ieder viermaal; Erasmus en Van 
Gogh driemaal; Boerhaave, Sint 
WilTibrordus (bij één herden
king), Hugo de Groot, jan Steen 
en Willem Drees tweemaal. Sa
men zijn dat vijftien extra eerbe
tuigingen, zodat het netto aan
tal met een portretzegel onder
scheiden landgenoten precies 
honderd bedraagt. 
Het begrip 'portret' heb ik overi
gens ruim opgevat. Enkele 
hooggeëerden  De Ruyter 
(1976), Erasmus (1988) en 
Thorbecke (1998)  staan als 
standbeeld op de zegel, terwijl 
de portretten van Willibrordus 
(1939). Bonifatius (1954) en 
Servatius (1984) niet meer dan 
interpretaties (kunnen) zijn. 
Meegeteld zijn ook de portret



Een greep uit de honderd zegels van diegenen die door de Nederlandse posterijen belangrijk genoeg werden geacht voor een eerbetoon 

jes op enkele 'institutionele' 
herdenkingszegels, zoals van 
prof mr Meijers ('Nieuw Bur
gerlijk Wetboek', 1970)en dr 
Abraham Kuyper ('Vrije Univer
siteit', 1980). Evenmin kunnen 
we om de fotoserie van de vier 
cabaretiers heen, die op twee 
grootformaatzegels zijn ver
enigd (1995) en van wie Freek 
de jonge ecnt de eerste niet-vor-
stelijke Bekende Nederlander is 

die nog tijdens zijn actieve le
ven op een postzegel staat. 
Daarentegen vallen enkele an
dere portretzegels buiten de 
historische erelijst, omdat de 
afgebeelde personages niet zelf 
expliciet herdacht ofgeëerd 
werden en dan ook niet met 
name op de zegel vermeld 
staan. Dat zijn Rembrandts 
zoon Titus (1937), het Drieman
schap van 1813 (1963), de scè

nefoto van Esther de Boer van 
Rijk als Kniertje (1974), Rem
brandts vrouw Saskia (1983) en 
de met tekst overdekte foto's 
van zangeres jetje en luisteraar 
Kuijtvan Radio Oranje (1993). 
De in een kunstserie opgeno
men zelfportretten van Rem
brandt en Judith Leyster (1999) 
tellen uiteraard weer wél mee, 
maar nfet het net buiten het ze
gelbeeld prijkende portretje van 

'^Jxr\j\j\j\j-\j ^ 

Waarom zij niet"^ Ook Stevin, Roland Holst, Hals, Wolff, Bontekoe, Lely en Couperus hebben zich in hun leven immers verdienstelijk genoeg 
gemaakt om een eerbetoon te krijgen dat nog indrukwekkender is dan een standbeeld een eigen Nederlandse portretzegel.. 

Leeghwater op het Amphilex-
blokje uit 2000. 
Toegegeven, deze criteria zijn 
subjectief en dus wellicht arbi
trair. Maar of we met het por
tret van Euwe nu wel of niet op 
precies honderd uitkomen, de 
conclusie mag zijn dat aan 
onze geschiedenis-in-postze
gels wel erg weinig 'gezicht' is 
gegeven. Het blijkt nog een 
scheef gezicht ook, en niet al
leen wat het armzalige aantal 
vrouwen (slechts zes!) betreft. 
Negentiende-eeuwers zijn 
zwaar oververtegenwoordigd. 
Uit de eeuwen vóór i8oo heb
ben slechts 47 denkers, doeners 
en scheppers, inclusief tien zee
helden, postuum de postale eer 
gekregen die tientallen anderen 
evenzeer of nog meerwaardig 
waren geweest. 
Met honderdvijftien portretten 
van vaderlanders en een hand
jevol buitenlanders (Schweitzer, 
Churchill, Columbus, Mahler, 
Karel V) steekt Nederland ook 
nogal pover af bij enkele nabije 
andere landen. België scoort 
aanmerkelijk beter: ongeveer 
250 portretten op ruim 2.800 
uitgiften. Duitsland en Frankrijk 
hebben uiteraard een veel gro
ter potentieel beroemdheden 
om te herdenken en dat doen 
ze dan ook kwistig. Sinds 1949 
bevat gemiddeld één op de ze
ven (West-)Duitse postzegels 
een portret, in totaal zo'n drie
honderd. Frankrijk stijgt daar 
nog ver bovenuit met, over een 
langere periode, zeker 650 por
tretten van personnes célèbres, 
wat neerkomt op bijna 20 pro
cent van de uitgiften. Wat bij 
nadere analyse opvalt is de con
sistentie van dat postale her-
denkingsbeleid. Ér zit niet al
leen een vaste regelmaat in het 
portret-emissiepatroon, er 
wordt ook duidelijk een evenre
dige vertegenwoordiging nage
streefd qua tijdperk, regio, taal
gebied en sector waarin de ge-
huldigden hun grootse daden 
verricntten. 

In Nederland zijn zo'n regel
maat, evenwicht en samenhang 
helaas ver te zoeken. Ik zal niet 
beweren dat ook maar één uit 
de lijst van honderd ten onrech
te, al dan niet bij herhaling, op 
een postzegel staat. Maar waar
om drie Evertsens, Aagje Deken 
en Freek de jonge wél, en Bon
tekoe, Betje Wolff en Wim Son-
neveld niet? Waar blijven Brede
re, Simon Stevin, Hendrickde 
Keyser en Abel Tasman? Wie 
weet komen zij nog vóór Am-
philex2052 aan bod. Zo ook 
misschien Frans Hals, Olivier 
van Noort, Louis Couperus, 
Cornells Lely, Adriaan Roland 
Holst en vele anderen die allang 
ergens op een voetstuk staan, 
maar nog niet op een postze
gel. Intussen ben ik benieuwd 
wie geportretteerde nummer 
101 en tevens de eerste in het 
eurotijdperk zal zijn... 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2002 
(verschijnt begin januari) 
moeten uiterlijk op i decem
ber 2001 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 28 en 29 december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Einde-
jaarsbeurs, algemene verza-
melbeurs met groot filatelis-
tisch aanbod uit binnen- en 
buitenland. Mheenpark 
Sporthal, Zilverschoon iio. 
Dertig deelnemende exposi
ties en verenigingen. Jeugd
boek. Toegang f3.- (tot en 
met 16 jaar gratis). Informa
tie: Pamela van de Vlekkert-
Verhoef, Tienwoningenweg 
53, 7312 DL Apeldoorn, tele
foon 055-3558600, e-mail 
e.uandeulcldccrtoipchello.nl. 

• 22,23 en 24 maart: 
Aalsmeer. PhüAalsmcer 2002, 
tentoonstelling (klasse 3 en 
i-kaderinzendingen) ter gele
genheid van het 55-jarig 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 
0297-321656, e-mailadres 
m.miju;aart@liccn£t.nl. 
• 23 en 24 maart: 
Eist (Gld.). BetuiDcpost 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 0481-377471. 
• I april-3i oktober 2002: 
PhilaNed, filatelistische pro-
pagandatentoonstelling op 
Internet, georganiseerd door 
de Postzegelvereniging Haar
lemmermeer, 's Werelds eer
ste postzegeltentoonstelling 
op Internet: een halfjaar 

lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
u)U)U).philaned.nl of Piet Dees, 
email dcesujs5i@u)xs.nl, tele
foon 023-5623858. 
• 4, 5 en 6 april 2002: 
Essen (Duitsland). Internatio
nale Bnefmarken-Messc. Messe 
Essen. Informatie: Messe Es
sen, Postfach 100165, D-
45001 Essen (Duitsland). 
• 3,4en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002/Bird-
pex 4. Tentoonstelling in 
klasse 2 en 3 plus Open Klas
se en i-kaderklasse. 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: J. Bos, telefoon 
050-3603829 (na 18 uur) of 
R.J. Oberink, telefoon 050-
5019547. 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (Zuid-Korea). PhilaKo-
rea 2002, wereldpostzegel-
tentoonstelling onder FlP-pa-
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelie Federation of 
Korea. Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie: PhilaKorea 2002 Or
ganizing Committee, 154-1 
Seorin-dong, Jongno-gu, 
Seoul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listen-Verband in samenwer
king met het Verband Schweize
rischer Philatelisten-Vereine. 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL-
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtenstein-inzendin-
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A. 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs-
sel, telefoon 0180-321538, e-
mail ari.haasnoot@hi.nl. 
• 30 augustus tot en met 
3 september: 
Amsterdam. Amphilex 2002, 
Internationaal postzegeleve
nement, georganiseerd door 

PTT Post (in samenwerking 
met de Stichting Filatelie) 
naar aanleiding van het jubi
leum'150 jaar postzegels in 
Nederland'. Randstadhal, 
Deltahal en Hollandhal van 
Amsterdam RAI, Europa
plein. Eenkaderexposities in 
de wedstrijdklasse. Stands 
van postadministraties en 
handelaren. Openingstijden: 
op alle dagen van 10 tot 17 
uur. Toegangsprijs: 15.00 per 
dag, 110.00 voor een passe
partout. Kinderen tot en met 
12 jaar gratis. Inlichtingen: 
VOF Amphilex 2002, Kamer 
AA 1170, Postbus 30250, 
2500 GG 's-Gravenhage. 

RUILDAGËN m 
HANDELSBEURZEN 

' • 10 november: 
Dronten. De Open Hof, 

j 13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305-
Etten-Leur. Machin-dag. De 
Nobelaer, Anna van Ber-

i chemlaan 2,10-17. Telefoon 
076-5037308. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34, 
9.30-15. Telefoon 0348-

' 481070. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 

! 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-

i 16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521-511185. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• II november: 
Berg en Dal. Hotel Erica, Mo-
lenbosweg 17,10-17. Tele
foon 024-3220393. 
Borne. 'tTibbeland, Oude 
Hengeloseweg 12310-16. Te
lefoon 074-2662682. 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,11-15. Telefoon 0475-
486144. 
's-Gravenhage. Bel Air, Jo-
han de Wittlaan 30,10-16. 

Telefoon 030-6063944. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16. Telefoon 030-6011918. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. Tele
foon 023-5334252. 
Koog aan de Zaan. De Linde
boom, Raadhuisstraat 57 
(ing. Verzetstraat), 10-17. E-
mail: hksmit@chello.nl. 
Maasbracht. Internationale 
ruilbeurs. De Spil, Suikerdoos-
singel 19,9.30-16.30. Tele
foon 0475-483630. 
• 17 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarn. Filatelistische contact-
aroep Oost Europa, De Twee 
Marken, Trompplein 5,10-
i6. Telefoon 0346-572593. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,11-15. Telefoon 
0297-289322. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,10-16. Telefoon 
040-2534002. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-
17. Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
033-2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
10-15. 
• 18 november: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,11-15. Telefoon 0475-
486144. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof-
laan 169,11-16. Telefoon 071-
5215942. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 23 november: 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 06-51245528. 
• 24 november: 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 06-51245528. 
Hengelo (O.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,10-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
Purmerend. De Doele, Koe
markt 56, 10-16. Telefoon 
0299-423305. 
Volendam. De Groene, Ha
ven 104, II-?. Telefoon 0299-
372017. 

Waalwijk. Het Nieuwe Lido, 
Vijverlaan 10,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 25 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,10-16. Tele
foon 0485-571842. 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan gi, 9.30-12.30. Tele
foon 0493-691428. 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 06-51245528. 
Diemen. Burgemeester Bic-
kerstraat 46a, 10-16. Telefoon 
036-5290962. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58,9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Enschede. Heuwkampstraat 
14,10-16. Telefoon 0543-
531372-
Essen (Duitsland). Saalbau 
Essen, Huyssenallee 53,10-
17. Inlichtingen: Rolf Schnei
der, Huttropstrasse 54, D-
45138 Essen (Duitsland). 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.30-16.30. Telefoon 0486-
474197-
Herk-de-Stad (België). 
Amandinacollege, St.-Trui-
derweg 18, 9-17. Inlichtin
gen: Jean Busselen, Opper-
straat 128, B-3850 Nieuwer
kerken (Belgiè). 
Nijmegen. Wijkcentrum Du-
kenburg, Meijhorst 70-39, 
10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5284806. 
• 26 november: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.30-22. Telefoon 024-
3974654-
• I december: 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,10-16. Tele
foon 033-2537142. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber-
nardhof400,13.30-17. Tele
foon 0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
• 2 december: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9.30-12.30. 
Telefoon 073-5498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
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077-3517700. 
wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11-16. Tele
foon 0343-573649. 
• 5 december: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. Telefoon 071-
3614198. 
• 8 december: 
Dronten. De Open Hof, 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Haren. De Mellenshorst, Wa-
terhuizerweg, io-i6. Tele
foon 050-4093722. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521-511185. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat54, 
10-? Telefoon 0167-523361. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• 9 december: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.30-14.30. Telefoon 
0493-691428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11-
16. Telefoon 030-6011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-14. Telefoon 024-
6413608. 
• 15 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Heeze. De Pompenmaker, 12-
17. Telefoon 040-2263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat7,10-16. Telefoon 

035-5310865. 
Leek. Nienoordcollege, Wae-
zenburglaan 51a, 10-16. Tele
foon 050-5032608. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,11-15. Telefoon 
0297-289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde3,13.30-
17. Telefoon 0182-396440. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
033-2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
10-16. 
• 16 december: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat 99,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
• 17 december: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.30-22. Telefoon 024-
3974654. 
• 22 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg2i , 12-16. Telefoon 
030-6011918. 
• 23 december: 
Diemen. Burgemeester Bic-
kerstraat 46a, 10-16. Telefoon 
036-5290962. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 

58, 9.30-13. Telefoon 0475-
I 483630. 

Echt. Willie-bar, Houtstraat 
1 7,11-15. Telefoon 0475-

486144. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.30-16.30. Telefoon 0486-
474197-

( Oisterwijk. De Coppele, Wil-
I lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
' Telefoon 013-5284806. 

Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 
• 27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em-
mastraat 21,10-16. Telefoon 
0529-458267. 
Oegstgeest. 't Groot Profijt, 

I Boerhaaveplein 13,10-16. Te
lefoon 071-5175684. 

[ • 28 december: 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 071-3614198. 
• 29 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, 
iste Wormenseweg 494,10-
17. Telefoon 055-5787263. 

! Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat 9,10-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 25 november: 
Roosendaal. Filatdistische lite
ratuur, waaronder nalaten
schap Erwin König. Boeken-
land. Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, e-
mail hillesum(3)filatelist.com. 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschifdenis, waaronder 
nalatenschappen Erwin Kö
nig, Jan Dekker en J.P. Visser. 
Sheraton & Peel, Postbus 170, 
4700 AD Roosendaal, tele

foon 0165-527130, fax 0165-
527194, e-mail iiillesum@Jila-
telist.com. 
• 8 december: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570-631224, fax 0570-
636293, e-mail injo@mond:al-
stamps.nl. 
• 13,14 en 15 december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013-
5800434, fax 013-5800435. 

NIEUWE EMISSIES 
6 november: 
Kinderpostzegels. Kind en com
puter. Velletje van zes ver
schillende zegels van 0.85 
cent (€0.39) en met een toe
slag van 40 cent. Maller met 
50 dezelfde zegels (zelfde 
waarde). 
27 november: 
Kortmgztgels 2002. Thema, 
verschijningsvormen en 
waarden onbekend. 

Aruba 

Nederlandse Antillen 

15 november: 
Kerstmis/kortinäzegels; twee 
gels; waarden: 40 en 150 
rprtt 

ze-

cent. 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 
E-MAIL:KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

Deze maand kan ik u berich
ten over één bijzondere post
stempel en het over speciale 
dagtekeningstempel dat PTT 
Post heeft vervaardigd naar 
aanleiding van de verschij
ning van de zilveren verras
singspostzegel. 

Dagtekenings tempel 
Arnhem 
De zilveren postzegel met een 
waarde van 12 gulden en 75 
cent is bestemd voor het ver
zenden van aangetekende 
poststukken. ITT Post kan 
echter geen kwalitatief goede 
stempelafdruk garanderen 
wanneer de zilveren postze
gel normaal wordt afgestem
peld; de kans op vlekvorming 
is groot. Speciaal voor de ver
zamelaars heeft PTT Post een 
zacht dagtekeningstempel la
ten maken ('Arnhem 
25.IX.01'); Arnhem is de 
plaats waar aangetekende 
poststukken worden ver
werkt. 

Als u een afdruk wilt hebben 
van dit dagtekeningstempel 
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Een aangetekend stuk met een zilveren verrassin ŝpostzê el die u;erd ontujaard met het stempel Arnhem 25 .IX 01 

op de zilveren postzegel, 
stuurt u dan een gefrankeer
de aan u zelf geadresseerde 
enveloppe in een voldoende 
gefrankeerde omslag naar 
PTT Post Collect Club, Post
bus 30051, 9700 RN Gronin
gen. Doet u dit uoor 1 december 

2001. Na 1 december wordt er 
gestempeld met de datum i 
december 2001. 

Stempel Salon d'Automne 
Van 8 tot en met 11 november 
zal in Parijs de Salon d'Autom
ne worden georganiseerd. Via 

een agent zal PTT Post daar 
met een stand aanwezig zijn. 
Er verschijnt een bijzonder 
poststempel en een beursen
velop. Tijdens het ter perse 
gaan van Filatelie waren de 
nadere gegevens nog niet be
kend. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 

Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdagvan 10-17 ui"") za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 

I januari gesloten. 

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

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

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst ' . De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag 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 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(g)nbfv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NrEUWE UITGIFTEN 

Australië 
De afgelopen tijd zijn in 
Australië weer diverse 
prestampsd envelopes uit
gebracht. De nominale 
waarde van elke envelop 

werd als proef uitsluitend 
verkocht in een hangver
pakking. Deze verpak
king bestaat uit een plas
tic hoes van 18 bij 18 cen
timeter, met aan de voor
zijde extra ruimte voor de 
briefkaarten. 

IS 45 c , de verkoopprijs 
54 c.: 
 een envelop ter gelegen
heid van de Goodwill Ga
mes, uitgiftedatum 29 
augustus 2001; 
 vijf verschillende enve
loppen met in het zegel
beeld afbeeldingen van 
Australische woestijn
bloemen; uitgiftedatum 4 
september 2001, prijs pet 
set $ 2.70; 
 envelop 'Zesde Interna
tionaal Congres over 
Aids in Azië en de Pacific' 
met in het zegelbeeld het 
bekende rode lintje dat 
het symbool is van de be
trokkenheid bij de strijd 
tegen deze ziekte; een il
lustratie links op de enve
lop toont een muur waar
in datzelfde symbool uit
gespaard is; uitgifteda
tum 4 oktober 2001. 

_ Het traditionele lucht
° postblad ter gelegenheid 
•̂  van Kerstmis verscheen 
^ dit jaar op i november. 
^ De illustraties in het ze
"■ gelbeeld en links op de 
o envelop zijn ontleend aan 
^ The Wharndvfe Hours, een 
^ middeleeuws getijden
^ boek. De prijs van dit 
=; luchtpostblad bedraagt 
' $0.78. 

S26 Denemarken 
De set prentbriefkaarten 
'400 jaar Botanische 
Tuin' die ik in het augus
tusnummer beschreef, 

Aanleidingen voor deze 
uitgifte waren de tweede 
Ber̂  und Huttentag (die 
eind juli in die regio 
plaatsvond) en de daar
mee samenvallende post
zegeltentoonstelling Sa
moluxoi. 

Frankrijk 
De introductie van de 
euro wordt op humoristi
sche wijze in beeld ge
bracht op een serie van 
vijf verschillende préta
posterenveloppen. De te

keningen op de envelop
pen en op de bijbehoren
de correspondentiekaar
ten zijn van de hand van 
Claire Bretécher (bekend 
geworden door haar strip 
'De gefrustreerden'). 
Voor het zegelbeeld is ge
bruik gemaakt van de 
ronde postzegel Dsmain 
Teuro ('morgen de euro'), 
ditmaal zonder waarde
aanduiding. De envelop
pen verschenen op 3 sep
tember 2001 en kosten 30 
francs per set. 

Hongarije 
In het zegelbeeld van een 
nieuwe Hongaarse lucht
postenvelop staat een 
vliegtuig van het type 
Boeing 767200 afge
beeld. Naast de waarde
aanduiding van 1.67 f. 
staat de tekst '1000 jaar 
Hongarije' in het Hon
gaars en in het Engels. 

De hoes wordt afgesloten 
door een kartonnen blad 
met aan de voorkant de 
tekst 'Vijf briefkaarten 
met frankering binnen 
Denemarken', de prijs 
(28 k.) en het logo van de 
Deense Post. Op de ach
terzijde staan afbeeldin
gen van de briefkaarten 
alsmede een streepjesco
de. 

Duitsland 
De postzegel 'Saarland
LotharingenLuxemburg' 
uit 1997 is als zegelbeeld 
gebruikt voor een Duitse 
envelop (PlusBriej) die op 
12 juli 2001 verscheen. 

omkaderd door een fos
forrand. 

Links op de kaart zien we 
een moderne versie van 
het bronzen paard, ver
vaardigd doorbeeldhouw
ster Nina Akamu. Dat 

beeld staat in Leonardo's 
geboortestad Vinci, waar 
zich een museum bevindt 
dat helemaal gewijd is 
aan de kunstenaar. 

De envelop verscheen op 
5 maart 2001 en heeft een 
binnendruk van vliegtui
gen en de tekst 'lucht
post' in het Frans en het 
Hongaars op een ruitjes
ondergrond. Op de ach
terzijde staat een streep
jescode. 

Italië 
Het beroemde bronzen 
paard van Leonardo da 
Vinci is het onderwerp 
van een Italiaanse brief
kaart die uitgegeven werd 
op 15 september 2001. 
Het zegelbeeld (8001./ 
€ 0.41) is gebaseerd op 
schetsen van Leonardo 
en is zoals gebruikelijk 

CMtOtMMfOllMI ï 

Oostenrijk 
Afbeelding van de brief
kaart 'Ransuil' (beschre
ven in augustus/septem
ber) met Jamboreeop
druk. 

komt op kaarten met een 
ander zegelbeeld en een 
andere opmaak. De kaar
ten kunnen zonder bij
frankering naar alle be
stemmingen ter wereld 
verstuurd worden. 
Onze correspondent 

■7*it J^fie/*.*" ■ 
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kocht een stapel kaarten 
en meldde dat van elke 
kaart de barcode in de lin
kerbenedenhoek afzon
derlijk gescand werd, wat 
de snelheid van het afre
kenen niet bevorderde. 

Rusland 
Drie briefkaarten met bij
zondere zegelbeelden 
(frankeerwaarde 1.65 r., 
verkoopprijs 3.75 r.): 
 acteur/regisseur Sergej 
Obrastzov (19011992), 
vanaf 1931 leider van het 
Centrale Poppentheater 
in Moskou; zegelbeeld: 
portret met pop, illustra
tie: conferencier uit pop
penspel; uitgiftedatum 18 
juni 2001; 
 maarschalk 
P.A. Rotmistrov 
(19011982), held van de 
Sovjetunie, in de Twee
de Wereldoorlog plaats
vervangend bevelhebber 
van de pantsertroepen; 

Portugal 
Van een serie voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
van Lissabon bestaan 
drie uitvoeringen, waar
bij dezelfde foto voor

zegelbeeld: portret met 
op de achtergrond 
tanks; illustratie: por
tret in galauniform; 
uitgiftedatum 18 juni 
2001; 
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- acteur/regisseur Igor W. 
Iljinsky (1901-1987), 
speelde vanaf 1938 in het 
Kleine Theater in Moskou 
en ook in verscheidene 
films; zegelbeeld: portret 
en afbeeldingen van aller
lei rollen; illustratie: als 
hoofdrolspeler m 'De Re
visor'; uitgiftedatum 2 juli 
2001. 

Op 13 juh 2001 vi'erd een 
envelop uitgebracht ter 
herinnermg aan de 112de 
zitting van het Internatio
naal Olympisch Comité, 
die plaatsvond in Moskou. 
In het zegelbeeld (2.20 r., 
verkoopprijs 3.50 r.) ziet 
men de Olympische rin
gen en een gezicht op het 

Kremlin en de Basilius-
kathedraal. Links op de 
envelop het embleem van 
de gebeurtenis, met de 
jaartallen 1980-2001. 

Spanje 
Vier enveloppen met het 
zegelbeeld Gran Teatre del 
Liceu werden op 27 april 
2001 uitgebracht ter gele
genheid van de herope
ning van dat negentiende-
eeuwse operagebouw. 

Onder het zegelbeeld is 
het embleem van de post
zegeltentoonstelling Bar-
bajïl 2001 afgedrukt; op de 
linkerzijde van de enve
loppen staan foto's van 
het interieur van de opera. 

De waarde-aanduiding 'A' 
betekent dat de envelop
pen bestemd zijn voor 
binnenlands gebruik. 

Verenigde Naties (New 
York) 
Vanwege een tariefverho
ging in de Verenigde Sta
ten is de briefkaart van 
21 c. - die oorspronkelijk 
verscheen in 1998 - op
nieuw uitgebracht op i 
juh 2001. 

De Postadministratie van 
de VN heeft de oplagen 
bekendgemaakt van de 
postwaardestukken van 
dit jaar: 

Envelop 34c. (norm): 63.000 

Envelop 34 c. (groot): 63.000 
Luchtpostblad 70 c.: 65.000 
Briefkaart 70 c.: 96.000 

De twee laatstgenoemde 
postwaardestukken wer
den gedrukt in Nederland, 
bij Joh. Enschede Stamps Se
curity Printers bv. 

Verenigde Staten 
De vier postzegels met af
beeldingen van de kerst
man die uitgegeven wer

den op 10 oktober 2001, 
zijn ook gebruikt als het 
zegelbeeld voor vier ver
schillende prentbriefkaar-
ten. Elke kaart heeft op de 
beeldzijde een vergrote af
beelding van de kerstman 
uit het zegelbeeld. De 
kaarten worden per set 
van 20 (vijfmaal vier 
stuks) verkocht voor 
$9.25. 

UIT ONZE PRIJSLIJST 
GROOT-FORMAAT 100 GR 

West Europa 
Duitsland zeer nieuw 
Duitsland toeslag 
(Wohlfahrt/Weihnachten) 
Engeland met hw's 
Zweden 
Denemarken 
Kanaaleilanden 
Zwitserland 
Luxemburg met hw's 
Malta 
Frankrijk zeer nieuw 
Frankrijk met hw's 
Australië 
Nieuw-Zeeland 
Japan 

35,-
14,-
16,-
15,-
28,-
20,-
35,-
18,-
25,-
35,-
16,-
25,-
30,-

KILOWAAR PER 50 GRAM: 

Liechtenstein 
Far Oereilanden 
Groenland 
Duitsland hw's 

45,-
70,-
75,-
25,-

250 GR 

47,-
24,-

85,-
32,-
38,-
35,-
70,-
48,-
85,-
44,-
60,-
85,-
38,-
60,-
70,-

VOOR EEN COMPLEET EN ACTUEEL 
OVERZICHT ZIE WWW. KILOWAAR.NL 

(of vraag de lijst aan) 

1ste KLAS KILO WAAR 
vee la l met 2001 u i t g a v e n 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

UIT ONZE PRIJSLIJST 

Nu ook bereikbaar per E-iVIAIL: j .haariem@wxs.nl 

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

WWW. k i I o w a a r. n I 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE VOLGENDE BEURZEN: 
vrijdag 27 en zaterdag 28 december Apeldoorn Sporthal Mheenpark 

vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2002 
Filateliebeurs Nieuw-Loosdrecht 

MISSIEWAAR 
[Denemarken 
JNoorwegen 
Australië 
Nederland 
Luxemburg 
Duitsland 
Engeland 
USA 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST.' 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.2813 720, 
Prijzen incl porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden 
BIJ aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 150,-en 10% boven ƒ 400,- Deze regelingen gelden niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Betaling ook mogelijk met uw creditcard 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) 

500 GR 1 KG 
45,-
50,-
45,-
25,-
50,-
25,-
25,-
25,-

85,-
95,-
85,-
45,-
95,-
45,-
40,-
45,-

AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

USA MISSIE, enorme sortering 
4,5 kg F 149,-
9 kg F 289,-

DUITSLAND MISSIE, supermix 
4,5 kg F 149,-
9 kg F 289,-

ENGELAND MISSIE, als vanouds 
9 kg F 149,-

ENGELAND MILLENNIUM ZEGELS 
Alle 25 series praehtig gestempeld 
Voor slechts F 99,-

ZWEDEN GROOT-FORMAAT 
enkel papier en met 2001- uitgaven 
1 kg F 99,-

SUPERAANBIEDING 
BIJ aankoop van 3 aanbiedingen 5% korting 
Bij aankoop van 4 of meer aanbiedingen 10% korting 

wli 

mailto:j.haariem@wxs.nl


RECHTSZAAK TEGEN ZEVEN 
LEDEN VAN GEHEIME 'RING' 

Ook Nederlandse handelaar onder de betrokkenen 

Alweer enkele maanden gele
den doken m de ftlatelistische 
pers de eerste berichten op over 
een groep van zeven grote han
delaren die betrokken zou zijn 
bij bid rigging, vrij vertaald 
doorgestoken kaart bij het bie
den De inhoud van die-toen 
nog vrij summiere - berichten 
was duidelijk de leden van de 
groep hadden onderlinge af
spraken gemaakt over hun 
biedgedrag op grote postzegel-
veilingen Hun doel was simpel 
het kopen van interessante ka
vels tegen een zo laag mogelij
ke priis De namen van hetze-
vental werden (zoals dat in de 
Amerikaanse en Engelse media 
gebruikelijk is) zonder enige te
rughoudendheid vermeld, het 
waren (in alfabetische volgor
de) Jo/i(i Apfelbaum van Earl 
P il Apfelbaum Ine (Verenigde 
Staten), Etiemne de Cherisey 
(Frankijk), Dawitt Fe/der van Da-
vitt Felder Ine (Verenigde Sta
ten), Anthony Feldman (Groot-
Brittannie), Dana Okey (Ver
enigde Staten), Stephen Osbor
ne (Groot-Brittannie) en Kees 
Quirijns (Nederland) Er was op 
z'n minst nog één andere han
delaar bij de activiteiten van 
The Ring betrokken, het simpe
le feit dat deze persoon volledi-

De affaire stond de afgelopen maanden in de 
belangstelling van voornamelijk Engelstalige 

media. Bladen als Linn's Stamp News (Verenigde 
Staten) en The Philatelic Exporter (Groot-

Brittanië) wijdden er vele kolommen aan. Geen 
wonder, want de activiteiten van een gezelschap 
dat zichzelf in het geheim omschreef als The Ring 
spreken tot de verbeelding, vooral van diegenen 
die weten hoe het veilingbedrijf in elkaar steekt. 

ge medewerking toezegde bij 
de rechtsgang verhinderde dat 
zijn naam - het gaat hier om de 
handelaar Greg Stolow - m één 
adem met de zeven andere 
werd genoemd 

GEEN PEANUTS 
De rechtszaak tegen de van bid 
r/gg/dg verdachte handelaren is 
aangespannen door drie Ameri
kaanse staten New York, Mary
land en Californie De partijen 
die schade hebben geleden zijn 
de veilingen waarvan The Ring 
gebruik maakte en de mensen 
die kavels bij deze veilingen m-

VEROORDELING MOGELIJK WEGENS 
OVERTREDING VAN ZEVEN WETTEN 

In de aanklacht die de gezamenlijke procureurs-generaal tegen 
de leden van The Rin^ hebben opgesteld is sprake van het overtre
den van maar liefst zeven veschillende wetten Dit zijn ze 

1. De Sherman Act, Restraint ofTrade ('handelsbelemmering'); het 
gaat hier om een federale wet die in elk van de drie betrokken 
Amerikaanse staten van kracht is; 
2. De Donnelly Act (New York), deze wet stelt het op 'onevenredige 
wijze' belemmeren van de handel tussen Amerikaanse staten 
strafbaar; 
3. De Neu; York Executive Lau) Section, een wet die de staat New York 
het recht geeft om een vergoeding te eisen die aan de gedupeerde 
verkopers, veilinghuizen en eventuele anderen kan worden uitbe
taald De wet stelt verder het verborgen houden van illegale acti
viteiten strafbaar. 
4 De Neu; York General Business Lau;. Deze wet maakt het mogelijk 
personen aan te pakken die op misleidende wijze zaken doen. 
Ook het op onrechmatige wijze beïnvloeden van veilmgopbreng-
sten kan krachtens deze wet worden bestraft, 
5. De Maryland Antitrust Act; stelt'handelsbelemmering' inde 
staat Maryland strafbaar; 
6. De California Antitrust Act; idem, maar dan voor Californie; 
7. De California Unfair Competition Act, wet die van kracht is in Cali
fornie en die competievervalsmg strafbaar stelt. 

brachten Doordat de kavels 
een veel lagere opbrengst haal
den dan normaal gesproken het 
geval zou zijn geweest werden 
veilinghouders zowel als inzen
ders financieel gedupeerd De 
veilingen waarop The Ring naar 
verluidt actief was behoorden 
met tot de allerkleinste bedrij
ven Matthew Bennet Ine , Ivy & 
Mader, H R Harmer Ine , Da
niel F Kelleher, Robert A Sie
gel, Spink America (Christie's), 
Harmer-Schau en Sotheby's 
De rechtszaak waarin het ze
vental betrokken is geraakt 
heeft tot doel de aangerichte 
schade vergoed te krijgen, het 
geld terug te geven aan de ge
dupeerden, de teruggave van de 
geveilde objecten af te dwingen 
en boetes op te leggen 
Dat het bij de veronderstelde 
bid rigging met om - w e blijven 
even m stijl -pea/iuts ging 
wordt door het Amerikaanse 
postzegel blad Linn's Stamp 
Neivs helder uit de doeken ge
daan Want hoe somber de ge
lulden soms ook zijn die uit de 
wereld van de handel op ons af
komen, het kopen en verkopen 
van postzegels blijkt toch een 
profijtelijke bus/dess te zijn In 
de Verenigde Staten ging m de 
postzegelhandel in het jaar 
2000 bijna een miljard dollar 
(zo'n 2 4 miljard Nederlandse 
guldens) om Ongeveer vijftien 
procent van dat bedrag had be
trekking op de omzet van open
bare veilingen In een gemiddel
de veilmgzaal zitten doorgaans 
met meer dan honderd 'echte' 
bieders en bij de meeste kavels 
wordt door meestal met meer 
dan twee of drie serieuze be

langstellenden 'doorgeboden' 
Met die wetenschap in het ach
terhoofd IS het met moeilijk om 
je voor te stellen dat - als van te
voren wordt afgesproken met 
tegen elkaar op te bieden - de 
opbrengst van een kavel in be
langrijke mate kan worden beïn
vloed 

GEHEIME VEILINGEN 
Hoe ging de 'groep van zeven' 
te werk' In het Britse handela-
renblad The Philatelic Exporter 
wordt dat uitvoerig uit de doe
ken gedaan De Amerikaanse 
correspondent van dat blad. 
Les Winiek, beschrijft op twee 
dichtbedrukte pagina's hoe The 
R/ngte werk ging, welke (gehei
me) afspraken er werden ge
maakt, hoe de buit werd ver
deeld, hoe werd geprobeerd zo 
mm mogelijk sporen achter te 
laten, waarom de (reehts)zaak 
aan het rollen kwam en welke 
beschuldigingen uiteindelijk 
door de drie betrokken officie
ren van justitie naar voren zul
len worden gebracht 
Het kwam er op neer dat de ver
dachten gedurende bijna twin
tig jaar onderlinge afspraken 
maakten die er simpelweg op 
gericht waren het aantal bieders 
op bepaalde kavels zo gering 
mogelijk te laten zijn Om dat 
doel te bereiken werden vooraf
gaand aan de 'echte' veilingen 
eerst eigen, geheime veilingen 



georganiseerd waarop werd be
slist, wie op een bepaald kavel 
zou mogen bieden. Daarmee 
kwamen de zeven op gespan
nen voet te staan met een aan
tal Amerikaanse wetten, zowel 
op federaal (landelijk) niveau 
als op het niveau van de drie be
trokken Amerikaanse staten. 
Bij deze 'interne veilingen' werd 
gebruik gemaakt van de dien
sten van een vertrouwensman, 
de New-Yorkse particuliere 
chauffeur Ahmed Hegazi. Het 
was de taak van deze Hegazi 

structief voorbeeld van deze re
geling (zie het kaderstukje op 
deze pagina). 
Dat het zevental soms forse 
'besparingen' wist te bereiken 
wordt duidelijk uit een écht 
voorbeeld uit de aanklacht van 
de Officier van Justitie. In de 
veiling van Robert A. Siegel van 
maart 1977 was een kavel opge
nomen waarvoor twee leden 
van The Ring belangstelling 
hadden; beiden waren bereid 
om 57.000 dollar (bijna 137.000 
gulden) te betalen. Dankzij de 

om de geheime biedformulie-
ren te verzamelen om daarna 
vast te stellen wie op welke ka
vels zou mogen bieden. Hegazi 
stelde de leden van The Ring 
van het resultaat op de hoogte. 
In het artikel van Les Winick 
wordt Anthony Feldman uit 
New York als de drijvende 
kracht achter The Ring aange
wezen. Hij besliste wie er lid 
kon worden van het gezelschap, 
hij regelde het financiële gedeel
te van de gemaakte afspraken 
en hij was het ook die Ahmed 
Hegazi betaalde voor de door 
hem verrichte diensten. 

COMPENSATIE 
Leden van The Ringdle door 
middel van een bod op de 'ge
heime' veiling belangstelling 
toonden voor een bepaald ka
vel, maarte laag zaten om als 
enige te mogen bieden, werden 
financieel gecompenseerd. Het 
geld dat daarmee gemoeid was 
werd gefinancierd door het ver
schil tussen het hoogste 'inter
ne bod' en de uiteindeliike op
brengst op de echte veiling. An
ders gezegd: het voordeeltje dat 
de gelukkige bieder behaalde 
doordat zijn mede-ringleden 
niet meeboden werd gedeelte
lijk gebruikt voor het compen
seren van de leden die achter 
het net visten. Les Winick geeft 
in zijn artikel in The Philatelic 
Exportereen fictief, maar in-

in het geheim gemaakte af
spraak niet tegen elkaar op te 
zullen bieden werd het kavel 
toegeslagen voor 26.000 dollar 
(ruim 62.000 gulden). Dat ver
koper en veilinghuis niet beter 
werden van delage opbrengst -
het verschil bedroeg bijna 
31.000 dollar ofwel Dijna 75.000 
gulden - zal duidelijk zijn. 

MONDJE DICHT 
Natuurlijk bestond steeds het 
gevaar dat buitenstaanders op 
de hoogte zouden geraken van 
de activiteiten van The Ring. Een 
van de zwakke punten was dat 
chauffeur Hegazi optrad als 
commissionair voor alle leden 
van The Ring. Hegazi kreeg op 
een gegeven moment opdracht 
om de biedingen van de zeven 
aan te tekenen in de catalogus 
van de te bezoeken veiling; hij 
mocht geen gebruik meer ma
ken van de speciale biedformu-
lieren die hij voor The Ring bij
hield. De catalogus moest na 
afloop van de veiling bij Feld
man worden ingeleverd. 
Maar nog waren de ringleden er 
niet gerust op; ze waren bang 
dat het wel eens in het oog zou 
kunnen lopen dat Hegazi na
mens zoveel bieders optrad. De 
chauffeur mocht vanafdat mo
ment maar namens een paar 
ringleden bieden. Er werden 
'gewone' commissionairs inge
schakeld, mensen die van de 

activiteiten van The Ring niets 
afwisten. 
Andere maatregelen die Feld
man volgens Winick nam om 
de zaak geheim te houden had
den betrekking op de papier
winkel: Hegazi moest na afloop 
alle formulieren aan hem ge
ven; die werden vernietigd! Het 
werd de ringleden verboden om 
met derden over het bestaan en 
de activiteiten van The Ring te 
praten. Bovendien mocht bij de 
financiële verrekening geen ge
bruik worden gemaakt van op 
naam gestelde cheques. Het 
was de bedoeling dat er contant 
werd betaald of zelfs in natura. 

DIEPGAAND ONDERZOEK 
Het was de al eerder genoemde 
Greg Stolow die de zaak in de 
openbaarheid bracht. Hij was 
van het bestaan van The Ring 
op de hoogte dankzij de loslip
pigheid van een of meer van de 
ringleden. Enkele jaren geleden, 
m ieder geval na juni 1997, be
naderde Stolow - schriftelijk of 
mondeling, dat is niet duidelijk 
- een aantal leden van de ring. 
Zijn boodschap liet aan duide
lijkheid niets te wensen over: 
als The Ring niet met geld over 
de brug kwam zou hij het be
staan van het gezelschap ont
hullen. Het lukte de ringleden 
en Stolow met om het eens te 
worden, maar de leden van The 
Ring besloten wel onmiddellijk 
een eind te maken aan hun pro
fijtelijke afspraken. 
In januari 2000 stapte Stolow 
naar de procureur-generaal van 

de staat New York en vanafdat 
moment ging de bal aan het rol
len. Achttien maanden lang 
werd de aanklacht bijzonder 
grondig onderzocht. Alle ge
noemde veilinghuizen kregen 
bezoek van rechercheurs die 
alle veilingen die in de afgelo
pen twintig jaar werden gehou
den nauwkeurig tegen het licht 
hielden. De biedformulieren 
werden gecontroleerd, het bied-
verloop gereconstrueerd en er 
werden zelfs lijsten opgesteld 
van personen die tijdens de vei
lingen in de zaal aanwezig wa
ren. Er werden getuigen opge
roepen die onder ede verklarin
gen aflegden en er werd zoveel 
mogelijk schriftelijk bewijsma
teriaal verzameld. Toen een
maal zonneklaar was dat er vol
doende grond was voor 'een 
zaak' stelde de New-Yorkse pro
cureur-generaal ook zijn colle
ga's in de staten Maryland en 
Californië op de hoogte; dat ge
beurde in juni van dit jaar. Op 
het moment dat dit nummer 
van 'Filatelie' naar de drukker 
ging was nog niet bekend wan
neer de rechtszaak tegen de ze
ven handelaren zal dienen; wel 
is duidelijk dat ze er van worden 
verdacht een aantal wetten te 
hebben overtreden (zie kader
stukje linkerpagina). De straffen 
die geëist kunnen worden zijn 
niet mis: in zijn artikel in The 
Philatelie Exporter schrijft Les 
Winick dat er een boete kan 
worden opgelegd die het drie
voudige bedraagt van de uitein
delijk aangetoonde schade. 

DE GEHEIME AFSPRAKEN VAN 'THE RING': 
ZO WERKTE HET, ZO WERD ER AFGEREKEND 

De leden van The Ring hielden voorafgaand aan een echte veiling 
een eigen, geheime veiling. De zeven leden boden schriftelijk op 
die kavels waarvoor ze belangstelling hadden. Degene met het 
hoogste bod genoot het voorrecht om als enige van de zeven op 
de echte veiling te mogen bieden. Als tegenprestatie moest hij 
een deel van de winst afdragen aan die leden van de ring die op de 
geheime veiling ook een bod hadden uitgebracht. 
Les Winick geeft in zijn artikel in The Philatelic Exporter een voor
beeld. Stel dat vier ringleden - A,B, C en D - in de geheime veiling 
biedingen uitbrengen van van respectievelijk 3.000, 5.000, 7.000 
en 8.000 dollar. In dat geval mag ringlid D als enige tijdens de 
echte veiling op dat kavel bieden. Stel dat D het bewuste kavel 
voor 4.000 dollar toegewezen krijgt. Hij moet dan de andere ring
leden compenseren. Lid A krijgt niets; zijn bod van drieduizend 
dollar ligt onder de opbrengst van het kavel. De leden B en D heb
ben allebei op z'n minst vijfduizend dollar geboden; het verschil 
tussen dat bedrag en de uiteindelijke opbrengst (4.000 dollar) is 
dus i.ooo dollar; dat bedrag wordt gelijkelijk aan B, C en D toege
wezen (333 dollar elk). De bieders C en D boden elk voor min
stens 7.000 dollar. Het verschil tussen dat bedrag en de vorige 
'verrekeningstrap' (5.000 dollar) wordt gelijkelijk aan beiden toe
gewezen (elk i.ooo dollar). Uiteindelijk ontvangt bieder A dus 
niets, bieder B 333 dollar en bieder C 1.333 dollar van bieder D 
(die het kavel toegewezen kreeg voor 4.000 dollar minder dan hij 
bereid was te betalen). De 'winst' voor D is dus zijn 'besparing' 
van 4.000 dollar minus het bedrag van de verrekening met B en C 
(in totaal 1.666 dollar) ofwel 2.334 dollar. 
In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van het zogenoemde 'Europe
se model' dat de leden van The King aanvankelijk toepasten. Later 
werd overgestapt op de American Method, een vergelijkbaar sys
teem, maar met dit verschil dat degene die het kavel uiteindelijk 
mocht kopen er (nog) wat meer geld aan overhield. 
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Postzegel Partijen Centrale 

i 

u ITNODICINC 
OM GEZELLIG EEN DAG TE KOMEN POSTZEGELEN IN D E N H A A G . 

D E REISKOSTEN V A N ALLE N I E U W E K L A N T E N W O R D E N VERGOED! 
Wij willen ook u als nieuwe klant bij P.P.C, ontvangen en daarom vergoeden wij, 

waar u ook woont in Nederland, uw reiskosten op basis van een 2e klas retourticket NS. 
Voorwaarden Nieuwe klant bij PPC Minimaal aankoopbedrag van f1125,-
Vergoeding is maximaal 10% van het aankoopbedrag en maximaal fl 90,-

Deze aktie loopt t/m 31 december 2001 

Wij bieden onder andere aan: 
* Meer dan 2000 verschillende partijen van de wereld, geprijsd vanaf tien tot vele duizenden guldens. 

* Meer dan 120.000 FDC's van de gehele wereld, w.o veel motief, voor fl 1,- per stuk. ( zelf uitzoeken!) 

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

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

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

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

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

Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. Goede parkeergelegenheid voor de deur (fl 2,50 per uur) 

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 
* * * H < * * X t * * * * * * * * * * * * * * * * * I « « * * * * * * * INFORMATIEBON * * « * * * * * * « « « « « « * * * * * * * « * * * * * * * « * « « « * 
Naam: 
Adres: 

. Tel.i 

Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 01 Novph 

• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « 4 i * * * * * * * * * * * « « * * N I * * * * * * * ) i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend 
onze maandelijkse partijenlijst. 

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


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

9287 AFRIKA ( € 499,16 ) 
Gebr/ongebrin oud Schaubeks album 
Een fantastische partij met voornamelijk voor
oorlogs matenaal Een interessant object voor 
de echte Afrika-liefhebber Veel zegels 

9223 AMERIKA (U.S.A) ( € 136,13 ) 
Pfr/ongebr/gebrin album 
1861/1980 Een nette verzameling met zeer 
veel materiaal uit de gehele penode 

9312 AMERIKA (U.S.A) (€408,40) 
In doos 
Honderden speciale enveloppen met ingedruk-
ten hantekeningen en foto's van parlementsle
den In Amenka zeer gewild Hoge aanschafprijs 

9377 BELASTINGZEGELS ( € 83,95 ) 
Gebr/ongebrIn map 
Een interessant partijtje met leuk materiaal 

9249 BELGIË (€102,10) 
Pfr/ongebr/gebrIn album 
Dienst, port, luchtpost etc Een interessante 
verzameling met veel matenaal Deels dubbel 
verzameld 

9291 BELGISCH KONGO ( € 68,07 ) 
Gebr/ongebrln map 
Een rommelige verzameling op albumbladen 
met veel interessant matenaal Geschikt voor 
de specialist 

9275 BERLIJN (€136,13) 
Pfr/ongebr/gebrln insteekboek 
1948/1990 Een goed gevulde verzameling met 
veel komplete series Hoge cataloguswaarde 

9292 BOSNIË (€90,76) 
Gebr/ongebrln map 
1879/1918 Een interessante verzameling op 
albumbladen met veel materiaal 

9268 BULGARIJE ( € 215,55 ) 
Pfr/ongebr/gebrln insteekboek 
Een leuke verzameling tot +/-1985 met veel 
zegels en blokken Waarbij iets doubletten 
Hoge cataloguswaarde 

9379 CANADA (€90,76) 
Pfr/ongebr/gebrln Davo album 
1900/1988 Een redelijk gevulde verzameling 
met veel nominaal 

9241 CHINA (€1.928,57) 
Pfr.ln insteekboek. 
Verzameling w 0 Michel nrs 570/588, 702/713b, 
726/738a en b, 744/759 
Cataloguswaarde DM 11000 
Merendeels complete senes 

9245D.D.R. (€158,82) 
Gebrin Abna-album 
Goed gevulde verzameling 1949/1970 

9263 DENEMARKEN ( € 158,82 ) 
Pfr/ongebr/gebrln album 
1851/1976 Een nette verzameling met veel 
ouder materiaal 

9239 DUITSE RIJK ( € 215,55 ) 
Pfr/ongebr/gebrln album 
Tevens General Gouvernement 
Collectie 1933/1945 met betere senes 

9440 DUITSLAND ( € 136,13 ) 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1872/1975 Een leuke verzameling met 
onderandere Reich Bund en Berlijn 

9110 DUITSLAND BUND (€204,20) 
Vnl gebr In insteekboek en Berlijn Jaren 80 
en 90 Een interessant geheel waarbij aantallen 
Geschikt voor de rondzenddienst 

9398 ENGELAND ( € 90,76 ) 
Gebr In map Een interessant, klassiek partijtje 
op albumbladen 

9431 ENGELAND ( € 363,02 ) 
Vnl gebrin insteekboek 
Een interessante partij met veel klassiek maten 
aal Zeer geschikt voor de specialist Af en toe 
iets mindere kwaliteit Waarbij ook enkele 
bneven Hoge cataloguswaarde 

9400 ENGELSE KOLONIEN ( € 136,13 ) 
Gebr/ongebrln map Een klassiek kavel op 
blanco bladen met veel interessant materiaal 

9310FAROER (€328,99) 
Pfr In doos 
Jaarsets Een interessante partij van 44 stuks, 
waarbij de eerste en ook iets Groenland 

9077 FRANKRIJK (€56,72) 
Gebr/ongebrln map 
Verzameling portzegels Waarbij mindere 
kwaliteit Cataloguswaarde ff 6 500 -
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9380 FRANSE KOLONIEN ( € 1.815,12 ) 
Ongebr/gebrin doosje 
Een fantastische partij op rondzendblaadjes 
met voornamelijk beter en top-matenaal Vele 
landen zijn goed vertegenwordigd Een must 
voor elke echte Franse kolomen liefhebber, 
maar zeker ook geschikt voor wederverkopers 
EXTREEM HOGE CATALOGUSWAARDE l " " 

9330 GRIEKENLAND ( € 147,48 ) 
Vnl gebrin map 
1861/1970 Verzameling op blanco bladen 
met veel vooroorlogs matenaal 

9402 HONG KONG ( € 90,76 ) 
Pfr In map 
Moderne blokken Hoog nominaal 

9231 HONGARIJE ( € 385,71 ) 
Pfr/ongebr/gebrln 4 blanco albums 
1880/1986 Een zeer goed gevulde 
verzameling met veel matenaal Waarbij ook 
veel betere senes Hoge cataloguswaarde 

9345 INDONESIË (€90,76) 
Vnl ongebrin album 
1949/1975 Een nette verzameling Na 1953 
vrijwel kompleet 

9205 ISRAEL (€136,13) 
Vnl pfr In map 
Blokken Een leuke partij met voornamelijk 
modern matenaal 

9295 ITALIË ( € 249,58 ) 
Pfr/ongebrin map 
Een leuke partij op insteekbladen met veel 
betere senes Waarbij iets Triest Geschikt 
voor de gevorderde Italie-verzamelaar 

9354 JOEGO-SLAVIE EN GEB. ( € 147,48 ) 
Ongebr/gebrin map 
Een leuke verzameling tot 1960 op album
bladen met voornamelijk ouder materiaal 

9319 KANAAL EIL. ( € 272,27 ) 
Pfr In album 
1969/1984 Een komplete collectie van 
Jersey en Guernsey 

8758 MALTA (€272,27) 
Pfr In speciaal album 
MALTEZER RIDDER ORDE 1966/1990 Een 
komplete collectie met ook enkele fdc's 

9315 MOTIEF: MUZIEK ( € 1.474,79 ) 
Vnl pfr In 6 Lindner albums 
Een zeer uitgebreide verzameling met veel 
topmatenaal Met onder andere componisten, 
instrumenten, modern enz enz Een mooi 
geheel met zeer veel topmatenaal van vele 
verschillende landen Van oud tot nieuw 
Het oudere gedeelte is voornamelijk onge
bruikt, maar na 1960 is vrijwel alles postfns 

9338 MOTIEF: VLINDERS ( € 102,10 ) 
Pfr/ongebr/gebrln insteekboek 
Een verzameling met veel materiaal 

9002 MUNTEN (€567,23) 
In 2 dozen 
Een interessante partij m 25 albums Zeer veel 
matenaal Waarbij ook veel interessant oud 
Vele landen zijn goed vertegenwoordigd 

9344 NEDERLAND (€249,58) 
Ongebr/gebrin album 
1867/1976 Een redelijk gevulde verzameling 
met veel topseries uit de jaren 50 

9403 NEDERLAND ( € 1.247,90 ) 
Ongebr/pfrin map 
+/-1900/1950 Een rommelige partij op album
bladen met zeer veel topmatenaal uit de 
gehele periode Zeer geschikt voor de ge
vorderde verzamelaar Hoge cataloguswaarde 

9415 NEDERLAND (€136,13) 
Gebrin insteekboek 
Een interessant partijtje port met veel beter 
matenaal Waarbij iets doubletten 

9393 NEDERLANDS INDIE (€340,34) 
Gebr/ongebrln map 
1870/1948 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter materiaal Waarbij 
ook luchtpost, port en dienst 

9341 NEDERLANDSE KOLONIEN ( € 431,09 ) 
Pfr/ongebr/gebrln album 
1870/1963 Een goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal van alle gebieden 
Waarbij ook een interessant deel Indonesia 

9206 NOORWEGEN ( € 385,71 ) 
Vnl pfrinmap 1909/1976 Een zeer goed 
gevulde verzameling op albumbladen met 
veel betere series 
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Prijzen in Nederlandse guldens. 
9171 PARAGUAY ( € 158,82 ) 

Pfr/ongebr In album +/-1900/1970 
Een rommelige verzameling met veel 
beter materiaal Waarbij veel motief 

9351 POLEN (€61,26) 
Gebr/ongebrln album 
1918/1958 Een redelijk gevulde verzameling 

9369 ROEMENIE ( € 65,80 ) 
Ongebr/gebrin blanco album 
Een leuke vooroorlogse verzameling 

9364 RUANDA ( € 56,72 ) 
Vnl pfr In map Een leuke partij op blanco 
bladen met veel motief 

9311 RUSLAND (€181,51) 
Vnl gebrin doos Een leuke uitzoekpartij 
met 2 insteekboeken, kaartjes en zakjes 
Waarbij veel ouder materiaal 

9371 SCANDINAVIË ( € 102,10 ) 
Vnl gebrin insteekboek Een interessante 
partij met voornamelijk ouder matenaal 
Geschikt voor de stempelspecialist 

9442 SINGAPORE ( € 72,60 ) 
Ongebr/gebrin map Een leuke verzameling 
op blancobladen met veel betere zegels 

9434 SPANJE (€147,48) 
Gebr/ongebrln insteekboek 
Een interessante partij met veel klassiek 
Leuk om uit te zoeken voor de echte Spanje 
specialist 

9358 SURINAME (€136,13) 
Vnl pfr In map 1927/1975 Een goed gevulde 
verzameling op albumbladen 

9374 TSJECHO-SLOWAKIJE ( € 90,76 ) 
Ongebr/pfr In album 1919/1973 
Een nette verzameling met veel materiaal 

9423 VERENIGD EUROPA ( € 1.247,90 ) 
FDC'S In 11 luxe albums 
+/-1949/1994 Een zeer uitgebreide vrijwel 
komplete verzameling met veel topmatenaal 
Waarbij ook veel betere voorlopers en 
meelopers Een pracht object wat met zorg 
verzameld is en een gigantische 
cataloguswaarde heeft 

9260 VERENIGDE NATIES (€158,82) 
Gebrin 2 luxe albums 
1951/1993 Een vrijwel komplete verzameling 
met uitgebreid vlaggen New York 

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

9309 WERELD ( € 544,54 ) 
Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een fantastische partij met zeer veel 
materiaal Vondsten goed mogelijk 
Vele avonden uitzoekplezier 

9343 WERELD (€1.021,01) 
Gebr/ongebr In zeer oud Schaubeks album 
+/-1850/1900 Een nette verzameling met 
zeer veel interessant materiaal Een pracht 
object voor de liefhebber van klassieke 
postzegels Ook het album verkeert nog in 
een buitengewoon goede staat 
Een echte liefhebber-partij 
Met veel Duits materiaal 

9234 WEST EUROPA (€226,89) 
Vnl gebr In doosje 
Een leuke partij in ruim 30 oude rondzend-
boekjes met veel klassiek en Duits matenaal 

9189 ZUID AFRIKA (€90,76) 
Gebrin doos 
Engros in zakjes waarbij ook iets andere 
landen 
Geschikt voor de specialist 

9216 ZWEDEN ( € 147,48 ) 
Vnl pfr In album 
1892/1975 Een leuke verzameling met 
voornamelijk veel naoorlogs materiaal 

9321 ZWITSERLAND ( € 680,67 ) 
Gebr/ongebrln 2 Davo albums 
1854/1970 Een goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal Waarbij ook een 
interessant deel dienst Deels dubbel 
verzameld 

9408 ZWITSERLAND ( € 90,76 ) 
Ongebr/gebrin album 
+/-1900/1960 Een nette verzameling met 
veel toeslagsenes 

350 

135 

145 

125 

400 

225 

160 

325 

300 

200 

2750 

350 

400 

1200 

2250 

500 

200 

325 

1500 

200 



1 E 
SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

17. VERVALSINGEN TEN NADELE VAN 
DE POSTERIJEN [AFLEVERING 3] 

In deze aflevering van 
Vervalsingen herkennen pre
senteren we het tweede 
deel van vervalsingen ten 
nadele van de posterijen, 
gebruikt in de Sovjet-be-
zettingszone. Uit de na
latenschap van Fred Ja
cobs, de bekende Am
sterdamse verzamelaar 
van deze na-oorlogse pe
riode, kunnen verschei
dene brieven worden ge
toond die hierop betrek
king hebben. Het gaat 
om stukken uit de collec
tie brieven die gebruikt 
werden ten nadele van de 
posterijen. Het is niet no
dig uitvoerig op de de
tails van de bewuste stuk
ken in te gaan; de afbeel
dingen en de erbij ge

plaatste onderschriften 
spreken voor zichzelf. 
Voor wie zich afvraagt 
hoe het mogelijk was dat 
er uit deze periode zoveel 
brieven ten nadele van de 
post zijn aangetroffen wil 
ik graag het volgende 
voorbeeld geven. 
In - het gaat zoals gezegd 
om een voorbeeld - het 
Oberpostdireirtion Bezirk 36 
Potsdam werden in totaal 
263 Bezirksstempel of 
handstempels gebruikt 
op 126 postkantoren, 37 
bijkantoren, dertien 
postagentschappen klas
se I en één postagent
schap klasse II. Hierdoor 
werd het aantal van 355 
opdrukken, typen en 
kleuren mogelijk. 

De officiële 'overstem-
pelperiode' was bijzon
der kort: van 24 juni tot 
en met 2 juli 1948. De of
ficiële gegevens waren 
niet duidelijk of in ieder 
geval op verschillende 
wijze interpreteerbaar. 
Verzamelaars, handela
ren en scrupuleuze post-
beambten hadden dank
zij de omstandigheden de 
kans van hun leven om 
postzegels voor i/io van 
hun waarde door over-
stempeling op te waarde
ren. Zo maakten postze
gelhandelaren gebruik 
van frankeringen met 
'vervalste' en/of niet-offi-
ciele opdrukken op bij
voorbeeld cijferzegels, 
die bij een groot aantal 
postkantoren beslist niet 
werden overstempeld. 
Vrijwel alle overstempel-

de cijferszegels vinden 
hun oorsprong in verza
melingen of handelaren-
voorraden; die zijn dus 
tegen de bepalingen in 
overstempeld. 
Dat ook directeuren van 
postkantoren zich be
zondigden aan het verval
sen of niet-officieel over-
stempelen (en zodoende 
dus poststukken maak
ten die werden gebruikt 
ten nadele van de poste
rijen) kon niet uitblijven. 
Een bekende postdirek-
teur die zo te werk ging 
was Werner. Hij gebruik
te de volgende, echte 
handstempels: Bezirk 14 
Eibau, 14 Hernnhut, 14 
Lóbau, 14 Niederoder-
witz en 14 Oberoderwitz 
(zie ook afbeelding 20). 
Van veel van zijn brieven 
is de klep verwijderd, zo

dat men de indruk krijgt 
dat het om echte post
stukken gaat. Brieven 
voorzien van de naam 
Werner of brieven voor
zien van een adres in het 
handschrift van Werner 
moet u beslist niet ko
pen; dat zijn waardeloze 
maaksels. 
De laatste in deze afleve
ring getoonde briefis 
voorzien van zegels die 
alle vervalste opdrukken 
bezitten. De briefwerd 
verzonden uit Berlijn 
naar Alessandria in Italië, 
waar een aankomststem
pel werd geplaatst. Echt 
of vals, echt gelopen of 
gemaakt? 

Noot: 
Fred Jacobs heeft veel ge
publiceerd, zowel in Ne
derland als daarbuiten 
o.a. in Duitse Post (blad 
van de Filatelistenvereni
ging 'Duitsland'): De 
Sflchsisclie SchuJorzunflcn 
(1988 nr 3, 4,1989 nr2. 

Afbeelding 17 - handstempel Bezirk 14 Prina }a (opdruk-uerualsmg), echt gelopen aangete
kende uerzamelaarsbrief Postzegels Zehnjachjrankatur (40 pj= 4 pj), met handstempel 
(80 pfl en met opdruk Sowjetische Besatzung Zone (24 pj), totaal 108 pf(48 pfbricfporto 
niet-plaatsehjkuerkeer 20 tot 250gr, plus 60 pJaantekenrecht), ajst Cossebaude (BzDres-
den)b-g 7 46-13, aankst. Dresden A3g 10 748 6-7 De uerzcnder heejt meerdere van dit 
soort bneuen geproduceerd. 

Afbeelding 18 - handstempel Bezirk 36 Potsdam=Babelsberg, 36 Caputh (2 uerschillende 
opdrukken, opdruk op 16 pJ is een uerualsmg), echt gelopen aangetekende (uerzamelaars')-
brief Postzegels Zehnfacĥ -ankatur (60 pj= 6 pJ), met handstempel (68 pj) en opdruk 
Souyetische Besatzungs Zone (10 pf), totaal 84 pJ(24 pfbncfjjorto niet-plaatselijk uerkeer 
tot 2ogr, plus 60 pjaantekenrecht), aJst Caputh b über Potsdam 2 08 7 48 -18, aank st 
Potsdamiz-g 7 48 g Dr Boheim, keurmeester, heeft het merk falsch'aangebracht 

Afbeelding 21 - handstempel Bezirk 36 Brandenburg 3, aangetekende zgn antujoord enue-
lop Postzegel handstempel (84 pj), 24 pfbriefporto tot 20gram uoorniet-plaatselijkuer
keer plus 60 pjaantekenrecht, totaal 84 pJ, afst Brandenburg (Hauel) 1 a 01 7 48 -8, 
aankst Helmstedta-6 7 48-12 (Deze antu)oordbne/u;ordtgenoemdin het Neues Hand
buch der Bezirkshandstempel-Aujdruckmarken) 

Afbeelding 22 - handstempel Bezirk 36 Wustenmark, Bezirk 3 Berlin 54 (type d) en 3 Berlin 
(met herkenbaar type), aangetekende antwoord enuelop, uerzonden door "I P B "-Verlag, 
Berlin NW7, Postfach 2g Postzegels handstempel 36 Wustenmark (5pj), 3 Berlin 54 (84 
pj) en 3 Berlin (2 p/cijferzegel), totaal gz pf(32 pjbriefporto plaatselijk uerkeer 20 tot 250 
gr,plus 60pjaantekenrecht), aJst BerlinNW7b 27 648 10-11, aankst Berlm-Charlot-
tenburg 4 28 6 48 7-8 Het 2 pjcijferzegel is de ucrualsmg 



3 , 4> 1990 n r i , 2 ) ; Post^e-
schiedenis Duitsland 1948 
(1991 n r z , i 9 9 2 n r 3 ) ; B e -
zirksstempelaufdruckmarken 

(1992 n r i ) ; Belangrijkste 
Posttarieuen in Duitsland 
(1994 n r 3 ) ; Post^eschiede-
nis - Geldsanennfl - Duits

land 1948 (uerualsmgen 
handstempelopdrukken) 
(1995 n r 1 , 3 , 1 9 9 6 1 1 1 3 , 
1997 n r 3 , 1 9 9 8 n r i , 2 ) . 

E n in De Postzak, v e r e n i 
g i n g Po & Po) n u m m e r 
166, d e c . 1990 : Handstem
pel opdrukken uan de Russi

sche bezettingszone van 
Duitsland en in het bijzonder 
de daaruan voorkomende 
vervalsingen. 

Afbeelding 15 - handstempel Bezirk 41 Niederschlema, aangetekende envelop Postzegels 
met handstempel 41 Niederschlema (8 pJ, kopstaand, 41 pjen 80 pj) totaal 128 pJ(48 pJ 
briefporto, 20 tot 250 gr, niet-plaatselijk verkeer, 6opfaantekenrechten 20 p/voor'ei
genhandig' - persoonlijke overhandiging), afst Niederschlema (Erzgeb ) a 24 6 48 11-12 
Aank st Radiumbad Oberschlema 25 6 4 8 7-8V, geen ontvanger aanwezig (achterzijde 
geschreven Empjanger nicht angctrojfen 25/6) Deze verzender heeft brieven geproduceerd 
met aantekening Geschajtspapier, Einschreiben (tekortgcfrankcerd met Nachgebuhr). 

Afbeelding 16 - handstempel Bezirk 14 Prma }a (opdruk-vervalsmg), ojjïciele, echtgelopen 
brief(i6pf briefporto tot 2 o gr, plaatselijk verkeer), afst Dresdendii 7 48-7 

B e l a n g s t e l l i n g v o o r e e n (J ia lez ing ove r ve rva l s i ngen? Schr i j f d e 
r edac t i e ; d e a u t e u r van d e z e r u b r i e k n e e m t d a a r n a c o n t a c t o p . 

Afbeelding 19 - handstempel Bezirk 27 Chemnitz 18a, id en nietgoed herkenbaar, vermoe
delijk 20a of 23c, echtgelopen aangetekende (postzegclhandelaars)bncf Postzegels Zehn-
Jachfrankotur (10 pJcijfer = 1 pj), handstempelopdrukken (i5pf- 27 Chemnitz 18a, 60 pf-
27 Chemnitz id, 15 pJ- 27 Chemnitz 20a' oj23a'), totaal 92 pJ(32 p/briejporto plaatse-
lijkverkeer 20 tot 25ogr, plusSopfaantekenrecht), a/st Chemnitzij a 26 6 4 8 g-10, 
aank st Chemnitz 1 b 27 8 48 -22 De 15 pjcijferzegel heejt een opdrukvervalsing 

Afbeelding 20 - handstempel Bezirk 14 Eibau, de 'echt'gelopen brief beneden 20 gram in 
het nict-plaatselijk verkeer, was van te weinig port voorzien, 20 p/in plaats van 24 pf van
daar het stempel Nachgebuhr Daarom nahejing van 1,5 x de ontbrekende 4 pJzijnde 6 pf, 
geschreven met blauu) krijt, afst Eibau (Oberlausitz) 0 2 5 6 48-14 

Ajbeelding 23 - handstempel Bezirk 16 Meusciwitz, echtgelopen aangetekende brief Post
zegels handstempel i5 Meuselwitsch (12 pJ, 15 pJ, 16 pJ, 25 pf jo pfen 10 pf) totaal 108 
pf (48 pJbriefporto 20 tot 250 gr niet-plaatsehjk verkeer plus 60 pJaantekenrecht), ajst 
Meuselwitz (Thur) d 26 6 48 -18, aank st Kriebifzsch (Kr Altenburg) a 28 6 48 -7 Alle 
stempels en het aantekenstrookje zijn echt, merk/alsch keurmerk Dr Boheim BPP 

Afbeelding 24 - handstempel 3 Berlin 4 en opdruk Sowjetische Besatzung Zone, bricfge-
Jrankeerd met in totaal 238 pf Niet-bestaande valse opdruk op Stephan-zegels De opdruk 
Sowjetische Besatzung Zone op de cijferzegels zijn alle vals De brief is a^estempeld met Ber-
lin-Sudende a 13 9 48-17, aankomststempel Alessandria Poste Centro (Arrivic Partenze) 
21 9 48 13 Weigclt, keurmeester BPP, schrijft op de achterzijde, alle Zijèrnmarken mit 

falschem Aufdruck Kompleet maakwerk, inclusief stempcls> 
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[11] DIGITALE POSTZEGELS: 
NIEUW VERZAMELGEBIED? 
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Sinds mei 2000 loopt in 
Nederland een pilot-pro-
ject met de digitale post
zegel. PTT Post heeft als 
eerste in Europa een start 
gemaakt met deze toe
passing van nieuwe com
putertechniek op de post
markt. In de afgelopen 
periode werden de voor-
en nadelen, de fraudege
voeligheid en de markt
kansen onderzocht. Na 
een succesvolle afsluiting 
van het project start PTT 
Post binnenkort met de 
introductie van 
EasyStamp, een digitale 
frankeermethode. 

Twee systemen 
Om van de digitale post
zegel gebruik te maken 
werd in eerste instantie 
gedacht aan twee syste
men. De klant krijgt in 
het ene geval de beschik
king over speciale soft
ware en een apparaatje 
ter grootte van een luci
ferdoosje dat op de com
puter moet worden aan
gesloten. De andere mo
gelijkheid is dat er in 
plaats van het apparaatje 
een kaart met een kaart
lezer wordt gebruikt. Op 
het apparaatje of de kaart 
kan via internet een fran-
keertegoed worden gela
den. Dit wordt door mid
del van automatische in
casso met PTT Post verre
kend. JVlet het ontvangen 
computerprogramma 
kan de klant zelf digitale 
postzegels aanmaken 
met gebruikmaking van 
zijn frankeertegoed. 
Ook bij het vervaardigen 
van de digitale zegels zijn 
er weer twee mogelijkhe
den. Er is een aparte ze
gelprinter verkrijgbaar, 
die wordt aangesloten op 
de computer. In de prin
ter zit een rol met specia
le fluorescerende plaketi-
ketten waarop de zegels 
kunnen worden geprint. 
De andere mogelijkheid 
is om de zegel door mid
del van de eigen printer 
uit te draaien. Daarbij 
kan de gebruiker zelf be
palen of de print rechtst
reeks op het briefpapier 
danwei op de envelop 
moet worden afgedrukt. 
De eerste versie vereist 
overigens wel een enve
lop met een venster ter 

hoogte van de digitale ze
gel. Bij deze werkwijze 
ziet de zegel er iets an
ders uit, want nu moet in 
plaats van het fluoresce
rende stickertje een code 
worden aangemaakt, die 
de SOSMA-machines in 
de sorteercentra moeten 
kunnen lezen voor het 
opzetten van het post
stuk. 
De digitale postzegel 
heeft vanzelfsprekend 
een geheel ander uiterlijk 
dan de standaardpostze
gel. Het is een soort 
tweedimensionale barco
de waarin een aantal ge
gevens in blokjes zijn ver
werkt. Zo zijn er het 
adres en de postcode van 
de verzender en ontvan
ger er in verwerkt en ook 
de datum van aanmaak. 
Verder zijn er onder meer 
een digitale handteke
ning, de frankeerwaarde 
en een licentienummer in 
opgenomen. Ook zijn er 
gegevens voor tracking en 
tracing beschikbaar, die 
het mogelijk maken het 
poststuk op zijn route te 
volgen. 

Pilots 
Vorig jaar begon PTT 
Post met het benaderen 
van honderd onderne
mers uit het midden- en 
kleinbedrijf en vijfen
twintig particulieren om 
deel te nemen aan een pi
lot-project. De deelne
mers konden gebruik 
maken van het systeem 
van E-stamp. Deze proef 
verliep op zich geslaagd, 
maar het Amerikaanse 
bedrijf besloot met deze 
activiteit te stoppen van
wege tegenvallende re
sultaten in de Verenigde 
Staten. 
Een andere pilot werd ge
houden onder vijfenze
ventig zakelijke klanten 
met het programma Hy-
perstamp. Deze software-
applicatie werd door PTT 
Post zelf ontwikkeld. In 
hetzelfde project werd 
ook de speciale digitale 
zegelprinter van Neopost 
uitgeprobeerd. De soft
wareprogramma's volde
den aan de wensen. Het 
tweede programma had 
als extra's dat het gemak
kelijk in het gebruik was 
en dat er een professio-

BIJDRAGE: DRS. J.J. HAVELAAR, MUSEUM 
VOOR COMMUNICATIE DEN HAAG 

Van bouen naar beneden: starters
pakket EasyStamp, twee uoorbecl-
den van digitale postzegels, een 
brief met een rechtstreeks op de en
velop geprinte digitale postzegel; 
een sticker met een digitale postze
gel en adresgegevens; zulke stickers 
kan de gebruiker zelf met behulp 
uan zijn computer vcruaardigen. 

nele helpdesk beschik
baar was. Daarnaast lie
pen nog twee andere pi
lots, namelijk Internet Pos
tage en de zegelprinter. 
Beide pilots zijn inmid
dels afgesloten en zijn 
ook geëvalueerd. 
Het resultaat van dat alles 
is dat het programma Hy-
perstamp is uitgekozen 
om de digitale postzegel 
uiteindelijk op de markt 
te brengen. Onder de 
nieuwe naam EasyStamp 
zullen digitale postzegels 
op het internet te koop 
zijn, vierentwintig uur 
per dag. Wie van deze 
dienstverlening gebruik 
wil maken moet eerst 
frankeertegoed kopen 
dat op een speciale kaart 
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wordt bijgeschreven. De 
kaart kan door een aan de 
computer gekoppelde 
kaardezer worden uitge
lezen. Met behulp van de 
software kan de gebrui

ker vervolgens een post
stuk met zijn of haar 
printer frankeren. Ook is 
het mogelijk om de digi
tale zegel op een sticker 
te printen. 

Digitale zegel in MvC 
Op de semi-permanente 
tentoonstelling Luve 
Oma, geachte heer/meurouu; 
in het Museum voor 
Communicatie, die een 
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Brief, uoorzien van adres- en postzegelstickcr. 

overzicht geeft van de ge
schiedenis van de post, is 
sinds kort plaats inge
ruimd voor de digitale 
postzegel. Er is een aan

tal voorbeelden van digi
tale zegels te zien, zowel 
geprint op brief als op 
etiketjes en in verschil
lende waarden. Verder is 

Demonstratieuersie van de dyitale-ze^elsojtiuare 'Hyperstamp' 

het de bedoeling om bin
nenkort een demonstra
tiemodule van de soft
ware van EasyStflmp te in
stalleren. De bezoeker 
kan dan zelf een testzegel 
aanmaken en uit laten 
printen. Deze digitale ze
gel is hetzelfde als hier
boven beschreven, met 
uitzondering van de toe
voeging testpnnt, die dia
gonaal over de zegel 
wordt geprint. Helaas is 
het niet mogelijk om 
postzegels met een geldi
ge waarde uit te printen. 
De software is namelijk 
uitsluitend in staat indi
viduele saldo's bij te hou
den en geen gemeen
schappelijke saldi voor 
verschillende gebruikers 
op één computer. 
De nieuwste frankeer-
techniek is hiermee aan 
de historische ontwikke
lingvan de postzegel toe
gevoegd, ledere digitale 
zegel is overigens uniek. 
Misschien wordt met de 
komst van de digitale ze
gel weer een geheel 
nieuw verzamelgebied 
geopend. 

Koos Havelaar is conseruator 
PosthistoriE van het Museum uoor 
Communicatie m Den Haag. 

Frankeerkaart van de nieuu;stc uersie van de 'Easi|Stamp'-ze3el. 

WELKOM IN 
HET MUSEUIM! 

Het Museum voor Com
municatie heeft twee stu
diezalen. In de algemene 
studiezaal kunt u elke 
donderdag gratis docu
mentatie, afbeeldingen, 
boeken en tijdschriften 
inzien, videobanden be
kijken en geluidsbanden 
afluisteren. 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; vaak kan er dan 
al iets worden klaarge

legd. Wilt u de postzegels 
van een bepaald land be
kijken, de postale af
stempelingen van uw 
woonplaats bestuderen 
of de ontwerpen en de 
geschiedeniskaarten voor 
de Nederlandse postze
gels inzien, dan moet u 
contact opnemen voor 
een bezoek aan de Stu
diezaal Post (070-
3307560). U kunt door
gaans één donderdag per 
maand terecht. De ko
mende tijd is dat op 25 
oktober, 15 november en 
13 december. Er is maar 
een beperkt aantal plaat
sen beschikbaar! 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dot m a a n d e l i j k s verschi|nt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE R.OOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Verzamelaars: niet 
interessant genoeg? 
Volgens Hanne Kluck van 
de afdeling Mediavoor-
lichting van PTT Post zijn 
verzamelaars voor de 
post geen interessante 
partij bij het inleveren 
van overtollige zegels 
met waardeaanduidingen 
in centen en guldens (zie 
Filatelie van oktober, pa
gina 714). Het lijkt erop 
dat deze uitspraak op 
meer zaken van toepas
sing is. Neem nu de ver
krijgbaarstelling van de 
zeven op 2 juli versche
nen boekjes. Vier ervan 
waren op de aangekon
digde dag van uitgifte aan 
de loketten te koop, de 
andere drie kwamen veel 
later. De Collect Club (wat 
een gezellige naam!) in 
Groningen kan ze op dit 
moment, eind septem
ber, nog steeds niet alle
maal leveren. Het gaat 
daarbij om de verzame
laarsversies, dus boekjes 
die niet zijn dichtgeplak. 
De club wordt bedolven 
onder telefoontjes van 
verontruste verzame
laars, ook al omdat het 
cartoonboekje van 28 au
gustus in de malaise 
deelt. Ruud de Jong, di
recteur Consumenten
markt van PTT Post en uit 
dien hoofde voorzitter 
van de Collect Club put zich 
uit in excuserende brie
ven en noemt 'logistieke 
problemen' en 'moeilijk
heden bij de productie' 
als hoofdoorzaken. Een 
beetje wrang is overigens 
dat de abonnees al wel 
half augustus de ver
schuldigde bedragen van 
hun rekening zagen ge
haald. Je kunt het ook po
sitief zien: de incasso-
dienst van PTT Post 
werkt nog wèl naar beho
ren... Omstreeks de jaar
wisseling daagt vermoe
delijk het volgende 
vrachtje op; daarover zijn 
nog geen mededelingen 
gedaan. Ik ben be
nieuwd. 

= NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Wild Babies 
Sinds 1993 wordt in Aus
tralië de 'Maand van de 
postzegel' gehouden, een 
evenement waarin ge
poogd wordt met aan
sprekende uitgiften de 
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jeugd tot het postzegels 
verzamelen te bekeren. 
Thema's uit het verleden 
waren dinosaurussen, 
dierentuinen, het leven in 
de oceaan, nachtdieren, 
enzovoort. Dit keer 
brengt een serie postze
gels afbeeldingen van ty
pisch Australische strip
figuren, 'levend' in het 
centrale laagland en het 
westelijk plateau en dan 
in het bijzonder de jong-
sten onder hen. De cre
aties zijn ook terug te 
vinden in een postzegel
boekje met tienmaal 
45 c : de zes motieven 
plus vier doublures om 
het boekje vol te krijgen. 
De zegels zijn zelflcle-
vend. 

Kerstmis 
De aanbidding van de 
drie wijzen met geschen
ken voor het Christus
kind (Mattheus 2, i-il) in 
een moderne interpreta
tie naar een laatmiddel
eeuwse tekening is te vin
den op de kerstzegel van 
40 c. Twintig van deze 
zegels vormen de inhoud 
van een boekje dat, net 
als de serie, op i novem
ber verscheen. 

De zegel uit het Australische kerst-
boekje. 

Australië [Lord Howe 
Island] 
Inheemse palmsoorten 
Vier postzegels van 
$ 2.00 zijn te vinden in 
het op 28 september ver
schenen postzegelboekje 
van het ten oosten van 
Australië gelegen Lord 
Howe Island. Op het ver 
van het vasteland gele
gen eiland ontwikkelden 
zich geheel nieuwe plan
tensoorten. Enkele voor
beelden daarvan zijn te 
vinden op deze postze
gels. De palm speelt 
zelfs een belangrijke rol 
in de economie van het 
eiland. 

Canada 
Heteluchtballonnen 
Inhakend op het motto 
'Oktober, de maand van 
het postzegels verzame
len' gafde Canadese 
post op I oktober een 
boekje uit met daarin 
postzegels met kleurrij
ke afbeeldingen van he
teluchtballonnen. De 
vier zelfklevende zegels 
kosten 47 c. per stuk en 
zitten elk tweemaal in 
het boekje. De prijs er
van bedraagt $ 3.76. 
Canada slaagde er de 
laatste jaren steeds in 
met een opvallend boek
je de maand oktober de 
laten beginnen. Zo za
gen we onder meer een 
Winnie the Pooh-boekje 
en boekjes met super
helden uit strips, met 
dinosaurussen, een 
circus... 

De beide kerstzegels uan de Faeróer; de waarden zijn inmiddelsgcunjzigd. 

Finland 
I januari 2002 
Om te benadrukken dat 
de euro aan Finland zelf 
niets verandert, zijn alle 
zegels komend jaar heel 
erg Fins. Dat blijkt ook 
uit de twee boekjes die in 
2002 zullen verschijnen. 
Maar liefst elf nieuwe ze
gels luiden op i januari 

De vier postzegels uit het nieuuje Canadese boekje. 

Faeröer 
Kerstboekjes 
In deze rubriek maakte ik 
al eerder melding van de 
kerstboekjes van de Fa
eröer. Ze verschenen in
middels op 17 september 
en bevatten zegels waar
van de afbeeldingen ge
baseerd zijn op de ge
boorte van Christus vol
gens de evangelies van 
Lucas en Mattheus. Om
dat de posttarieven op de 
Faeröer per i oktober ver
hoogd zijn, hebben de 
zegels een andere waarde 
dan oorspronkelijk mee
gedeeld was: ze bevatten 
nu zes zegels van 5.00 
(A-post, binnenland) en 
6.501«. (A-post, Euro
pa). 

het nieuwe eurotijdperk 
in. Toch houdt men ook 
vast aan een postzegel 
zonder waardeaandui
ding. Dat is altijd wel 
makkelijk bij toekomsti
ge tariefswijzigingen. 
Het is juist deze zegel -
met de vermelding ie 

klas - die in een boekje 
verkrijgbaar is. Het boek
je bevat acht zegels die 
60 c. (eurocenten dus) 
kosten, het tarief voor 
een eerste klas binnen
landse brief Afgebeeld is 
de Finse vlag. 

Finse Golf 
Net als dit jaar komt er in 
Finland ook komend jaar 
weer een boekje uit met 
motieven van de Finse 
Golf De inhoud bestaat 
uit vijf eersteklas-zegels 
(60 c.) die de huidige mi
lieuaspecten van dit ge
bied tot onderwerp heb
ben. De uitgiftedatum is 
15 april. 

Frankrijk 
Marianne gewijzigd 
De voor Franse zegels ge
bruikelijke inscriptie Repu-
blique Franfoise is sinds i 
augustus RF geworden, zo 
meldde ik in het augus
tus/septembernummer 
van Filatelie. Het betrof de 
nieuwe versie van de Fran
se permanente zegels in 
het type Marianne du 14 
juiliet. Ook de plaats van de 
andere teksten op de ze
gels is gewijzigd. In totaal 
blijkt het te gaan om vier 
boekjes met postzegels 
zonder waardeaanduiding 
(3.00 F. of€0.46): 
1. Open boekje met tien 
zegels, tekst'Ie siècle...'; 
2. Automaatboekje met 
tien zegels, tekst 'Ie siè
cle...'; 

Het kajtjc von dit nieuuje Franse boekje vestigt de aandacht op het vierde 
blok met postzegels uiaarop de hoogtepunten van de vorige ceuu; zijn 
samengebracht, hierdeujetenschop. 
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3- Open boekje met tien 
zegels, tekst over euro; 
4. DAB-boekje met twin
tig zegels, tekst 'un plai-
sir...' 

Nieuwjaarswensen 
Het boekje met de wens-
zegels (met een toeslag 
voor het Rode Kruis) ter 
gelegenheid van kerst en 
nieuvi'jaar verschijnt op 
12 november. 

Groenland 
Kerstboeige 
De twee kerstzegels van 
Groenland, uitgegeven op 
16 oktober, zijn ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje van 55.50 kr. De 
inhoud bestaat uit zes ze
gels van 4.5a en zes van 
4.75 kr. Op de zegels 
staan sneeuwhoenders 
(ptarmyan), zittend en 
vliegend, in een winter
landschap. 

trie op het gebied van IT 
(informatietechnolo
gie). De vier zegels be
lichten de invloed van IT 
op het gebied van on
derwijs ($ 1.40), com
municatie ($ 2.40), 
amusement ($ 3.00) en 
bedrijfsleven ($ 5.00). 
Behalve de serie ver
schijnt er ook een velle
tje en een grootformaat 
postzegelboekje. 

Nieuwe permanente sene 
Nog later in 2002, op 14 
oktober, komt er een 
nieuwe serie van zestien 
permanente zegels (met 
waarden van 10 c. tot en 
met $ 50.00). Op de ze
gels wordt Hongkong 
geschetst als een smelt
kroes van Oosterse en 
Westerse culturen. Ook 
hierbij verschijnt er een 
grootformaat postzegel
boekje. 

Kalaallit Nunaat 
Grönland 

Het Grocnlandse kerstboekje van ditjaar. 

Hongkong 
IT-industne 
Ter gelegenheid van de 
opening van Cyberport 
Phase I zal de post van 
Hongkong op 14 april 
van het komend jaar een 
serie postzegels uitge
ven waarop een over
zicht wordt gegeven van 
de snelgroeiende indus-

lerland 
Hall of Fame 
Na de vijf boekjes op de 
thema's 'Iers voetbal' 
(1999) en 'Hurling' 
(2000) vervolgde de Ierse 
post zijn thema Gaelic Ath
letic Association (GAA) met 
een eerbewijs aan natio
nale sporthelden. Vier 
spelers uit het verleden -

De voorlopige onderwerpen van de cyberindustrie. 

twee voetballers en twee 
hurleyers - werden vereeu
wigd op een postzegel in 
de GAA Hall of Fame. Het 
gaat om Nicl<y Rackard 
(Wexford, hurling). 
Frank Cummins (Kilken
ny, hurling), Padraic Car
ney (Mayo, voetbal) en 
Jack O'Shea (Kerry, voet
bal). De zegels zijn ook 
verkrijgbaar in een post
zegelboekje. Zo'n boekje 
bevat tien zegels van 
30 p.; het verscheen op 5 
september. 

Voorzijde van het Ierse postzegel
boekje met sporthelden. 

Boekjes met permanente 
postzegels 
De geplande boekjes met 
dubbele waardeaandui
ding zijn vervallen. In 
plaats daarvan versche
nen op 9 oktober drie 
nieuwe boekjes met ze
gels zonder waardeaan
duiding, inhoud respec
tievelijk tienmaal 'N' (Na
tional, 30 p.), tienmaal 'E' 
(Europe, 32 p.) en tien
maal 'W' (Worldwide, 
45 p.). Ze zijn bedoeld 
voor de periode van de 
overgang naar de euro. In 
april 2002 zullen ze ver
vangen worden door eu
roversies. Ze blijven ove
rigens geldig. Het huidi
ge boekje van £ i.- blijft -
met postzegels in Ierse 
munt - verkrijgbaar tot en 
met 31 december. Het 
wordt op I januari ver
vangen door een boekje 
van € 2.00 met als inhoud 
vijfmaal 38 c. en éénmaal 
10 c. 

Italië 
Posta Pnontana 
In augustus verscheen in 
Italië een nieuw boekje 
met vier postzegels van 
1.200 L. 

Korea (Noord) 
Orchideeën 
Op I augustus verscheen 
in Noord-Korea een 
boekje met orchideeën-
zegels: éénmaal lo j . (Ena 
pannea), éénmaal 40 j . 
(Gym. 'Great Katy'), twee
maal 90 j . (Sic. 'Estella Je

well'), éénmaal 1.60 w. 
(Arankagermaske) en één
maal 2.00 w. (Cyp. ma-
cranthum). 

Beschermde dieren 
Een bont gezelschap die
ren vult een op 2 septem
ber uitgekomen boekje: 
eenmaal 10 j . (zwarte ooi
evaar), eenmaal 40 j . 
(monniksgier), eenmaal 
70 j . (waterree), twee
maal 90 j . (geitantilope) 
en eenmaal 1.30 w. (oe-
hoe). Het gaat in alle ge
vallen om dieren die we
reldwijd beschermd wor
den. 

Macedonië 
Europa 2001 
Meldde ik in het vorige 
nummer van Filatelie het 
Macedonische schaak-
boekje van i juni, nu 
blijkt er op 6 mei ook al 
een boekje verschenen te 
zijn. Het bevat twee sa
menhangende paartjes 
(doorlopers) van 18 en 
36 d. van de Europaze
gels Op de achterzijde 
van het boekje staat een 
plaatje van het aan het 
meer gelegen Ohrid, de 
stad waar ook het 
schaakkampioenschap in 
juni gehouden werd. Er 
wordt mij verzekerd dat 
het Europaboekje een of
ficiële uitgifte van de post 
is, maar zekerheid heb ik 
daarover niet kunnen 
krijgen. 

Taiwan 
Jaaruan het paard 
Taiwan is er altijd vroeg 
bij - ook nu weer. Op 3 
december verschijnt er 
het nieuwjaarsboekje, ge
vuld met twaalf zegels 
van 3.50 $ 'Jaar van het 
Paard'. 

Thailand 
Vijf nieuwe boekjes 
Vanaf juni verschenen er 
in Thailand vijf boekjes. 
Ze bevatten elk een strip 
van vijf zegels van 2 b. 
Dat is al vele jaren zo. 
Het begon op 13 juni met 
een boekje waarop een 
groot beeld van Maiyarap 
staat afgebeeld. Hij is een 
soort demon en bewaakt 
een boeddhistische tem
pel. 
Op 4 juli volgde de laag
ste waarde van een serie 
met bedreigde Thaise in
secten met een afbeel
ding van Cheirotonus 
parryi, een beestje met 
zeer lange voorpoten. 
Op dezelfde datum, uit 
een serie paddestoelze
gels, het ook in Nederland 
niet ongewone waaiertje 
(Schizophyllum commune). 
Vervolgens op 10 septem
ber een serie fraaie vlin
ders Pachliopta aristo-
lochiaegoniopeltis. Een in
drukwekkende naam 
voor zo'n klein beestje. 
Het rijtje werd op 6 okto
ber gesloten met een 
boekje ter gelegenheid 

Het boekje met de Europazegels uan Macedonië 

Maleisië 
Auto's 
Tien in Maleisië vervaar
digde motorvoertuigen 
zijn te vinden op de tien 
zegels van 30 cent van 
een op 9 juli verschenen 
postzegelboekje. 

Nieuw-Caledonië 
Cagoü 
Behalve bijzondere boek
jes geeft Nieuw-Caledo
nië sinds 1992 ook boek
jes uit met zegels uit de 
permanente serie 'Ca-
gou' (de naam van een 
klein inheems vogeltje). 
Op 19 september is daar 
een nieuw boekje aan 
toegevoegd: het bevat 
tienmaal de zegel van 
5.50 F. 

van de internationale 
schrijfweek. Op de zegel 
staat een medicinale 
plant afgebeeld, het 
prijswinnend resultaat 
van een ontwerpwed
strijd 'huis-tuin-en-keu-
ken kruiden op een post
zegel'. 

Vanuatu 
Verschillende zegelinhouden 
Het lijkt erop dat Vanuam 
het voorbeeld heeft ge
volgd van - bijvoorbeeld -
Anguilla dat eerder ook 
postzegelboekjes uitgaf 
met dezelfde kaftjes maar 
verschillende zegels. Een 
aardige manier om van 
overtollige zegels af te ko
men. Het gaat om het hier
onder afgebeelde kaftje. 



De voorzijde van het postzegel
boekje van Vanuatu. 

De inhoud bestaat uit vijf 
zegels van 67 c. Er zijn drie 
verschillende zegelinhou-
den bekend: glanskoekoek 
(uitgiftedatum zegel; 12 

meiiggg), twintigste ver
jaardagvan de onafhanke
lijkheid met een afbeelding 
van een Tapa-kleed (29 juli 
2000) en olympische Spe
len Sydney (15 september 
2000) . 

Verenigde Naties 
Werelderfgoed: Japan 
Tegelijk met de opening 
van de wereldpostzegel-
tentoonstelling Philanip-
pon 01 gaf de postdienst 
van de Verenigde Naties 
op I augustus een serie 
van zes postzegels uit 
waarop voorbeelden te 
zien zijn van waardevolle 
stukjes cultuur/natuur in 
Japan. Japan ratificeerde 
pas in iggo de World Heri
tage Conuention en heeft 
inmiddels tien door deze 
conventie erkende gebie
den. Op de zegels zijn 
historische monumen
ten van oude steden en 
dorpen te zien, een Ja
pans kasteel en schrijnen 
en tempels. 
Er verschijnen - voor het 
vijfde achtereenvolgende 
jaar - ook weer postze
gelboekjes met deze ze
gels. Omdat de Verenig
de Naties kantoren heb
ben in drie landen, zijn 
de boekjes ook in drie 

uitvoeringen versche
nen: New York, $ 3.00: 
twaalfmaal 5 c. en 20 c , 
Geneve, Fr 4.80: twaalf-
maal o.10 en 0.30 en We
nen: S 36: twaalfmaal i 
en 2 s. 

Verenigde Staten 
Porky P13 
In de serie Looney Tunes, 
die de Amerikaanse post 
samen met Warner Bros 
uitgeeft, verschijnt bin
nenkort het vijfde en 
laatste boekje met een 
afbeelding van een la
chende Porky het var
ken. Het gaat weer om 
een boekje met tien ze
gels van 34 c. in twee 
versies: de normale en 
de bijzondere met ook 
een ongetande zegel. 

Bizon 
Vanwege enkele tariefs
wijzigingen per I juli 
(het tarief voor een 
kaart ging van 20 naar 
21 c.) gaf de Amerikaan
se post op 20 september 
een postzegel van 21 c. 
uit met daarop een af
beelding van een bizon. 
De zegel is ook verkrijg
baar in een boekje met 
tien zelfklevende ze
gels. 

De beide zegels uit het Zuiecdsc boelge. 

Kerstboekjes 
Op II oktober verschenen 
drie kerstboekjes: een zo
genaamd vouwboekje 
(met zegels aan twee zij
den!) en een automaat
boekje, beide met twintig 
zegels van 34 c. met een 
afbeelding van de kerst
man, alsmede een vouw
boekje met twintigmaal 
34 c. 'Maria en het Kind' 
(naar een schilderij van 
Lorenzo Costa). 

Zweden 
De toekomst van de bnej 
Op 6 oktober gaf de 
Zweedse post twee post
zegels uit met de winnen
de bijdragen van de vorig 
jaar georganiseerde post
zegelontwerpwedstrijd. 

Het ging erom een visie 
op de toekomst gestalte 
te geven. De post was blij 
verrast met de ruim zes
duizend inzendingen. Ze 
gaven blijk van een groot 
geloof in de toekomst en 
in de plezierige gevoe
lens die brieven kunnen 
opwekken. De eerste 
prijs ging naar een post
zegel waarop een op de 
deurmat vallende brief 
staat afgebeeld. De twee
de laat een in-iine skater 
zien die de toekomst te
gemoet schaatst. Beide 
zegels zijn in een boekje 
verkrijgbaar met de titel 
Till och Frdn ('naar en 
van'). Het bevat zes post
zegels met de aanduiding 
breuenkost30 kr. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

e 158-ste postzegel veiling te Eindhoven 
in Motel Eindhoven 

vrijdag 30 november t/m donderdag 6 december. 
Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen 

Een extra GROTE VEILING. De laatste in guldens. 
Veel grote landencollecties w.o. een Wereldcollectie in 500 iiisteekboeken. 

Interessante stempelrubrieken en een grote transporter vol dozen 
en nalatenschappen in iedere prijsklasse. 

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

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

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

en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 
Dagelijks kunt u inzenden, neem vrijblijvend kontakt op! 

'Laat onze Wereldwijd in uw voordeel zijn' 

tm 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

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

mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl
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Bonds bureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
C'030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-maih bondsbureau@nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

Waarnemend Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
964g AC Muntendam 
©0598-626447 

FIP- en FEPA-zaken/ 
vice-voorzitter 
H. Buitenkamp, Van Beresteijn-
straat 26a, 9641 AB Veendam, 
©0598-636165 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven, S. Burgerhart
singel 73, 3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
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8302 PK Emmeloord 
©0527-612658 

Coördinator Commissie 
Filatelistische vorming 
B. Langhorst, Venuslaan 56 
5702 GC Helmond 
©0492-540279 

Webmaster: Jan Boon 
e-mail: webmaster@nbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris; J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35 
2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
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©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibhothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek(ä)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. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht 
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Voorzitter: P.F.A. van de Loo 
Bergweg43,1217 SB Hilversum 
©035-6245169/^x035-6233603 
Keurzendingen aanc|etekend naar de 
secretaris: A.W.A. Steegh, 
Postbus 220,1180 AE Amstelveen, 
©023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: L. van Dijk, Lek 54 
1703 KJ Heerhugowaard 
©072-5711935. 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J.F. den Hertog, Hermehjnstr . 46, 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

MOOIE RESULTATEN VOOR NEDERLAND OP 
EURO-CUPRUM 2001 IN LUBIN (POLEN) 

Van I tot g september 
werd in Lubin in Polen de 
FEPA-tentoonstelling 
Euro-Cuprum 2001 gehou
den door de Poolse Fede
ratie van Filatelistenver
enigingen. De in Lubin 
gevestigde mijnbouwon-
derneming KGHM Polska 
Mddz SA wilde met deze 
festiviteit haar veertigja
rig bestaan opluisteren. 
Van bijna alle Europese 
landen waren in bijna 

1.600 kaders verzamelin
gen samengebracht. De 
verzamelingen van de 
tien Nederlandse deelne
mers werden door de 
Landscommissaris, de 
heer P.F.A. van de Loo, 
naar Polen gebracht. De 
grootste Polenverzame
laar, Mikulski, toonde in 
een twintigtal kaders het 
gebruik van de eerste 
Poolse postzegel in al 
haar facetten. Bovendien 

was van zijn hand een 
uitgebreide beschrijving 
van de postgeschiedenis 
van de i8de eeuw opge
nomen in de fantastisch 
verzorgde catalogus. 
De resultaten van de Ne
derlandse deelnemers 
waren voortreffelijk, te
meer omdat diverse col
lecties een zelfde onder
werp toonden en door 
deze onderling te verge
lijken, trokken zij veelal 
aan de langste eind. Zij 
behaalden de hiernaast 
vermelde bekroningen. 

Bekroningen 
Goud:). Mascini (The 1900 Owrprints 
pfGreece, gi punten); H, van Doore-
malen (Postal History of Brutiti up to 
186g, go punten plus ereprijs); M. 
Vermeer (L'Emission Ceres detitele'e 1871-
75 de France, go). 
Groot vermeil: C. Schrumpf (Danzigs 
Postjeschiclite, 88 punten plus ere
prijs). 
Vermeil: P. Daverschot (The Golden 
A f̂ oJAmtion, 83); F.S.l.G. Hermse 
(Irish Mail, the Middle Route to. 1870-
1840,83); H.M.P. Muller (Postal His-
torji 1595-1850 ofAlkmaar, 83). 
Groot zilver: F. Tinga (Briefmarkenher
stellung, 78); C.A.M. Spruijt (LuJtschiJ-
Je und ihre Post, 78). 
Zilver: H.P. Soetens (The French Leuant 
1^57-1^75,74)-

GOUDEN SPELDEN 
UITGEREIKT 
In juni werd de gouden 
Bondsspeld uitgereikt 
aan de heer CE. Lî tî oet 
van de Postzegelclub 
Delden. De onderschei
ding werd hem opge
speld door de heer S. 
Tuin, penningmeester 
van de Bond. De heer 
Ligtvoet heeft zich vele 
jaren met veel toewijding 
ingezet voor zijn vereni
ging en voor de filatelie 
in het algemeen. Vorig 
jaar trad hij af als voor
zitter, een functie die hij 
30 jaar lang heeft ver
vuld. Hij was veiling
meester en heeft diverse 
lüorkshops voor zijn ver
eniging georganiseerd. 
Bij zijn afscheid als voor

zitter werd hij voor zijn 
jarenlange inzet be
noemd tot erelid van ver
eniging. De heer Ligtvoet 
is nog steeds actief; hij is 
lid van vijf studiegroepen 
en houdt geregeld lezin
gen, onder meer over 
voorafstempelingen, het 
Baltisch gebied, USA en 
Canada. 

Op zaterdag i september 
reikte de voorzitter van 
de Bond, de heerT.J. 
Koek, de gouden Bonds
speld uit aan de heer B. 
Hellebrekers. De uitreiking 
vond plaats tijdens de 
opening van de tentoon
stelling Posttnerken 2001 
van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken 
en Poststempelverzame
laars in hetMuntmuse-

De heer S. Tuin speldt de heer Ligtvoet (links) de gouden Bondsspcld op. 

um in Utrecht. De heer 
Hellebrekers ontving de 
onderscheiding voor zijn 
vele verdiensten voor de 
vereniging Po&po en 
voor de filatelie in het al
gemeen. Hij vervult sinds 
1976 verschillende be

stuursfuncties in deze 
vereniging, waaronder 
die van voorzitter (1976-
1993). Daarnaast is hij 
onder meer redacteur van 
de Geuzendam catalogus 
en medewerker aan het 
Handboek Postiuaarden. 

16-17 november 

17-18 november 

14-16 februan 2002 

1-3 maart 2002 

16-17 maart 2002 

22-24 maart 2002 

23-24 maart 2002 

3-5 mei 2002 

30 augustus -
3 sep 2002 

28-29 september 2002 

18-20 oktober 2002 

26-27 oktober 2002 

2-3 november 2002 

15-17 november 2002 

23-24 november 2002 

E?!RnSfnCf7JllliMiif>!.IMSRT9EfRn^H 
PV De Globe Afd Barneveld 
P Broekema, Wesselseweg 34 3771 
PC Barneveid, tel 0342-412915 
HANZEFILA2001 
NVPVAfd Deventer 
J A Bloemsma tel 0575-494488 
FV De Bevelanden 
J A Gnmminck Vogelzangsweg 42, 
4461 NHGoes tel 0113-227945 
PV S P A Amsterdam 
J C V d Bijl, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg tel 020-4974024 
Dag van de Jeugdfilatelie 
JFN en Ver Van Postzegel
verzamelaars Tilburg 
PHILAALSMEER 2002 
M Mijwaart, Postbus 249 
1430 AE Aalsmeer, tel 0297-321656 
De Globe, afdeling Eist 
M P B Boeve, Ceres 90, 
6681 PT Bemmel,tel 0481-4517678 
NOORDPHILA 2002 / BIRDPEX 4 
J Bos, Postbus 530, 
9600 AM Hoogezand, 
tel 050-3603829 (na 18 00 uur) 
AII«PHILEX2002 
NBFV Bondsbureau Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, tel 030-2894290 
PV De Helm 
H Vogels, Kasteel Noord 14, 5702 
NX Helmond, tel 0492-523864 
POSTEX 2002 NVPV en GSE 
P Walraven, Sara Burgerhartsingel 
73, 3813 NC Amersfoort, 
tel 033-4806816 
41" Dag van de Aerofilatelie 
J E C M Dekker, Postbus 94, 
2770 AB Boskoop tel 0172-216534 
Dag van de Postzegel Amsterdam 
J C V d Bi|l, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg tel 020-4974024 
PV Heerhugowaard e o 
Mevr L J Folkers Bloemaertlaan 11 
1704VHHeertiugowaard 
072-5715665 
THEMANIFESTATIE 2002 en 
EUfiOTHEMA 2002 
P Struik SuzeGroenewegstraat 181, 
1442 NG Purmerend,tel 0299-425078 

Veluwehal 
Barneveld 

Saxion Hogeschool IJsselland, 
Handelskade 75, 
Deventer 
Sportpunt Zeeland, 
Zwembadweg 1-5, 
Goes 
De Ontmoetingsruimte, 
Dr Schaepmanstraat 16, 
Halfweg 
Cultureel Centrum De Schalm, 
Berkel-Enschot 

'Burgerzaal' in het Raadhuis 
Aalsmeer 

'Wapen van Eist' 
Dorpstraat 28 
Eist 
RSG 'De Borgen 
WaezenburglaanSI, 
Leek 

RAI 
Amsterdam 

Sporthal Veka, 
Deltaweg 201, 
Helmond 
Amencahal, 
Laan van Erica 50, 
Apeldoorn 

Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

Vondelkerk, 
Vondelstraat 120c, 
Amsterdam 
Zalencentrum de Swan, 
Middenweg 178 
Heerhugowaard 

Zalencentrum Theothorne, 
Callunaplein 77, 
Dieren 

limNLI.MJliH 
P 
120 

P 
250 

W3 
150 

P 
100 

J 
250 

W3, 1 kader 
228 

W3 
150 

W2 en W3, 
Open klasse 
1-kader 
400 
Internationaal 
W1,P 
1750 
W3, 1 kader 
325 

W3 P, J. 
1 kader 
7 

P 
100 

W3 
100 

W3 
100 

W2 en W3, 
J 1 kader 
500 

OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN 
IN 2001 EN 2002 

In het overzicht hiernaast staan de voor 
dit jaar en volgend jaar geplande postze
geltentoonstellingen. De stand is van i 
oktober 2001. De afkortingen kunnen 
als volgt worden verklaard: P = propa-
gandatentoonstelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in categorie i, 2 of 3), 
J = jeugdtentoonstelling en GSE = Geza
menlijke Stuurgroep Evenementen. 

VOORZITTERSVERGADERING EN 
ALGEMENE VERGADERING 2002 

De jaarlijkse vergadering van het Bonds-
bestuur met de voorzitters van de vereni
gingen zal worden gehouden op zater
dag 19 januari 2002 in 't Veerhuis in 
Nieuwegein. Als gastspreker zal een ver
tegenwoordiger van PTT Post aanwezig 
zijn. Nadere informatie en de 'vergader
stukken' worden omstreeks 15 decem
ber a.s. aan de verenigingsbesturen ge
zonden. 
De Algemene Vergadering van de Bond 
wordt gehouden op zaterdag 13 april 
2002 in Hotel Leusden, Philipsstraat 18 
in Leusden. 

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


JAARLIJKS NBFV-OVERZICHT VAN 
GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
Zoals gebruikehjk pubhce-
ren de Nederlandse Bond 
van Filatehsten-Verenigin
gen elk jaar een geactuali
seerd overzicht van in Ne
derland actieve gespeciali
seerde verenigingen en stu
diegroepen Het overzicht is 
door de Bond zelf samenge
steld aan de hand van de in
formatie zoals die door de 
verenigingen is verstrekt 
Informatie over de bij de 
Bond aangesloten verenigin
gen en over de mogelijkhe
den tot aansluiting bij de 
Bond zijn verkrijgbaar bij 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128. 
De verklaring van de cijfers 
in het overzicht is als volgt 
1 gebied 
2 activiteiten 
3 contactpersoon 
4 jaarlijkse contributie (ig = 
eenmalig inschrijfgeld) 
5 internetsite 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

Filatelistische Contactgroep 
Islamitische Wereld 
i Islamitische landen, spe
cifiek islamitische thema's 
2 Ruil- en vergaderbijeen
komsten, veiling, studies 
(publicaties in het blad Al 
Band) 
3 S J van Geelen-Breunes-
se, Utrechtsestraatweg 20, 
3445 AR Woerden tel 0348 
481070 
4 f40-

Filatelistengroep 
'Het Baltisch Gebied' 
i Filatelie en postgeschiede-
ms Baltische landen 
2 Vergader- en ruilbijeen-
komsten, lezingen, veiling, 
bibliotheek 
3 A C de Bruin, Ten Passe
weg loa, 8084 AN 't Harde, 
telefoon 0525-653124 
4 f30-

Studiegroep Chma Filatelie 
1 China, Taiwan, Tibet en 
gebieden 
2 Publicatie verenigings
blad China Filatelie, publi
catie deel China Handboek, 
verenigingsbibhotheek, le
denvergaderingen, rondzen-
dingen en veilingen 
3 ST Jo, Beethovenlaan36, 
2742 CH Waddinxveen, tele
foon tevens faxnummer 
0182-617954, e-mail 
s t jo@planet nl 
4 f40-

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1 Alles watin deMichel-ca-
talogus Deutschland Speziol 
staat 
2 Veiling, rondzending, le
zingen, publicatie Deutsche 
Post, bijeenkomsten 
3 A Hulkenberg, Vivaldi-
weg 68, 3752 HC Bunscho
ten, telefoon 033-2983261 
4 f27,50 (ig f5 -) 

Contactgroep Frankrijk-
Verzamelaars 
1 Frankrijk en overzeese ge
bieden, Andorra, Monaco, 
voormalige Franse kolomen 
2 Bijeenkomsten, veilingen, 

lezingen, rondzendingen, 
voordehge abonnementen 
op Franse filatehstische tijd
schriften 
3 Mr C 1 Oranje, Kastanje
singel 27, 3053 HG Rotter
dam 010-4220745 
4 f45 - (Ig f7,50). EURO-
SIGN17 - (m 1 v 2002) 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1 Griekenland (incl bez 
geb en Cyprus) 
2 Bijeenkomsten met veilin
gen, bulletin Hermes, biblio
theek, rondzenddienst 
3 J R Blijleven, Westerhof 
2, 2987 XS Ridderkerk, tele
foon 0180-415789, e-mail 
jr blyleven(j)planet nl 
4 f40 - (Nederland en Bel
gië), f45 - overige landen 

Studiegroep Britannia 
1 Groot-Brittanme en het 
(voormalige) Gemenebest, 
Ierland 
2 Bijeenkomsten met veilin
gen, eigen bulletin, rond-
zendverkeer (Groot-Brittan-
nie, Wildings/Machins, Ka
naaleilanden en Ierland, Ge
menebest en poststukken), 
bibliotheek, leestafel 
3 P S F Gimberg, Duive-
steijnstraat 16, 2272 AN 
Voorburg, telefoon 070-
3860232, e-mailadres 
paloma gimberg(g)hccnet nl 
4 €i8 -dg€3,50) 

Contactgroep Filitalia 
1 Italië en gebieden, San 
Marino, Vaticaanstad 
2 Ruil- en regionale verga
derbijeenkomsten, veilin
gen, pubhcatie van vereni
gingsblad (ca 5X per jaar), 
rondzendingen 
3 L H van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat33, 2518 
GV Den Haag,telefoon 070-
3460328, e-mail-adres fili-
talia(g)aprop com 
4 f25 -

Vereniging Nederland-
Israel Philatelie 
1 Israel - Interimperiode, 
Mandaatperiode Palestina, 
Turkse periode. Buitenland
se postkantoren. Bezette ge
bieden. Judaica, Palestijnse 
autoriteit 
2 Bijeenkomsten aangekon
digd in ver blad N I P berich
ten Nieuwtjesdienst 
3 F B Pouderoyen, Rozen-
gaard 14-61, 8212 DH Lely
stad, telefoon 0320 234548 
4 f47-

Postzegelkring 
Latijns-Amerika 
1 Alle Latijns-Amerikaanse 
(neven)gebieden 
2 Bijeenkomsten, eigen pe
riodiek (i X p j ), publicaties, 
bibliotheek 
3 S Harkema, Slotlaan 11, 
3634 AL Loenersloot, tele
foon 0294-293363 
4 f20 -

Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1 Postzegels en postwaarde-
stukken van Liechtenstein 
2 Bijeenkomsten (2x per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, me

dedelingenblad {4X per jaar) 
3 ) W Brouwers, Postbus 
54147, 3008 JC Rotterdam, 
telefoon 010-4832285 
4 f30-

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep Oost Europa' 
1 Postzegels en poststukken 
van Oost-Europese landen 
en aanverwante gebieden 
2 Bijeenkomsten (4X per 
jaar), blad Oost Europa 
Filatelie, veiling, nieuwtjes
dienst, rondzendingen 
3 A Welvaart, Boomstede 
424, 3608 BE Maarssen, te
lefoon 0346-572593, e-mail 
famwel(a)wanadoo net 
4 f25 -
Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavie 
1 Alle Scandinavische lan
den (Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Deens West-
Indie, Finland, Groenland, 
IJsland, FïEroer, Aland) 
2 Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, rond-
zendverkeer, catalogi 
3 F C J K Hertel, Urkwal 
74,1324 HR Almere, tele
foon 036-5344650, fax 036-
5344760 
4 f40 - (€18 15) Ned , f45 -
(€20 25) Europa, f55 -
(€25 -) buiten Europa 
5 http //members tripod-
net nl/NFVS/Skandinavie/ 

Contactgroep 
Spanje-Portugal 
1 Spanje, Portugal en kolo
men 
2 Bijeenkomsten, rondzen
ding, veilingen, verenigings
blad Iberia 
3 H Veen, Tweede Stations
straat 258, 2718 AC Zoeter-
meer, telefoon 079-3611910 
4 f40-

Vereniging voor 
Tsjechoslowakije-Filatelie 
1 Tsjechoslowalaje plus 
voorlopers, Bohemen & Mo-
ravie, Tsjechië en Slowakije, 
Karpaten-Oekraine 
2 Bijeenkomsten, rondzen
ding, verenigingsblad, 
nieuwtjesdienst 
3 J A M van Dooremalen, 
Postbus 136, 5120 AC Rijen, 
telefoon 0161-226507, fax 
0161-224850, e-mail-adres 
cs-filatelie@wolfsweide nl 
4 f15 -

Vereniging voor 
USA & Canada Filatelie 
1 Canada & Gebieden, USA 
6 Gebieden 
2 Zeven landelijke bijeen
komsten met veilingen, blad 
USCA-Post, verenigingsbibh
otheek, nieuwtjesdienst, 
rondzenddienst 
3 H Winterberg, Mozart-
straat 84a, 1962 AD Heems
kerk, telefoon 0251-234256, 
e-mail adres secretaris usa-
ver@)hetnet nl 
4 €18 - (f39 60), 65-plus-
sers€i6 - (f35 20), buiten
land €20 -(f44 10) 

Filatelistenvereniging 
Zuidelij'k Afrika 
1 Zuidelijk Afrika 
2 Bijeenkomsten, veiling, 
rondzending, bibhotheek, 
nieuwsbrief Ba rtelomcu Dias, 
nieuwtjesdienst 
3 J Stolk, Postbus 33223, 
3005 EE Rotterdam, tele
foon (tijdelijk) 0164-683179 
4 f40 - (ig f5 -) 

Studiegroep 
Zuid-West Pacific 
1 Oceanic (incl Australazie 
en de gebieden van de Indone
sische archipel) en De West 
2 Bijeenkomsten, rond
zenddienst, jaarlijkse club-
tentoonstelling, eigen blad 
3 J A Dijkstra, Dolderstraat 
74, 6706 JG Wageningen, te
lefoon 0317-417490 
4 €20 - (buitenland €25 -) 

Studiegroep Zwitserland 
1 Zwitserland 
2 Bijeenkomsten, lezingen, 
rondzending, veilingen, 
bladjunflfraupost 
3 W Jacobi, Postbus 95, 
3970 AB Driebergen, tele
foon 0343-518303 
4 f85 - incl Schuieitzer Brief
marken Zeitun3(SBZ), f37 50 
zonder SBZ 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
1 Thematische filatelie 
2 Blad Thema (5X per jaar), 
contactdagen, rondzendin
gen, schriftelijke veilingen, 
motiefcontact, vertaal-servi-
ce, tentoonstellingen 
3 JC van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
telefoon 010-4610573 
4 f 4 5 - / € 2 0 50 
5 www nvtf nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1 Verenigde Naties en Ver
enigd Europa 
2 Bijeenkomsten, schrifte
lijke veiling, blad Grenzenloos 
3 J M Snellenberg, Porfier 
9, 3831 VL Leusden, telefoon 
033-4943567-
4 f35 -
Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
1 Kind/Zomer m de meest 
uitgebreide vorm (zegels, af
fiches, briefkaarten, stem
pels, prentbriefkaarten, 
etc ), maximumkaarten van 
alle Nederlandse postzegels 
2 Eigen bulletin, bijeen
komsten met veiling, schrif
telijke veiling, nieuwtjes
dienst maximumkaarten 
3 A M M Hofmeester, Mgr 
PJ Willekenslaan 65FII, 
2283 CM Rijswijk, telefoon 
070-3930259 
4 f27 50{igf2 50) 

I.V. 'De Spoorwegmotief-
filatelist' 
1 Het thema 'Spoorwegen' 
op postzegels. 
2 Ruilbijeenkomsten, 
nieuwtjesdienst, blad Der Ei-
senbahnmotiusammler (Duits
talig) 
3 D Bos, Postbus 865, 5900 
AW Venlo, telefoon 077-
3511720 
4 f40.-

Filatelistenvereniging 
Gabriel 
1 Oecumenische vereniging 
voor bijbel en christendom 
bijbelse thema's, kerkge
schiedenis, kunst 
2 Maandblad, 4 ledenbij
eenkomsten, filatehstische 
literatuur m b t bijbel en 
christendom, nieuwtjes en 
stempeldienst 

3 E P van der Veen, Oenen-
burgweg 13, 8072 GG Nun-
speet, telefoon 0341 257470 
4 f40 - (Ned ), f50 - (ov ) 
i g f / 50 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
1 Historische, technische en 
wetenschappelijke aspecten 
van ruimtevaart en kosmos 
2 Kwartaaltijdschrift De 
NicuuJsbrie/, ruildagen, deel
neming aan ruimtevaarteve
nementen en -tentoonstel
lingen, minitentoonstellin-
gen, verzorging ruimtevaart
covers en veilingen 
3 A P H M Jacobs, pa Lupi
ne 30, 2211 MJ Noordwijker-
hout, telefoon 030-6562972 
4 €I4.-(lg€5 -) 

Filatelistische Motiefgroep 
'Papier en Druk' Nederanld 
1 Papieren Druk, grond
stoffen en papiervervaardi-
ging, vormvervaardiging, 
druktechnieken, drukpersen 
en andere machines, ge
schiedenis van het schrift en 
het drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e d 
2 3 bijeenkomsten per jaar, 
uitgave van Druk Doende, 
stands op Grafivak, beurzen 
en tentoonstellingen 
3 A D van Heiningen, Leer
looier II, 6641 DJ Beunin-
gen, telefoon 024-6774258. 
4 f40-

Magonnieke Filatelistische 
Studiegroep 'De Getande 
Rand' 
1 Vrijmetselarij op postze
gels in de wereld en vrijmet
selarij op FDC's 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan. 
3 P Bom, Jol 39-18, 8243 
HL Lelystad, telefoon 0320-
236944 
4 f45 -

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Post
stempelverzamelaars 
1 Poststukken, postale af-
stempelingen en overige fi
latehstische zaken, postge-
schiedems 
2 Bijeenkomsten met lezin
gen/veilingen, bijeenkom
sten Groep Postgeschiede-
nis, algemeen en gespeciah-
seerd rondzendverkeer, uit
wisselen frankeer-/machine-
stempels, nieuwtjesdienst 
gelegenheids- en machine
stempels kleinere plaatsen, 
publicaties De Postzak en Ver-
eniflin^snieuuis, posthistori-
sche studies, catalogi op 
stempelgebied 
3 J F G Spijkerman, Post
bus 1065, 6801 BB Arnhem, 
telefoon 026-3230556 
4 f50 - (ig f30 -), m 1 V i-i-
2002 €22 50 (ig €12 50) 

Contact- en studiegroep re 
emissie Nederland 1852 
1 Emissie 1852 
2 Bestudering van de eerste 
emissie, bijeenkomsten 
3 HJM Caarls, Buizerd76, 
1261 SV Blaricum, telefoon 
035-5261164 
4 f50-dgf45 -) 

Nederlandse Vereniging 
van Aerophilatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
I Luchtpost (ontwikkeling, 
eerste vluchten e d) 



2. Regiobijenkomsten in 
Aalsmeer, Hilversum, Eind
hoven, Gronmgen/Eelde, 
Velp, en VUssingen, (schrif-
tehjke) veilingen; jaarlijkse 
Dag van de Aerofilatehe met 
tentoonstelhng, nieuwtjes-
dienst voor eerste en specia
le vluchten met bijzonder 
poststempel, rondzend-
dienst, pubhcatie De Acro-
Philatelrst (6x per jaar) en di
verse naslagwerken. 
3 . W van der Helm, Cou-
wenhoven 46-04, 3703 EM 
Zeist, telefoon 030-
6953228 
4 f35 - ( ' g f s - ' ) buitenland 
f50 . -

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbezorging 
(Stadspost) in Nederland. 
2. Informatievergaring en -
ui twissehng over Neder
landse stadspostdiensten, 
stadspostzegels en -stem
pels. Bijeenkomsten in Apel
doorn (4x/jr), driemaande
lijkse periodiek, catalogus 

(losbladig) en Nieuwtjes-
dienst. 
3 Secretariaat W. Kuhne 
Ing., De Virieusingel 10 a, 
5301 GB Zaltbommel, tele
foon 0418-515041. 
4 €15.- (m.i.v. 1-1-2002). 

Filatelistenvereniging 
Dal Nippon 
I Nederlands-Indie onder 
Japanse bezetting en onder 
het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soeve
reiniteitsoverdracht. 
2. Gegevensuitwisseling, ca
talogi, blad, publicaties, 
rondzending, veiling, verga
dering. 
3. L.B. Vosse, Vinkenbaan 3, 
1851 TB Heiloo, telefoon 
072-5332293, fax 072-
5339936, e-mail leo vos-
se@planet nl 
4 f40.- (Nederland), f50 . -
(ov.) 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjes-
verzamelaars 
I. Aantekenstrookjes, van 

Nederland en andere lan
den. 
2. Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, uit
gifte kantorenlijst. 
3. L L Louwerse, Kon. Wil-
helminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-
395103. 
4. €15.-(m.i.v 1-1-2002) 

Studiegroep Velrand-
bijzonderheden (plaat-
en etsingnummers) 
1 Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, paskrui-
zen, registerblokken. 
2 Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen, publikatie 
Randverschijnselen 
3. M.P. Weidemann, Graan 
voor Visch 15405, 2132 EG 
Hoofddorp. 
4. f20 -

Studiegroep 
Voorafstempelingen 
I. Voorafgestempelde post-
waarden gehele wereld. 
2 Bijeenkomsten, eigen or
gaan, rondzendverkeer, vei

lingen. 
3. P.A. Leemans, Koren
bloem 13, 5684 JB Best, tele
foon 0499-329292. 
4 f20 . -
Nederlandse Postzegelver
eniging 'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op 
postzegels. 
2. Bijeenkomsten, eigen or
gaan, veiling. 
3. W. Mast, Balsa 165, 3315 
NK Dordrecht, telefoon 078 
6169939, e-mail-adres: 
W.Mast®)chello.nl 
4 f30 - zonder meldingen 
fouten nieuwe uitgiften, 
f35 . - met meldingen fouten 
nieuwe uitgiften (ig f5 . - ) . 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatehe. 
2. Bijeenkomsten, eigen or
gaan, veilingen 
3. O.C.G. van der Vhet, Pas-
hegge 46, 7103 BH Winters
wijk, telefoon 0543-522070 
4 f30. - ( i g f i o - ) 

Lions International Stamp 

Club, Chapter 7 Nederland 
1. Lions-postzegels en -en
veloppen, alsmede ander fi-
latehstisch Lions-materiaal, 
inzamelen gebruikte zegels 
uit gehele wereld t.b.v. cha
ritatieve doelen. 
2. Vergaderingen, ruilen, 
veilingen. 
3. A.H.J. Bosscha, De Perk 
33, 9411 PZ Bellen, telefoon 
0593-523334. e-mail: 
auke. bosscha@myweb.nl 
4- f50 . -

ATTENTIE! 

Eventuele mutaties op de ge
gevens die in het overzicht 
van gespecialiseerde veren
gingen worden vermeld 
dient u niet aan de redactie 
van Filatelie door te geven, 
maar aan het Bondsbureau 
in Utrecht 

Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128. 

INSIGNES E.D. 
19 Speld 4,50 
32 Duif, sleutelhanger 6,00 
33 Duif, speld 6,75 
34 Duif, hanger/kettingi7,oo 
35 Bondsstropdas 25,00 

EMISSIE 1852 
(auteurs: van Balen-Blanken, 
Buurman, Pouhe, Reed) 
5 cent Plaat III 40,00 
5 cent Plaat IV 40,00 
5 cent Plaat V (ringb ) 35,00 
5centPlaatVI 30,00 
10 cent Plaat I 40,00 
10 cent Plaat Ia Sup 2 38,50 
10 cent Plaat Ia Sup 3 63,50 
10 cent Plaat II 40,00 
10 cent Plaat III 40,00 
10 cent Plaat IV 40,00 
10 cent Plaat V 40,00 
10 cent Plaat VI 40,00 
10 cent Plaat VII 40,00 
10 cent Plaat VIII 40,00 
10 cent Plaat IX 40,00 
10 cent Plaat X 40,00 
15 cent 60,00 
(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, 0.13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten hoogte x breedte) 
ogia 310x275 mm 50,00 
ogib 300x270 mm 50,00 
091C 250 x270 mm 50,00 
ogid 300x213 mm 45,00 
091e 293 x420 mm* 43,75 
* verpakking van 20 stuks 

NUMMERS FILATELIE 
De prijzen per jaargang 
1964-nu (ex. porto) f 5.-
1950-1963 (ex. porto) f 10 -
Jubileumnummers 1972 en 
1982 (ex. porto) f6 . - per stuk 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen voori950 kos
ten f3 - per stuk, losse exem
plaren van 1950 tot en met 
1963 f 2 - per stuk en losse 
nummers van 1964 en later 
f i -pers tuk . 
Bestellingen uitsluitend tele
fonisch of schriftelijk bij L 
van Dijk, Lek 54,1703 KI 
Heerhugowaard, tel. 072-
5711935 U wordt aangera
den een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen 

OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN 
VAN DE SERVICE-AFDELING 
106 Arts: Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 22,00 
040 Benders Postal History Curagao 99,00 
009 Blom: Postinrichtingen 1850-1906 40,00 
079 Bondsreeks nr i Stempelrubriek NMP, 

deel 11922-1939 31,00 
080 Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist', 

dee l l l i927- i939 43,5° 
084 Bondsreeks nr 3- Franssen - Postgeschiedems 

Weert 57,5° 
085 Bondsreeks nr 4: Sleeuw - Nederlands-Indie 

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

Deportzegel5 cen t typeBvani870 30,00 
088 Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den - Binnenlandse post-

tarieven naar afstand, I sept. 1850 tot I jan 1871 37,50 
089 Bondsreeks nr 7- Heuvel, van den - Emissie Juliana 

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

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

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

116 Bondsreeks nr i i . Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betr. de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 31,00 

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

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

1864-1913 der hulpkantoren bestelhuizen, 
tevens herzien kantorenschema 27,50 

053 Bulterman: Japanese Occupation (Eng.) 1942-45 36,00 
115 Bulterman: Republik Indonesia, postwaarde-

stukken 1945-1049 63,50 
014 Club Rotterdam: 12 Filatehstische essays 10,00 
074 Costa, Da: Binnenlandse en internationale 

posttarieven van Nederland 1850 -1990 29,50 
103 Dai Nippon Weensedruk 35,00 
051 Dai Nippon: Catalogus Republiek Indonesië 

i7-8-'45 / 27-i2-'49 35,00 
073 Delbeke Post vanuit de Neder landeni8i3- i853 71,00 
122 Delbeke: Nederlandse Scheepspost Nederland-

Oost-Indie 1610-1900 (incl. stempelcat.) 115,00 
065 Dieten, Van: Proevenboek 141,00 
015 Doorn, Van Nederlandse Oorlogspost deel 2 25,00 
078 Fher, A. van der Basisboek Filatelie 16,00 
loi Goede, de Postkantoor in een BiltscheHerbergh 25,00 
123 Goldhoorn De onbestelbare brief 40,00 

114 
092 
026 
108 
002 
003 
118 
004 

005 
097 
102 
043 

oil 
012 
069 
070 
048 
090 

126 

100 
098 
099 
020 
068 

021 
076 
030 
093 
121 
087 
o87d 
087e 
oS/f 
087g 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Hager: Nederlandse Autopostkantoren i939- 'g4 30,00 
Hammink- Geschiedenis van de Pokomachine 35,00 
H o m . Postzegelboekjes Handboek 15,00 
Ickenroth Rijkspost in Limburg 36,00 
Jeugd, JFN: ABC deel i 18,20 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 (2e druk) 32,50 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 45,00 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en 
maakwerk in de filatehe 13,20 
Jeugd, JFN. Woordenlijst F/N + D/N + E/N 15,70 
Jonkers: Nieuwe Republiek 23,50 
Kooij, van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 31,00 
Korteweg- 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 67,50 
Loo, van de: Vervalsingen deel i 27,50 
Loo, van de Vervalsingen deel 2 27,50 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1950 20,50 
Maandblad- Cumulatieve index 1922-1980 42,50 
Maandblad Cumulatieve index 1950-1980 27,50 
Petersen, J G E Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 36,00 
Ramkema, H. Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
Nederlands-Indie 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië 1945-1949 69,50 
Rijswijk: Persbrieven 26,00 
Sandberg: Enveloppen 23,50 
Sandberg PTT in bevrijd Zuid-Nederland 39,oo 
Spoorwegmuseum Spoor en Post 27 00 
Stapel Spoorwegbriefkaarten 25,00 
Storm van Leeuwen Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indie 142,00 
Tandingmeters 0,75 
TSchroots- Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 72,50 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52,50 
Verhoeven Catalogus Perfins Nederland en O G 48,00 
Vliegende Hollander: Nieuwe Luchtvaartcatalogi 35,50 
Voorafstempeling Nederland deel I-VII (ringb ) 150,00 
Voorafstempeling Nederland aanvulling VI 24,00 
Voorafstempeling Nederland aanvulling VII 24,00 
Voorafstempeling Nederland deel VIII 17,50 
Voorafstempeling Nederland deel IX 19,50 
Vries, de Postale Etiketten 22,00 
Wart, v.d.: Machinestempels 6e druk tot juh '91 30,00 
Wart, v d Reclame- en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 17,00 
Weeber-Kortekaas/Bakhuizen van den Brink: 
Rondom Beatrix 7,00 
Weijer, de: De Aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Gumea 46,50 
Wicher en Zabel: Niederlande Ziffernausgabe 
1876-1894 85,00 

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

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusiefverzendkosten. Bestel
lingen worden uitgevoerd na betaling op Postbanknummer 2015960 t.n.v. Service-af
deling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra portokosten! 
Verdere inlichtingen; L. van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard; tel. 072-5711935 

mailto:bosscha@myweb.nl
http://www.nbfv.nl


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 

Folklngestraat 35 
9711 JT Groningen 

Tel. : 050-3131577 

Postzegel Centrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

Postzegel Par t i jen 
Centra le 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM 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 



DE WORDING VAN... HET 
JUBILEUMBOEK EERSTE EMISSIE 1852 

Publicatie ziet tijdens Amphilex 2002 het levenslicht 

Gespannen kijken de aanwezi
gen rond de vergadertafel naar 
hun A4tje met de negen over
gebleven titels en ondertitels. 
Het is tijd dat er een definitieve 
keuze wordt gemaakt. De voor
zitter somt nog eens een aantal 
belangrijke criteria op: 'De titel 
moet wel op de postzegel slaan, 
maar ook weergeven dat de bre
dere achtergrond in het boek 
belangrijker is dan het filatelis
tisch specialisme. Kort maar 
krachtig, terwijl een toelichting 
in de ondertitel kan. Maar het 
moet ook weer goed vertaalbaar 
zijn in het Engels. En wat de 
tekst niet aangeeft, kan door de 
vormgeving van de omslag wor
den aangevuld'. Op het lijstje 
staan de volgende titels: 'Porto 
Cekwijt', 'Kleintje kunst  grote 
context', 'Geknipt voor U', 'Klein 
geknipt  breed uitgemeten', 
'Vierkante centimeter breed uit
gelegd', 'Betaalde communica
tie', 'Evolutie door industrialisa
tie' en 'De maatschappij beze
geld'. 

We komen tenslotte uit op de 
werktitel 'Port betaald. Een cul
tuurgeschiedenis van de eerste 
Nederlandse postzegel iSp
2002'. Als de bestuursleden, de 
uitgever of de auteur vóór de 
volgende vergadering geen al
ternatieven hebben, moet dit 
maar de titel gaan worden voor 
het jubileumboek ter herden
king van de Eerste Emissie dat 
volgend jaar verschijnt. 

BREED PUBLIEK 
Het bepalen van een titel is een 
belangrijk moment in de tot
standkoming van een jubileum
boek dat als eerbetoon is be
doeld aan de eerste Nederland
se postzegels. Aan dat boek 

 wordt sinds 1997 stilletjes maar 
= gestaag gewerkt. 
■̂  Het initiatief voor het boek 
^ komt van de Studie en Contact
^ groep Eerste Emissie 1852, die 
^ contact opneemt met Monique 
o Erkelens en ondergetekende na
^ mens het toenmalige PTT Mu
3 seum. 
5 Tijdens een eerste oriënterend 
=; gesprek met Mark Snoeren, 
"" Willem van der Velde en Corne

!
ää lis Korver komen we er al snel 
" " achter dat zo'n huldebetoon 

niet uitsluitend voor gespeciali
seerde postzegelverzamelaars 
bestemd moet zijn. Het doel 
moet zijn een breed, in vader

D O O R C . F . e . G . B O I S S E V A I N , DEN H A A G 

De geboorte van een boek: het is een proces dat veel 

gelijkenis vertoont met het op de wereld komen van een 

'echte' wereldburger. Er is ais u dit leest een publicatie in 

de maak die volgend jaar, tijdens de tentoonstelling 

Amphilex 2002, het levenslicht zal zien. In dit artikel 

leest u over welk boek het gaat en hoe de weg van 

conceptie tot geboorte verloopt. 

landse geschiedenis geïnteres
seerd publiek vanuiteen histori
sche context in aanraking te 
brengen met de eerste postze
gel van Nederland. 
Omgekeerd moet het boek ook 
weer voldoende typisch postale 
informatie bevatten, zodat elke 
filatelist zich in het product kan 
herkennen. Verder moet reke
ning worden gehouden met de 
aantrekkelijkheid voor buiten
landers, met het feit dat een uit
gever bereid zal moeten zijn het 

via de boekhandel te versprei
den en dat subsidiegevers er 
hun naam (en fondsen!) aan 
willen verbinden. 
Met dit alles in het achterhoofd 
wordt een eerste opzet voor het 
boek op papier gezet. 

SCHOUDERS ONDER DE KLUS 
1998 is het jaar waarin de eerste 
opzet verder wordt uitgewerkt. 
De doelstelling, doelgroepen, 
randvoorwaarden en de plan
ning van het boek worden uitge

Postbezorging in de negentiende eeuw COLLECTIE MUSEUM VOOR COMMUNICATIE DEN HAAC 

breid bediscussieerd. Al snel is 
er overeenstemming over de in
houd van het boek. Moeilijker 
blijkt het om geschikte perso
nen als bestuurslid voor de op 
te richten stichting te vinden. 
Zij zijn namelijk degenen die de 
auteur begeleiden, met de uit
gever onderhandelen en de 
rechtspersoon vertegenwoordi
gen in de richting van de subsi
diegevers. Het is van belang dat 
het bestuur evenwichtig wordt 
samengesteld, zodat de kwali
teiten van de leden elkaar aan
vullen. Gelukkig slaat het en
thousiasme van de initiatief
groep meteen over op de kandi
daten die we op het oog heb
ben. Ze zijn bereid de komende 
jaren hun tijd aan het project te 
geven. In novemben998 komt 
de club voor het eerst bijeen. 
Het bestuur gaat meteen aan 
de slag met het verder optuigen 
van de organisatie. Er wordt ge
sproken met drie uitgevers, 
waarvan uiteindelijk Walburg 
Pers uit Zutphen met het aan
trekkelijkste aanbod komt. Ons 
jubileumboek past helemaal 
binnen hun fonds, de omvang 
van de uitgeverij staat veel per
soonlijk contact toe en er is be
geleiding bij het benaderen van 
de subsidiegevers. Er wordt be
sloten om een Engelstalig èn 
een Nederlandstalig boek te 
maken. 

in 1999 wordt de stichting op
gericht met als éénmalig doel 
het doen publiceren van het ju
bileumboek. Het is een rechts
persoon die fungeert als door
geefluik voor het subsidiegeld 
dat het exploitatietekort in het 
uitgeefplan aanvult. In de loop 
van het jaar wordt een aantal 
fondsen aangeschreven met het 
verzoek de uitgave van het ju
belboek te subsidiëren. Zodra 
het boek er is, wordt de stich
ting weer opgeheven. 
Maar het belangrijkste is toch 
wel de overeenstemming die 
we weten te bereiken met de be
oogd auteur, drs J.J. (Koos) Ha
velaar. Hij is kunsthistoricus en 
werkt als conservator Posthisto
rie bij het Museum voor Com
municatie in Den Haag. Verder 
IS Koos voorzitter van net be
stuur van de Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed. Hij heeft 
ruime ervaring in het verrichten 
van onderzoek en het samen
stellen van publicaties op het 



gebied van industrieel erfgoed 
en sociaal-economische ge
schiedenis. Voor de typisch fila-
telistische aspecten van dit jubi
leumboek w/eet hij zich binnen 
het museum gesteund door 
IVIonique Erkelens (conservator 
Restwaarden) en daarbuiten 

worden gepresenteerd en ver
spreid. Verder geeft een stevig 
jubileumboek de expositie meer 
uitstralingen een behoorlijke 
dosis 'toegevoegde waarde'. 
Beide partijen zien deze voorde
len gelukkig vlug in en een bui
tengewone vorm van samen-

Bedrijven en handelshuizen verzonden in het midden van de igde eeuw de meeste 
bneven; klerken verzorgden de post COLLECTIE MUSEUM VOOR COMMUNICATIE DEN HAAC 

door filatelist Jan Vellekoop en 
de gespecialiseerde verzame
laars van de Studie- en Contact
groep Eerste Emissie 1852. 

OOGSTEN 
Na tweeëneenhalf jaar zaaien 
wordt het tijd om te gaan oog
sten. Het jaar 2000 mag als net 
eerste oogstjaar worden gety
peerd. Zes fondsen reageren 
positief en laten weten dat ze 
samen het exploitatietekort van 
de publicatie zullen wegwerken. 
Hiermee is een belangrijke zorg 
bij de stichting weggenomen. 
In de loop van het jaar vinden 
ook de eerste contacten plaats 
met de organisatoren van Am-
philex2002. Het zou natuurlijk 
geweldig zijn als het boek tij
dens deze tentoonstelling kan 

PROFIEL JUBILEUMBOEK 

werking wordt in een contract 
vastgelegd. Bepaald wordt dat 
uitsluitend tijdens Amphilex 
2002 de tentoonstellingscatalo
gus èn het jubileumboek samen 
worden verpakt en als een een
heid aan de bezoekers wordt 
verkocht voor een prijs die lager 
ligt dan de prijs die in de boek
handel voor alleen het jubi
leumboek moet worden be
taald. 
Inmiddels is de auteur bevallen 
van de eerste twee van de in to
taal vijf hoofdstukken van het 
boek. Reikhalzend kijken redac
tie, bestuur en uitgever uit naar 
deze eerste oogst. De uitgangs
punten voor het boek zijn voor 
de schrijver immers lang niet 
gemakkelijk: het gaat niet om 
een traditionele filatelistische 

Formaat: 22 x 28 centimeter 
Oplage: in totaal 7.500 exemplaren (Nederlandstalige 

en Engelstalige versie) 
Omvang: 176 pagina's 
Illustraties: 135 (kleur en zwart/wit) 
Afwerking: genaaid en gebrocheerd 
Prijs: € 17.95 (f 39-5°) via de boekhandel (Engelstalig of 

Nederlandstalig) 
€ 12.95 (f 27-50) tijdens Amphilex 2002 (Engelstalig 
of Nederlandstalig), inclusief tentoonstellings
catalogus. 

publicatie, maar vooral om een 
geschiedkundig boekwerk be
stemd voor een breed publiek 
met een algemeen historische 
interesse. De komst van de eer
ste Nederlandse postzegels 
moet op een voor iedereen lees
bare wijze in een bredere soci
aal-economische context wor
den geplaatst. De ontwikkeling 
van Nederland naar een geïn
dustrialiseerde maatschappij in 
de negentiende eeuw loopt als 
een rode draad door het boek. 
Het ontstaan van een nieuwe 
economie, een nieuw distribu
tienetwerk, de stoommachine 
en de veranderingen op kantoor 
komen aan bod. Tegen deze 
achtergrond schrijft de auteur 
over de rol van de krant, de za
kelijke correspondentie en de 
versnelling in de berichtgeving 
in het algemeen en de tijdreke
ning en de telegraaf als belang
rijke aspecten in de toenmalige 
communicatie. Bij dit alles 
speelt het postvervoer natuur
lijk een grote rol. Zowel de prak
tijk ervan als de rol van de wet
gever komen aan bod. 
Omstreeks het midden van de 
negentiende eeuw doen zich op 
politiek gebied allerlei verande
ringen voor, die onder meer lei
den tot een nieuwe Grondwet 
en een postwet. Uit de Postwet 
van 1850 komen de eerste Ne
derlandse postzegels voort. Ne
derland staat uiteraard niet al
leen in deze ontwikkelingen en 
het jubileumboek besteedt 
daarom ook aandacht aan de 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur van de Stichting 
Jubileumboek Eerste Neder
landse postzegels 1852-2002 
is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: 
Jan Balkestem (ere-voorzitter 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen) 
Secretaris: 
Cfiarles Boisseuain (hoofd sector 
Collecties Maritiem Museum 
Rotterdam) 
Penningmeester: 
Ane Piet (directeur Stamps BV 
Joh. Enschedé Security Prin
ters, Haarlem) 
Leden: 
Chris uan Draanen (voormalig 
Muntmeester); Ben Koeuoets 
(voormalig directeur Museum 
voor Communicatie, Den 
Haag); Cornells Koruer (voorzit
ter Studie- en Contactgroep 
Eerste Emissie 1852) 
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Gietijzeren standaardbrievenbus, 18^0 COLLECTIE MUSEUM VOOR COMMUNICATIE DEN HAAC 



Trekschuit in de Vliet in de omgeving van Rij5wijl( (Dona, 1854) 

gang van zaken in bijvoorbeeld 
Engeland en België. Als we in 
november 2000 de kwaliteit 
van deze eerste oogst proeven 
en goedkeuren, weten we het 
zeker: het smaakt naar meer. 

VORM 
We kunnen zonder te overdrij
ven zeggen dat in 2001 bij het 
jubileumboek 'de kop erafis'. 
Binnen de eerder aangegeven 
algemene historische achter
grond besteedt Koos Havelaar 
in de volgende hoofdstukken 

Onder bestuur, uitgever en auteur in 
vergadering bijeen met v.l.n r. A Piet, 
Chr Van Draanen, E. van Welie, 
C F.C C. Boissevain,J. Ball<estein,JJ 
Haveiaar, B. Koevoets, C. Korver. 
(Foto Claris Zweistra, Den Haag) 

aandacht aan de gang van za
ken rond de productie van de 
eerste Nederlandse postzegels. 
Na een inleiding over de ont
wikkeling van de grafische in
dustrie komen de postzegel
drukkerij bij de Munt, het pa
pier en ontwerp, de drukplaten 
en de productie, het hele pro
ductie- en administratieve pro
ces en de daarbij betrokken per
sonen aan bod. 
De beschrijving van de daad
werkelijke ingebruikneming van 
de postzegels gaat vervolgens 
vooraf aan die van de versprei
ding en verkrijgbaarheid ervan. 
Tegenstanders van de postze
gels komen aan het woord, 
maar ook de dagelijkse gang 
van zaken in een postkantoor, 
de brievenbus, het gebruik van 

COLLECTIE MUSEUM VOOR COMMUNICATIE DEN HAAC 

en de afstempelingen op de 
postzegels. 
Ten slotte kijkt de auteur naar 
het culturele erfgoed dat ons 
nog rest op het gebied van de 
Nederlandse eerste emissie. 
Op welke manier zijn deze 
postzegels in de loop van afge
lopen anderhalve eeuw verza
meld, waar zaten en zitten de 
belangrijke collecties en hoe 
ontwikkelde de markt (de han
del en het veilingwezen) zich 
voor deze postzegels.^ Van en
kele belangrijke stukken wordt 
de geschiedenis verteld. 
Behalve de inhoud zijn de 
vormgeving, de titel en de ver
spreiding van het jubileumboek 
onder een zo groot mogelijk pu
bliek belangnJK. Het boek moet 
goed en aantrekkelijk 'ogen' en 

SUBSIDIËRENDE 
FONDSEN 

De subsidiërende fondsen van 
het Jubileumboek zijn: 
iVI.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting, Frans Mortelmans 
Stichting, Stichting VSB 
Fonds, Stichting Dr Hendrik 
Muller's Vaderlandsch Fonds, 
Stichting Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Stichting 
H.P. van Lente Fonds. 

de titel moet zowel tot de ver
beelding spreken als de lading 
dekken. Verder mag de prijs 
voor niemand een beletsel vor
men om het boek te kopen. 

BELANGRIJK MOMENT 
Nu de voorbereidende fase Is 
afgesloten en het begin van de 
productiefase van het jubileum
boek in aantocht is, is het goed 
geweest om even terug te blik
ken en vooruit te kijken. 
Deze terugblik geeft het stich
tingsbestuur het gevoel dat het 
heel goed mogelijk is om in een 
harmonieus samenwerkings
verband tussen onbaatzuchtig 
particulier initiatief, subsidie
verstrekkers en het bedrijfsle
ven een gezamenlijk product te 
maken. Het vooruitzicht is dat 
veel 'algemeen geïnteresseer
den' in contact zullen worden 
gebracht met de geschiedenis 
van onze eerste postzegels. 
Daarnaast verleent de jubileu-
muitgave status aan Amphilex 
2002 en markeert het boek een 
belangrijk moment in ons ge-
meenscnappelijke interessege
bied. En daar is het ons alle
maal om te doen geweest. Tot 
in de RAI Amsterdam in augus
tus aanstaande! 
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Muntenveiling 
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Houdt op 14 en 15 december 2001 
haar 117® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 
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lAZE 
SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Wie er van houdt om naar voxels te kijken kan  behalve in de natuur  ook terecht bij tal van mooie postzegels 

Vogeltjes kijken 
De Amerikaanse postze
gelbladen  en American 
Philatelist in het bijzon
der  zijn sterk in artike
len waarin filatelisten 
over hun eigen ervarin
gen (en soms ook over 
hun avonturen) vertellen. 
Een goede methode om 
de filatelie een menselijk 
gezicht te geven, want 
meer dan door door
wrochte studies zal bij 
aankomende verzame
laars belangstelling voor 
de hobby worden gewekt 
als ze lezen over verras
sende bevindingen of 
over het plezier dat ande
re verzamelaars door hun 
hobbyervaren. 
Zo schrijft Marty Zele
nietz in het julinummer 
van het genoemde blad 
hoe hij als vogellieflieb
ber en bird ujotcher gefas
cineerd raakte door de 
vele en vaak prachtige vo
gelpostzegels die hij tij
dens een verblijf in Japan 
bijeen bracht. Ook veel 
andere landen geven ze

_ gels met afbeeldingen 
^ van vogels uit en meestal 
■̂  wordt daarbij de naam 
^ van de desbetreffende vo
^ gel vermeld. Zo nu en 
" dan worden daarbij fou
o ten gemaakt en het blijkt 
^ soms ook een hele toer 
^ om een locale benaming 
^ te 'vertalen' in de weten
^ schappelijke naam van 

 " ^ het beestje. Een inspire
)4Ö rend artikel. 

Het septembernummer 
van hetzelfde blad brengt 
in herinnering dat in die 
maand veertig jaar gele

den de toenmalige secre
tarisgeneraal van de Ver
enigde Naties, Dag Ham
marskjöld, in de Kongo 
bij een vliegtuigongeluk 
om het leven kwam. 

niet een hot item in de 
pers, kreeg de laatste tijd 
wel wat publiciteit toen 
exkoning Simeon II zijn 
rentree in het land maak
te als ministerpresident. 

27283: 

Deze spectaculaire Joutdruk viel uiteindelijk met zo heel kostboar uit om
dat de Amerikaanse PTT er een groot aantal van het bijdrukken 

Natuurlijk blijft de pro
ductiefout bij de Ameri
kaanse herdenkingszegel 
van 4 c. (die met de kop
staand gedrukte achter
grondkleur) niet onver
meld. Hetzelfde geldt 
voor de vele postzegels 
die toen en ook later door 
talrijke postadministra
ties werden uitgegeven. 

Comeback 
Bulgarije, gewoonlijk 

Of de kersverse premier 
Napoleon III voor ogen 
had (die ook als presi
dent begon, maar wiens 
keizerschap bij Sedan 
een droevig einde vond) 
weten we niet. In ieder 
geval was het feit voor het 
Franse blad Timbres Ma
gazine voldoende aanlei
ding om de bewogen fila
telistische geschiedenis 
van het Balkanland (ooit 
een Russische vazalstaat. 

Bulgarije.. Jilatelistische geschiedenis onder de loep in Timbres Magazine. 

uapcTBOEiaräfKä 

li 

rMmSk 
s. ffl^^E^^^ 1 

later een konmkrijk en 
nu republiek) onder de 
loep te nemen en er een 
uitvoerig artikel over te 
publiceren. 

Württemberg 
Over Napoleon III ge
sproken: het Duitse 
Bondsblad Philatelie 
kwam nog even terug op 
de val van het tweede 
Franse Empire omdat 
daarmee het Duitse Kei
zerrijk zijn begin vond. 
Een van de Duitse staten 
die de eigen postdienst 
niet aan de Reichspost 
overdroeg was het ko
ninkrijk Württemberg, 
dat al vanaf 1851 postze
gels uitgaf en dat tot igoz 
volhield. 

Vervolgens werden wel 
nog eigen dienstzegels 
uitgegeven. Men bleef 
dat tot 1920 doen, toen 
de restanten met de tekst 
Deutsches Reich werden 
overdrukt. Nadat in igig 
de monarchie was afge
schaft heeft het land nog 
gedurende korte tijd 
VolksstQQt Württemberg ge
heten. 

Grensgeval 
Het Zwitserse blad Ber
ner BriefmarkenZeitung 
(september) brengt een 
kort, maar historisch in
teressant artikel over de 
kleine bezettingszone die 
de Duitsers na de Franse 
capitulatie in juni 1940 
aan de Italianen toewees. 
Dat kleine gebied op de 
FransZwitserse grens 
speelde een rol bij het 
postverkeer tussen het 
nietbezette deel van 
Frankrijk met Zwitser
land, zoals met de Britse 
ambassade in Bern. Toen 
de Duitsers in november 
1942 de restvan Frankrijk 
bezetten had dat ook 
consequenties voor de 
Italianen, die tot dan toe 
met Chambery als voor
naamste centrum het 
grensoverschrijdende 

postverkeer controleer
den. 

Verdi en Frankrijk 
Het Franse postzegelblad 
La Philatelie Frangaise 
doet in zijn september
nummer de in muziek 
geïnteresseerde lezers 
een plezier met een uit
voerig ardkel over de rol 
die de componist Verdi 
filatelistisch gezien 
speelt. 

Verdi: ...relotie met Frankrijk... 

Mede dankzij diens ope
ra Aida en de relatie met 
het Suezkanaal (de opera 
werd bij de opening van 
het kanaal opgevoerd) 
valt er met de joyeuze Ita
liaan niet alleen muzi
kaal, maar ook op post
zegelgebied heel wat te 
beleven. Landen van de 
Comoren tot Oostenrijk 
en van Roemenië tot Ni
caragua hebben Verdi 
met postzegels geëerd. 
Merkwaardig is dat 
Frankrijk  dat door het 
feit dat de bouwer van het 
kanaal een Fransman was 
(Ferdinand de Lesseps) 
en door de aanwezigheid 
van Napoleon III bij ope
ning en opera toch vrij 
sterk bij clit alles betrok
ken was  er nooit een ze
gel aan heeft gewijd. 

Ver over berg en dal... 
Soms is de geschiedenis 
die achter de verschijning 
van een postzegel schuil 
gaat interessanter dan de 
zegel zelf In januari 1952 
overleed, 85 jaar oud, de 
laatste regerende vorst 
van Thurn und Taxis, Al
bert. Tot 1918 was hij Erb
Generalpostmeister und 
Kronoberstpostmeister (zul
ke titulatuur is nauwe
lijks te vertalen) van Bei
eren. 'Met zijn dood werd 
een streep gezet onder de 
eens zo roemrijke Tassi
sche postgeschiedenis,' 



schrijft de Deutsche 
Briefmarken-Revue van 
augustus 2001. Al voor de 
dood van vorst Albert was 
de Bundespost bezig met 
een zegel ter herdenking 
van het jubileum 'loo jaar 
Thurn und Taxische 
postzegels'. Dat leidde 
tot een zegel van lo pfen
nig met een afbeelding 
van een Tassische post
wagen. De afbeelding 
was een halve eeuw eer
der geschilderd door C. 
ScheifFele, die zijn kunst
werk aan de lithograaf 
August Wolf had afge
staan. In 1944 werden de 
originele drukplaten van 
dat werk bij een bombar
dement verwoest. Een 
nazaat van Wolf gaf toe
stemming de afbeelding 
voor een postzegel te ge
bruiken. Voor het zover 
was waren echter al talrij
ke gesprekken en onder
handelingen over de au
teursrechten gevoerd. 

Om de schijn yan plô mat te uer-
mijden gaf de Duitse post haar 
postkoetszegcl 'gespiegeld' uit en 
u;erd er gebruik gemaairtuan uier-
kleurendruk 

Toen dook er een nieuw 
probleem op. In 1943 
hadden de Nederlandse 
Posterijen al een in vele 
opzichten vergelijkbare 
afbeelding naar een ont
werp van H.J. Strube op 
een zegel voor de Dag van 
de Postzegel uitgegeven. 
Opnieuw werd er uitge
breid overlegd; uiteinde
lijk werd besloten de 
Duitse zegel ingrijpend te 
veranderen. Niet van 
rechts naar links, maar in 
omgekeerde richting zou 
de Duitse postkoets rij
den en niet in één kleur 
maar in vier kleuren zou 
de zegel worden gedrukt. 
De postwagen werd wat 
veranderd en het paar-
dentuig werd wat meer 
met de historische wer
kelijkheid m overeen
stemming gebracht. 

Maar net als bij de Neder
landse zegel ging het ook 
de bij Duitse om een 
emissie ter gelegenheid 
van de Dag van de Postze
gel. (HG) 

Holubice 
Steeds mooiere afbeel
dingen worden aange
troffen in de verenigings
bladen en ook het Neder
landstalige buitenland 
laat zich in dit opzicht 
niet onbetuigd. 

Het Dijkenaartje, het 
tweemaandelijks tijd-

schrift van de Hobby- en 
Verzamelclub Begijnen
dijk (België) levert daar
van weer een fraai voor
beeld in het augustus
nummer 2001 met het ar
tikel Tsjechosiowakijc: de 
uitgifte 'Holubice' 1920. 
Uitvoerig wordt ingegaan 
op de verschillen in de 
ontwerpen, de velrand-
verschijnselen en de zo
genaamde boekjeszegels. 

Raket in Etten-Leur 
Het kwartaalblad van de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club, De Nieuwsbrief, 
drukt in nummer 3 van 
de lopende jaargang een 
uitvoerig gedetailleerd en 
geïllustreerd artikel af 
over een vliegtuig in 1909 
en een raketin 1959 in... 
Etten-Leur. Deze plaats 
had, wat Nederland be
treft, voor beide evene
menten de primeur. 

^T^^ 
Een Wright Flyer in uolle ulucht. 

Dat die eerste Etten-Leur-
se vlucht in 1909 de we
reldpers niet haalde kan 
worden verklaard door 
het feit dat de Wryht Flyer 
met als piloot graaf De 
Lambert slechts drieën
eenhalve minuut in de 
lucht bleef Desondanks 

waren dertig- tot veertig
duizend kijkers zeer en
thousiast! 

Niet normaal meer 
De juistheid van het PTT 
Post besluit om van 
'huisdrukker' te verande
ren (van Joh.Enschede Secu
rity Printers naar Walsall in 
Engeland) kan sterk in 
twijfel worden getrokken 
na het lezen van het arti
kel Biij, boos o/bedroefd> in 
de septemberuitgave van 
Onder de loupe genomen 
van de Postzegelvereni
ging Haarlemmermeer. 
De schrijver, Wim Tim
mermans, moest door 
omstandigheden (de uit
gifte van een speciale en
velop) nogal wat postze
gels van 85 cent kopen en 
keek natuurlijk al plak
kend naar mogelijke af
wijkingen zoals versnij
dingen, plaatfouten en 
dergelijke. Hij komt in 
zijn artikel tot de conclu
sie dat bij het doorspitten 
van 250 postzegelboekjes 
er zegge en schrijve zes 
waren die normaal kon
den worden genoemd. 
Alle ander boekjes ver
toonden een of meer af
wijkingen. Wat heet kwa
liteit? 

Familie van Vincent 
Het blad De Stokvispost 
van de NVPV afdeling 
Deventer heeft in het sep
tembernummer geen 
goed woord over de kwa
liteit van het postsysteem 
in Zuid-Afrika. Toch, 
stelt men, is het een pri
ma verzamelgebied. 
Vooral de motiefverza-
melaars komen hier goed 
aan hun trekken. Zegels 
met bloemen, vissen, 
vlinders en vogels komen 
veelvuldig voor. Een re
cente serie met tien zelf
klevende postzegels werd 

ontworpen door Joan van 
Gogh, een ver familielid 
van onze bekende schil
der. 

Een nieuwigheid bij deze 
uitgifte is dat naast de 
landsnaam South Africa 
ook de landsnaam in de 
andere officiële talen op 
de zegels is vermeld. In
teressant is bovendien, 
dat deze zegels werden 
gedrukt door Joh. Enschede 
Security Printers in Haar
lem. 

Manteldeler 
In het Eekaapeeveetje van 
juli/augustus 2001 (Eer
ste Kerkraadse Philatelis
ten Vereniging) staat een 
uitvoerig verhaal over het 
leven van de Heilige Mar-
tinus van Tours, bij velen 
beter bekend als Sint 
Maarten. 
Er is op filatelistisch ge
bied nogal wat aandacht 
besteed aan deze heilige. 

dam, Middelstum en Eist 
komen in het rijtje voor. 
Goede biografieën van de 
desbetreffende heiligen 
zorgen er voor dat het ar
tikel onder de lezens
waardige literatuur kan 
worden gerangschikt. 

Veelzijdig kunstenaar 
Het overlijden van de 
Oostenrijkse kunstenaar 
Friedensreich Hundert
wasser was voor Post
merk, het informatieblad 
van de Vereniging Phila-
telica Badhoevedorp, 
aanleiding om dieper in 
te gaan op leven en wer
ken van deze veelzijdige 
man. 

Hij was onder andere 
kunstschilder, graficus, 
ecoloog en architect. 
Voor de Verenigde Naties 
ontwierp hij in 1983 zes 
postzegels voor de emis
sie '35 jaar Mensenrech
ten'. In Wenen wordt een 

De illustratncejoan uan Gogh is 
niet alleen bekend van haar mooie 
postzegels, maar ook vanwege 
haar schitterende boekillustratics 

Smt Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar. 

die zijn mantel deelde 
met een bedelaar, een ge
baar dat dan ook in dit 
artikel wordt getoond. 
Jammer dat de grijze 
druk en de kleine letter 
het lezen enigszins be
moeilijken. 

Heiligen 
Waar anders dan in Ga
briel, het tijdschrift voor 
thematische filatelie met 
betrekking tot bijbel en 
christendom, lezen we 
nog meer over heiligen. 
In het augustus-septem-
bernummer lezen we op 
elf pagina's op het As-
formaat over heiligen op 
frankeermachinestem
pels van gemeenten. Dat 
daaronder nog al wat 
Limburgse gemeenten 
voorkomen, zal memand 
verwonderen, maar ook 
Beerta, De Bilt, Rotter-

Het Hundertuiasser-Haus in 
Wenen: . bizar cn/ascincrend . 

door hem ontworpen hui-
zencomplex van vijftig 
woningen het Hundert-
wasserhuis genoemd. 
Hierbij komen zijn ecolo
gische principes tot uit
drukking: er werden bij 
die bouw geen kunststof-



fen gebruikt: gras en bo
men bedeicken de dal<:en. 
U I<unt het zien op de 
Oostenrijicse CEPTpost
zegel 'Europalia 1987'. 

Tolhuis blinkt uit 
De Dag van de Jeugdfila
telie 2001 op 19 en 20 mei 
leverde weer een schitte
rend reisverslag op in 
Het Tolhuis, het infor
matieblad van de Amster
damse Postzegel Jeugd 
Club. De activiteiten van 
deze jeugdclub zouden 

een leidraad kunnen zijn 
voor elke postzegeljeugd
afdeling in Nederland! 

Virtueel exposeren 
Voor de 'virtuele postze
geltentoonstelling' Phila
ned is al in diverse tijd
schriften propaganda ge
maakt, maar het perio
diek van de ZuidHol
landse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
(ZHPV) bericht in het au
gustus/septembernum
mer, dat er nu ook tien 

Philaned digitaal avontuur 
uoor posbegelvenamelaars 

inzendingen (waaronder 
vijf Nederlandse) op het 
internet bekeken kunnen 
worden. 

Het aantal collecties op 
de Philanedsite groeit 
nog steeds. Andere in
zenders komen uit Roe
menië, Duitsland, Frank
rijk en de Verenigde Sta
ten. Kijk op luiDU).phila
ned.nl. 

Cartofïlatelie 
Thema, het tijdschrift 
voor thematische filate
lie brengtin hetjuli
nummer een interessant 
artikel voor verzamelaars 
van landkaartjes op post

zegels, te weten deel i 
van de Nederlandse his
torische cartofïlatelie. 
Dit eerste deel omvat een 
overzicht van de Neder
landse historische carto
grafie met betrekking tot 
Noord en ZuidNeder
landse cartografen. 
Ook buitenlandse zegels 
met Nederlandse ontdek
kingsreizigers of onder
werpen over de Verenigde 
OostIndische Compagnie 
komen in dit deel aan de 
orde. (PMvS) 
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KLM 
'Eindelijk,' zo zal menige 
verzamelaar hebben ver
zucht. Want echt, de en
veloppen van de eerste 
KLMvlucht van van Am
sterdam naar Miami (i en 
2 april ]1.) zijn dan toch 
werkelijk terug gekomen, 
zowel die van de heen
als van de terugvlucht 
[afbeeldingen i en 2]. Er 
is in Miami zelfs een aan
komststempel geplaatst. 
Vooral de envelop van de 
heenvlucht verdient de 
aandacht. PTT Post heeft 
namelijk bij een nog on
bekend aantal couverts 
een verkeerd stempel ge
bruikt [3, zie pijl]. Verza
melaars die zo'n envelop 

in hun bezit willen krij
gen kunnen contact met 
mij opnemen. 

LUFTHANSA 
Er kan weer gewag wor
den gemaakt van een 
groot aantal Lufthansa
stukken die het gevolg 
zijn van eerste vluchten 
en andere gedenkwaardi
ge gebeurtenissen: 

2000 

18 09 Testvlucht Keulen
Munchen (toestel: 
Antonov12); 

0610 Eerste vlucht Keu
lenMunchen (incl. 
retourpost); 

28 10 FrankfurtShang

hai (met Air China); 
Tien jaar vluchten 
op Berlijn; 
Namibia in vlucht
schema; 
FrankfurtRome 
(in samenwerking 
met Air One, post 
uit Vatikaanstad[4] 
en San Marino); 

3110 Lagos en Abidjan 
[5] opgenomen in 
vluchtschema; 
HongKong20oo 
(post uit Frankfurt, 
Bonn, VN Wenen). 

25 03 Nieuwe terminal 
vliegveld Dresden; 
Aanvang zomer

dienstregeling; 
29 03 Opening nieuwe 

luchthaven Seoul 
[6]; 

04 Nieuwe bestem
mingen: Dallas, 
Keulen, Zürich; 

21 05 FISAcongres 
Wuppertal [4]; 
RomeHannover 
(post uit Italië, San 
Marino, Vatikaan
stad). 

BALLONPOST 
Begin september waren 
er in België weer de be
kende StNiklaas Ballon
Jeesten; dat leverde twee 
enveloppen op, waarvan 
er één is afgebeeld [8]. 
In Tsjechië bleef men 

niet achter; ook daar was 
in september een ballon
vaart [9] die eveneens 
voor twee enveloppen 
zorgde. 

PRO JUVENTUTE 
Op 19 augustus van dit 
jaar werd voor de achten
twintigste maal de Pro Ju
Dentute Luftschijfpostfahrt 
georganiseerd [10] met 
aan boord zowel Oosten
rijkse post als post van de 
Verenigde Naties Wenen. 

ZEPPELINVAART 
Op 09 september jl. lever
de het jubileum 'Hon
derd jaar eerste Zeppe
lingvaart' weer Duitse 
poststukken op [11]. 



Vraag: Waar v'mti JB 661) postz6gelwink6l waar je ni6uw6 uitgav6n kunt 
b6kijk6n voordat J6 bosluit tot aankoop ? 
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www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

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

ZEER GROIï VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HEl£ WERED 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 
Postzegel-en Muntenhandel " D e C l o b e 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Bank 303385952 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

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

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

kosel.nl 
Meer dan 21.000 artikelen op 1.200 pagina's. Altijd actueel! 

Wereldwijd porto-vrij thuis bezorgd! 
AdolfKDselKG,Hebraga.'isse7-9,A-lW5 Wenen, Oostennjk, Tel: 0043/1/4064303-0, Fax.-33,E-mail.iiifo@koscl.n] 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENU\ND-IJSLAND-FINI_AND en ÄU\ND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ool< mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313-419041 
D7U DOM UCDCPUCIT Faxnr. 0313-413295 
r£.n nUlM nCnoUnCII E-man: pzhrDnh@bart.nl 

FILATELIE DE BOEIER 
Ons assortiment is aanzienlijk uitgebreid ! 

Wij leveren nu postzegels in pracht kwaliteit van : 

ê Nederland & OR % Zwitserland 
• Indonesië • 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 
2991 KL Barendrech t 
Tel : 0 1 8 0 - 6 9 0 8 1 0 

Fax :0180-690811 
Internet : www. f i la te l iedeboe ier .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 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
mailto:wien@chello.nl
http://www.wien.nl
http://kosel.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhrDnh@bart.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
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ZILVEREN POSTZEGELNACHT: 
'ADIEU, GULDENSZEGELS' 

Verrassingsei^issie verrassend gepresenteerd 
\ / ü, ^ J IDOOR KEES VERHULST, DEN HAAG 

A^^ \ V 
De eerste koper verscheen op 
24 september al om kwart voor 
zeven 's avonds voor de deuren 
van het prachtige postkantoor 
dat aan de Rotterdamse Cool
singel staat. Hij zou nog tot 
middernacht moeten wachten, 
het moment waarop het kan
toor gedurende slechts één uur 
werd geopend. Omstreeks ne
gen uur die avond hadden zich 
al vijftien mensen verzameld, 
waaronder de schrijver van 
deze bijdrage. Er werd gezellig 
gebabbeld en terwijl de aanwe
zigen daarmee bezig waren was 
te zien hoe men in het postkan
toor bezig was met een zilveren 
loper en met aluminiumfolie. Er 
werden emmers met zilveren 
ballonnen aangevoerd en om 
elf uuréén uur voor de tijdelij
ke openstelling  werden de 
trouw wachtenden getracteerd 
op een ijsje. Een lollige ijsco
man demonstreerde zijn acteer
talent en jongleerde met de ijs
jes, zodat er gedurende het 
wachten van aardig vermaak 
kon worden genoten. De tijd 
ging snel en opeens werd er af
geteld, tot hét moment  00.00 

uur exactwas 
aangebroken 
en koper num
m e n naar bin
nen mocht. 
Voor de eerste 
honderd gelukv 
kigen lag in / 
Rotterdam een 
speciaal ge
nummerd en 
gesigneerd cer
tificaat klaar 
(zie hiernaast). 

• ^ / 

Op 25 september om klokslag 00.00 uur opende PTT Post 

de deuren van het hoofdpostkantoor aan de Coolsingel in 

Rotterdam. Op feestelijke wijze werd daar afscheid 

genomen van de postzegels met waarden in guldens. Een 

glas champagne, een bolletje ijs en vrolijke muziek 

begeleidden de eerste verkoop van een unicum: een 

zilveren verrassingszegel. , ^ ^ 6 f! I 

Mapjes signeren ' ' ' ' \ 
De ontwerper van de zilveren 
postzegel van f12.75, Rutger 
Fuchs uit Amsterdam, was van 
de partij om eerstedagenvelop
pen en postzegelmapjes (de ze
gel wordt uitsluitend in mapjes 
verkocht) te signeren. 
'De nacht van de zilveren post
zegel' bood verzamelaars waar
schijnlijk voor het laatst de kans 
om een postzegelmapje aan het 
loket te kopen; mapjes zijn im
mers sinds ^ juli 2001 uitslui
tend verkrijgbaar bij de Collect 
Club, bij verenigingen en bij de 
postzegelhandel. Het bleek dat 

de zilveren postzegel inclusief 
mapje 'gewoon' f12.75 l<ost; er 
behoeft niet  zoals gebruikelijk 
is  een extra gulden voor de 
verpakking te worden betaald. 
Het mapje en de eerstedagen
velop konden niet alleen van de 
handtekening van Rutger Fuchs 
worden voorzien, maar het was 
ook mogelijk er een afdruk van 
het dagtekeningstempel Rotter
damCoolsingel 25. IX. 0100 op te 
laten plaatsen. Datum en de tijd 
zijn heel speciaal: ze werden 
uitsluitend gebruikt tijdens de 
'nacht van de zilveren postze
gel'. ^.^ I^I^J^^^ 

K Dit unieke en genummerde cemficaat u uitgereikt btj de verkoop 
van de Zilverm Postzegel op 25 september 00 01 uur Ie Rotterdam 

handtekening ontwerper diitumstempel Lmks de eerste honderd kopers kregen in Rotterdam een certificaat 
mee Boven deze gesigneerde eerstedagenvelop is niet alleen van 
het speciale stempel voorzien, maar ook van dat van Rotterdam 

) ) < 
Afstempelen • •^^'^h^^. .% 
De verrassingszegel van 2001 
werd 'geslagen' door de Ko
ninklijke Nederlandse Munt in 
Utrecht uit een dun laagje puur 
zilver. Het gaat om een wereld
primeur; er verschenen wel eer
der zilveren (en overigens ook 
gouden) postzegels, maar dat 
waren replica's en geen echte, 
voor frankering geschikte post
zegels. De voor de nu versche
nen zilveren postzegels ge
bruikte productietechniek wordt 
omschreven met de term min
ted stamp. De waarde van de ze
gel, twaalf gulden en drie kwart
jes, correspondeert met het ta
riefvoor aangetekende post. 
Wie de zegel voor dat doel wil 
gebruiken loopt wel tegen een 
praktisch probleem aan: de 
postzegel kan niet normaal 
worden afgestempeld met een 
dagtekeningstempel. Maar ook 
daar is iets op gevonden: verza
melaars kunnen de zegel op 
een brief plakken en die brief 
onder couvert (uiteraard vol
doende gefrankeerd) opsturen 
aan de Collect Club, Postbus 
30051, 9700 RN Groningen. In 

Groningen 
wordt de post
zegel met zorg 
afgestempeld 
meteen speci
aal voor deze 
toepassing ver
vaardigd dag
tekeningstem
pel. De enve
loppen worden 
netjes in een 
dienstenvelop 
thuisgestuurd. 

De eerste koper neemt zijn zilveren verrassingspostzegel in ontvangst.' O ' i * * J 1 Wieland Buit (PTT Post, links) stempelt, ontwerper Rutger Fuchs plaatst handtekeningen 



Vraag: Waar Vind jo een postzegelwinkel met een megavoorraad 
postzegels welke je kunt bekijken zonder een verkoper te raadplegen ? 

Od ueßia 9f do :pjooM}uv 

WWW. PostBeeld. com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op land of motief. Duizenden pagina's, honderduizenden postzegels (grotendeels met kleurenfoto), 
prijslijsten met verkoopprijzen of mruilprijzen. 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 

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 

Grote Partijen Verkoop 
17 en 18 november 2001 10.00 tot 17.00 uur 
op onze stand op de Verzamelaars Jaarbeurs, Jaarbeurs Utrecht 

De lijst met partijen kunt u aanvragen op het onderstaande adres 

Natuurljik staan wij hier ook met onze voorraad (thematische) brieven 

Voor meer informatie Arve ColleCtOrS bv 
^,^„,_„^ Postbus 6044, 2723 XD Zoetermeer 
IT^Ê Tel /Fax 079-3311218 
l\^^\ E-mail arve@postzegelstekoop nl 

WWW.postzegelstekoop.nl 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

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

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dageii j i ts geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags l<oopavond. 

lenliorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BKOIdenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541 -520302 
E-mail; kientiorst@wxs.nl 

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

-mail: 
kientiorst. breda@f reëler, nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

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

lail: 
posttrein@planet.nl 

|WWW.KIENHORST.CQM| 

http://WWW.postzegelstekoop.nl
mailto:ton.12@wxs.nl
mailto:kientiorst@wxs.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://www.kienhorst.cqm%7c


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt 
gesproI<en van afbeelding 
meidma 3/532 dan wil dat 
zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen 
worden gevonden in 
'Filatelie' van maart (3) op 
bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen 
omschrijving wordt gegeven 
dan is de zegel (of de 
omschrijving) nog niet door 
de samenstelster van deze 
rubriek ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging worden 
in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 
ALBANIË 
i53'oi. Regionale kleder
drachten. 
Twaalfmaal 20 L. Kleding uit 
Tropoje, Lume, Mirdite, 
Lume, Zadrime, Shpati, 
Kruje, Macukulli, Dardhe, 
Lushnje, Dropulli, Shmli. 
303'oi. Bloemen. 
10, 20, 90,140 L. Resp. 
Magnolia grandiflora, Rosa 
virginiana, Dianthus 
barbatus, Syringa vulgaris. 
64'oi. Walt Disneyfiguren, 
III. 
20, 50, 90,140 L. Afbeeldin
gen Goofy. 
204'oi. Beroemde Italiaan
se componisten. 
Tweemaal 90 L.; blok 300 L. 
Resp. Giuseppe Verdi (1813
1901), Vincenzo Bellini (1801
1835); Bellini en Verdi. 
294'oi. Buropa 2001: water, 
een natuurlijke rijkdom. 
40,110, 200 L.; blok 350 L. 
Resp. bergbeek, waterval, 
bergmeer; concentrische 
golfbeweging in water. 
i75'oi. Huisdieren. 
Velletje met 10,15,80, 90 L.; 
blok 300 L. Resp. paard, ezel, 
kat, hond; kat. 
i6'oi. Mediterrane spelen 
in Tunis 2001. 
10, go, 140 L.; blok 260 L. 
Resp. zwemmen, hardlopen, 
wielrennen; discuswerpen. 

ALDERNEY 
i6io'oi. Alderney 
garnizoenseiland, V; 
koninklijke marine. 
Steeds twee samenhangende 
zegels van 22, 27, 36,40 p. 
Resp. inspectie door 
ministers, ingenieurs en 

— marineofficieren van werk 
^ aan golfbreker in 1853, 
«i stoomschip HMS Emerald 
oe looptvast in haven (i860) en 
^ bemanning wordt in 
s roeiboten van schip 
^ gehaald, torpedoboten 
=5 afgemeerd aan golfbreker 
^ en spoorwagen met geschut 
^ {1890), HMS Majestic met 
1̂  kanonneerbooten 
2 torpedoboot op achtergrond 
;z Fort Albert. 

ANDORRA FRANS 
log'oi. Vijfentwintig jaar 
Meritxell. 3. F. (€ 0.46). 

i5io'oi. Hotel Pia. 
15.50 F. (€2.36). 

ANDORRA SPAANS 
j-g-'oi. Vijfentwintig jaar 
herdenkingen heiligdom 
Meritxell. 
40 P. (€ 0.24). Heiligdom. 

209'oi. Tien jaar nationaal 
auditorium van Andorra. 
75 P. (€ 0.45). Auditorium. 

AZERBEIDZJAN 
a28'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
Blok 3000 m. Vluchtelingen 
in tentenkamp; op rand meer 
vluchtelingen. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
245'oi. Bosnisch instituut 
voor wetenschap en cultuur 
(opgericht 1988 in Zürich). 
Bloki.io(M). 
Nieuwe gebouwen in Sarajevo. 
306'oi. Duiken vanaf de 
oude brug in Mostar/ vijftig 
jaar duiken door 
Emir Balie (1935). 
Blok 2. (M). Portret Balie, op 
rand oude brug met duiker. 

206'oi. Ferrari. 
0.40, 0.60,1.30,1.70 (M). 
Viermaal Ferrariracewagen. 

1 

3 

m *"■ j ' jvjc. i_ u^■"'A7 /̂vn,̂  

i WS W^.. 
i87'oi. Mediterrane spelen 
in Tunis 2001. 
1.30 (M). Zee met gestileerde 
zeilbootjes, land met kameel, 
beeldmerk spelen. 
i87'oi. Voetbalkampioen
schap Bosnia Herzegovina. 
I. (M). Kampioenselftal club 
Zeljeznicar uit Sarajevo. 
i87'oi. Honderd jaar 
Nobelprijs. 
1.50 (M). Document, potje 
met ganzenveer, 
esculaapteken, gouden 
penning, witte duif, '100' in 
neon. 

tjmMtttttaxiiri tocavuxu nat(cj>»»mji] Azartiaycsmta 1 mityona yaxtn qa(4(nlar vAr 
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i87'oi. Charlie Chaplin 
(18891977). 
i.5o(M). Chaplin in 
'The Kid'(1929). 

BosniëHerzegowina 
In deze rubriek zijn in het 
verleden emissies gemeld 
van drie postadministra
ties die zegels uitgeven 
met de inscriptie 'Bosnië
Herzegowina'. Ze werden 
in dit blad opgenomen 
onder de kopjes 'Bosnië
Herzegowina', 'Bosnië
Herzegowina (Kroatische 
Post)' en 'BosniëHerze
gowina (Servische Repu
bhek)'. 
Uit mededelingen van de 
Wereldpostunie (UPU) 
blijkt dat uitsluitend de 
emissies van 'Bosnië
Herzegowina' (dus zon
derverdere toevoeging) 
door de UPU worden er
kend. In overeenstem
ming met ons beleid wor
den in deze rubriek in het 
vervolg alleen de uitgiften 
van de door de UPU er
kende PTT vermeld. 
Mochten de twee andere 
adminstraties ('Kroati
sche Post' en 'Servische 
Republiek') in de toe
komst ook door de UPU 
worden erkend dan zul
len we de berichtgeving 
over de door deze admini
straties uitgegeven emis
sies uiteraard weer her
vatten. 

Redactie Filatelie 

BULGARIJE 
2g6'oi. Bekende sporters 
uit 2oste eeuw. 
Velletje met 0.22, 0.30,0.65 L. 
en drie zegels zonder waarde. 
Resp. George Asparuchov 
(19431971, voetballer), 
Dantscho Kolev (18921940, 
worstelen vrije stijl), generaal 
Krum Lekarski (18981981, 
ruiter). 
ii7'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
0.65 L. Vluchtelingen en 
regenboog. 
247'oi. Honderdste ge
boortedag Alexandr Zebdov 
(19011953) en Ilja Beschkov 
(19011958). 
0.22, 0.65 L. Portretten schil
ders Zebdov en Beschkov. 

CYPRUS 
76'oi. Vluchtelingenfonds; 
herdruk emissie 1974, jaartal 
2001. 

DENEMARKEN 
228'oi. longerencultuur. 
4., 5.50, 6., 10. kr. Resp. 
skateboarder, zoen (eerste 
liefde), muziek maken door 
te krassen op grammofoon
plaat, tongpiercing. Ook 
velletje met de vier zegels en 
postzegelboekjes. 

228'oi. Kunst. 
18., 22. kr. Resp. 'Missus, 
2001' van Jörn Larsen (1926), 
'Post picture, 2001' van 
Henning DamgaardSorensen 
(1928). 

^««««^p* * * *«a 

n Lareen Missus 3CK)1 

D A N MAR K 
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DUITSLAND 
iiio'oi. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzieningen 
2001; filmacteurs. 
100150,100+50, 300+100 Pf 
(€ 0.51+0.26,1.53+0.51). 
Resp. Charlie Chaplin 
(18891977), Marilyn Monroe 
(19261962), lean Gabin 
(19041976). 

1 O' ra ° v t 
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iiio'oi. 'Für dich'. 
no Pf. (€ 0.56). Rode strik. 

; 110»*" 

Muster für Dichl 



ESTLAND 
78'oi. Herstel 
onafhankelijkheid Estland 
tien jaar geleden. 
4.40 kr. Boerenzwaluw 
(Hirundo rustica), nationale 
vogel Estland. 

i58'oi. Achthonderd jaar 
Terra Mariana (Lijfland werd 
tijdens Vierde Lateraans 
Concilie (1215) door 
Innocentius III gewijd aan de 
Maagd Maria). 
6.50 kr. Houten beeld Maria 
met Kind {i6de eeuw). 

UAMAMMMAMl 

288'oi. Frankeerzegels, 
wapenschild. 
I., 5.kr. 
49'oi. Tien jaar geleden 
weer Estlandse postzegels. 
4.40 kr. Afbeelding frankeer
zegel met wapenschild 0.05 
kr. uitiggi (Yverti/g). 

rnwi^mmmttmm 

MHÉI IÉ IÉM 

i59'oi. Baltisch kustland
schap (gezamenlijke uitgifte 
met Letland en Litouwen). 
4.40 kr; velletje met driemaal 
6. kr. Resp. kustlandschap 
in Lahemaa nationaal park; 
kustlandschap in Lahemaa 
nationaal park, Vidzemekust 
Golf van lUga (Letland), kust 
bij Palanga (Litouwen). 

FAERÖER 
i79'oi. Walvissen. 
4.50, 6.50, 9., 20. kr. Resp. 
Physeter macrocephalus, 
Balaenoptera physalus, 
Balaenoptera musculus, 
Balaenoptera borealis. 

tien zegels: vijfsamen
hangende paren (vogel en 
vliegtuig). 

i79'oi. Kerst, na de geboorte 
van Jezus. 
5., 6.50 kr. Resp. Simeon 
met Maria en Kind (Lucas 
2.3435), vluchtende en 
huilende mensen 
(Mattéüs 2,18). 

FRANKRIJK 
249'oi. De eeuw op 
postzegel  wetenschap. 
Vijfmaal 3. F. (€ 0.46) in 
velletje met tien zegels. 
Joeri Gagarin (19341968, 
eerste mens in de ruimte), 
DNAketen en doorzichtige 
mens (genetische revolutie), 
chipkaart, gezicht met 
laserstraal op oog, man met 
Nobelprijs en schimmel
cultuur (uitvinding 
penicilline). 

GROOTBRITTANNIË 
9io'oi. Herdruk zegels 'met 
een glimlach' voor Kerst. 
19 p., ist. Resp. roodborstje 
(Erithacus rubecula) in brie
venbus (Yvert 1842), kerst
man met surprisecadeautje 
komt uit pakpapier (Yvert 
2003); met aanhangsel voor 
persoonlijke toevoeging. 

22io'oi. Vlaggen. 
Viermaal i '̂. Britse marine
vlag, Britse vlag, piratenvlag, 
vlag stafchef defensie. 

iio'oi. Vijfentwintig jaar 
ValdeReuil, een 'nieuwe 
stad'; in de buurt van Rouen. 
3. F. (€ 0.46). Beeldhouwerk 
'Astrolabe' van 
Alain Le Boucher, achter
grond huizen, voorgrond 
silhouetten van lopende, 
pratende en fietsende mensen. 

Val de Reuil^ 
ure ,Jt 

i ^ # 
Mdai 

». 0,46 € 

^äi 
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GIBRALTAR 
39'oi. 'Wings of Prey', III; 
gevechtsvliegtuigen en roof
vogels. 
Zesmaal 40 p. Driemaal 
gevechtsvliegtuig, driemaal 
roofvogel. In velletjes met 
drie vogels of drie 
vliegtuigen; drie velletjes met 

GUERNSEY 
i6io'oi. 
Kerstlichtjes. 
19.27.36.4045. 
65 p. Resp. 
kerstboom in 
St. Peter Port, 
stalen kruis met 
op achtergrond 
baai, verlicht huis 
(Les Ruettes 
Cottage) in 
St. Saviour, 
verlichte 17de 
eeuwse boerderij, 
postkantoor van 
Sark met lichtjes, 
verlichte 
High Street in 
St. Peter Port. 

^P^WW? 

afkomst), portret Janos Arany 
(18171882, Hongaars 
dichter) met detail 'Solitaire 
ceder' (door schilder Tivadar 
Csontvary Kosztka) en 
parlementsgebouwen; IV: 
beelden Eerste Wereldoorlog 
in kaart Hongarije, Mihaly 
Babits, beelden Tweede 
Wereldoorlog met ketting
brug en portret bisschop 
Vilmos Apor, beelden 
volksopstand 1956 met 
portret Zoltan Kodaly 
(18821967, Hongaars 
componist), kinderenen 
millenniumvlag; op randen 
meer historisch beelden. 

59'oi. Sport, G.A.A. (Gallic 
Athletic Association) ere
galerij. 
Strook met viermaal 30 p. 
(€ 0.38). Portretten van resp. 
'Hurlers' Nicky Rackard 
(Wexford), Frank Cummins 
(Kilkenny) en voetballers 
Padraic Carney (Mayo), 
Jack 0'Shea (Kerry). 

i58'oi. Millenniumzegels, 
Hongaarse heilige kroon. 
Blok 2001 Ft. Heilige kroon 
met bladgoud, lijst steden 
waar kroon bewaard is, op 
achtergrond kaart Hongarije, 
met ultraviolet licht 
verschijnt lijst gekroonde 
koningen tegen het licht het 
woord 'Posta', laserperforatie. 

ITALIË 
i59'oi. Honderd jaar sinds 
voltooiing schilderij 
'Il Quatro Stato' van Giuseppe 
Pelliza da Volpedo. 
1000 L. (€ 0.52). Afbeelding 
schilderij. 

i78'oi. Hongaarse wijn
gebieden V. 
60, 70 Ft. Resp. abdij met 
druivensoort Kiralyleanyka 
en zegel uit 1558 met druiven 
(streek: Pannonhalma 
Sokoroalja), observatorium 
in Balatonboglar met rode 
kapel en druivensoort Olivier 
Irsai met zegel Szolosgyorok 
(streek: Balatonboglar). 

HONGARIJE 
i58'oi. Millenniumzegels, 
III en IV, geschiedenis. 
Twee stroken met vijfmaal 50 
Ft. (doorlopend beeld). III: 
Frans II (16761735) met deel 
manifest en portret Ilona 
Zrinyi, ridder koninklijke 
garde te paard met portret 
Teresia Maria en gebouwen, 
portret Istvan Sechenyi met 
kettingbrug en manuscript 
volkslied, tekeningen Lajos 
Kossuth (18021894, Hon
gaars vrijheidsstrijder) en 
Artur Görgey (18181916, 
Hongaars militair van Duitse 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

299'oi. Serie 'scholen en 
universiteiten', universiteiten 
van Pavia, Bari en weten
schappelijk staatslyceum 
'Camillo Cavour' in Rome. 
Driemaal 800 L. (€ 0.41). 
Binnenplaats van oude 
atheneum en beeldmerk 
universiteit Pavia, gaanderij 
en binnenplaats met beeld
merk universiteit Bari, 
schoolgebouw 'C. Cavour' in 
centrum Rome. 

■ a ■■■■É jÉJyfc**i>**i 

IERLAND 
59'oi. Zeilboten. 
30, 32, tweemaal 45 
(samenhangend) p. (€ 0.38, 
0.41, 0.57). Resp. twee 
'Ruffian 23' (van fiberglas) 
met spinaker, 'Howth 17' 
(houten boot, bestaat bijna 
100 jaar), 'Glen' (houten 23 
voet kajuitjacht), '1720 
Sportsboat' (speciaal 
gebouwd, 28 voet). 

JERSEY 
i6io'oi. Overdruk met 
beeldmerk Hafnia 2001 over 
blok roofvogels (Tyto alba), 
melding 6/497. 

KROATIË 
3i8'oi. Tennis, Goran 
Ivanisevic winnaar 
Wimbledon 2001. 
2.50 kn. Ivanisevic in actie. 
(Zie pagina 856) 

(55 
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gg'oi. Tien jaar postzegels. 
2.50 kn. Gekleurde zegels. 

IREPUBUW 

iDan marlte 
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|2.50 

■ ■ 
1 

HRVATSKA 

ŝ 
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LETLAND 
i88 'oi . Scliaken. 
Blok i.Lvl. Michail 
Nechemevitsj Tal (19361992) 
speelt schaak; op rand 
schaakstukken en tekst 
'M.T. wereldkampioen 
19601961'. 

i59 'oi . Baltisch kustland
schap (gezamenlijke uitgifte 
met Estland en Litouwen). 
0.15 Lvl.; velletje met drie
maal 0.30 Lvl. Resp. strand 
Letland; strand Letland, 
duinen en zee Litouwen, kust 
Estiand. 

LITOUWEN 
i59 'oi . Baltisch kustland
schap (gezamenlijke uitgifte 
met Estland en Leüand). 
I. Lt.; velletje met driemaal 
2. Lt. Resp. duinen en zee Li
touwen; duinen en zee Litou

— wen, kust Estland, strand 
° Leüand. 

■««*«f«***m«<m**« 
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22g 'oi. Etnologisch open
luchtmuseum in Litouwen. 
I., 2. Lt. Resp. woonhuis uit 
dorp Kirdeikiai (19de eeuw), 
woonhuis uit district Darbe
nai (19de eeuw). 

LUXEMBURG 
i  io 'o i . Frankeerzegels. 
€ 0.07, 0.22, 0.30, 0.45. 
Portret groothertog Henri. 

0,30« 
0 J ^ 
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'M 
i  io 'o i . Europees jaar van de 
talen 2001. 
'A' (€ 0.45). Beeldmerk jaar 
van de talen. 

i  io 'o i . De euro. 
€ 0.05, o.io, 0.20, 0.50,1. , 
2.. Aftjeelding euromunten 
in zelftle waarde als frankeer

waarde. 

i  io 'o i . Serie 'reizen in de 
toekomst' , II, uitdagingen 
voor toekomst. 
€ 0.45,0.59,0.74. Tekeningen 
over resp. duurzame energie 
(windmolens, huis, wereld
bol, zon), hergebruik afval 
(fles, blikje, band, beeldmerk 
hergebruik), biologisch 
onderzoek (microscoop, 
reageerbuizen). 

MACEDONIË 
22i i  'oo. Kerst. 
30 den. Icoon geboorte 
Christus. 

iMALTA 
228 'oi . Oude Maltese 
muziekinstrumenten. 
I, 3,14, 20, 25 c. Resp. 
blokfluit, rietfluit, 
doedelzak, trom, tamboerijn. 
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igg 'oi . Frankeerzegels, 
bloemen III. 
5, II, 19, 27, 50,100 c. Resp. 
Papaver rhoeas, Silene 
colorata, Anthemis arvensis, 
Borago officinalis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Malva sylvestris. 

MOLDAVIË 
i47 'oi. Dierentuin Kishinev. 
40 b., I., 1.50,3.HO.30, blok 
5. L. Resp. Panthera tigris 
tigris, Equus quagga 
antiquorum, Ürsus arctos, 
Boselaphus tragocamelus, 
Panthera leo. 

;PK}tDOVA \\. : 

MONACO 
i  io 'oi . Bijeenkomst 
CLE.S.M.* in Monaco. 
3. F. (€ 0.46). Prins Rainier, 
prins Albert, kaart Middel
landse Zeegebied, schip, on
derwaterschip, satelliet. 

NOORWEGEN 
i49 'oi . Honderd jaar 
Nobelprijs. 
5.50, 5.50, 7., 7., 9., 9., 
10., i o . k r . ;b lok7 . k r . 
Resp. Ang San Suu Kyi (1945, 
Birmees oppositieleidster, 
streed voor democratie en 
mensenrechten, Nobelprijs 
Vrede 1991) en foto vader 
Aung San en vlag onafhanke
lijk Birma en haar huis. 
Neldon Mandela ( igi8, leider 
ANC*, Nobelprijs Vrede 
1993) en demonstratie 
Johannesburg 1978, Alfred 
Nobel (18331896) envredes
medaille en testament, 
Henri Dunant (18281920, 
oprichter Rode Kruis, 
Nobelprijs Vrede 1901) en 
verpleeghulp rond 1880 in 
Italië, Fridtjof Nansen (1861
1930, poolonderzoeker en 
eerste Hoge Commissaris van 
de Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen, Nobelprijs 
Vrede 1922) en hulp en 
voedseldistributie aan 
vluchtelingen in Rusland in 
i92i '23, Michail S. Gorbatsjov 
(1993, secretarisgeneraal 
Communistische Partij en 
president SovjetUnie, 
Nobelprijs Vrede 1990) en val 
Berlijnse muur in 1989, 
Martin Luther King (1929
1968, negerleider en 
predikant, Nobelprijs Vrede 
1964) en Selmamars in 1965, 
Rigoberta Menchu Tum 
(1959, Guatemalteekse 
indiaan gevlucht naar 
Mexico, werkte voor mensen
rechten en schreef boek 
'I, Rigoberta' Nobelprijs 
Vrede 1992) en indiaan uit 
Guatemala; Alfred Nobel met 
op rand eigen handtekening 
en handtekeningen met ogen 
zeven betrokken Nobelprijs
winnaars. 

NORGE 
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i49 'oi . Huis
dieren. 
5.50, 7.kr. Resp. 
drie katjes, geitje. 

i j S 'o i . Gebied Kharkov. 
30 k. Landkaart Oekraïne, 
wapenschild Kharkov, tractor 
en vliegtuig, stad. 

OOSTENRIJK 
i49 'oi. Tweehonderdste ge
boortedag Johann Nestroy 
(18011862), toneelschrijver, 
acteur en operazanger. 
7. S. Scène uit '30 Jahre aus 
dem Leben eines Lumpen'. 

i49 'oi. Honderdvijfentwin

tigste sterfdag Joseph Ritter 
von Führich, schilder en 
tekenaar. 
8.S.Detail schilderij. 

F R E P U B L I K ÖSTERREICH | : 
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i4g 'oi . Serie 'moderne 
kirnst in Oostenrijk', XXVII. 
7. S. Deel uit cyclus 
'Fayencen in economische 
universiteit'. 
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i4g 'oi. Serie 'oud kunst
handwerk', pluviale. 
10. S. Afbeelding liturgisch 
kledingstuk. 

i  io 'oi . Kerst. 
3. F. (€ 0.46). Beeldhouw
werk Maria met Kind. 

: 3,0OF 

ACO 

OEKRAÏNE 
io8 'oi . Voetbal. 
50 k. Voetballer met bal. 
i58 'oi . Tien jaar 
onafhankelijkheid. 
Blok 3. (G). Nationale vlag 
bij zitting parlement. 

5io'oi. Tweehonderdste { 
boortedag goochelaar L.L. 
Döbler. 
7. S. Truc met bloemen. 



5-io-'oi. Serie 'huisdieren', 
kat. 
ig.-S. Zwarte kat in 
hermelijnmantel met kroon. 

5-io-'oi. Serie 'oud kunst
handwerk', kerkelijke 
kleding gemaakt van Turkse 
tent (1683). 
7.- S. Kledingstuk. 
5-io-'oi. Honderdvijftig jaar 
Centraal Instituut voor 
Meteorologie en 
Geodynamica. 
12.- S. Instituutsgebouw. 

i6-io-'oi. Serie 'Oostenrijkse 
wereld van de arbeid', 
openbare diensten. 
7.- S. Oude schoolklas en 
verschillende fiinctionarissen. 

vn«««v««vfvnnwi«^«*nnnn< 

POLEN 
i-g-'oi. Europese postzegel
tentoonstelling in Lubin: 
Euro Cuprum 2001. 
I.-. i.go, 2.-; blok3.-Zl. 
Resp. oven voor smelten 
koper met blaasbalgen 
aangedreven door 
waterkracht, graveur aan 
tafel en werklieden met 
papier, koperdrukpers en 
werkers bezig met inkt op de 
platen; panoramisch zicht op 
Lubin en graveerijzer. 

' (1 I s K N ••- ' 7 i 

i-g-'oi. 'Quo vadis?', roman 
Henryk Sienkiewicz (1846-
1916) waarvoor Nobelprijs 
literatuur 1905. 
Velletje met zesmaal i.- Zl. 
Scènes uit Poolse filmversie 
roman. 
lo-g-'oi. Tentoonstelling 
Pools legermuseum 'ledere 
eeuw gaat over in de volgen
de...'. 
I.- Zl. Borstplaat harnas 
Stanislaw Skorkowski, 
secretaris koning 

Waladyslaw IV (17de eeuw), 
ridder te paard en rozet met 
beeltenis Maria van de 
Onbevlekte Ontvangenis. 

POLSKA 

24-g-'oi. Vijfenzeventig jaar 
geleden Poolse staatsspoor-
wegen gesticht. 
I.- Zl. Loc EP og en loc Os.24. 

28-9-'oi. Polen in 21ste eeuw 
door kinderogen gezien. 
I.-, 1.90, 2.- Zl. Kinder
tekeningen. 

PORTUGAL 
ig-g-'oi. Pilaren. 
Achtmaal 53.- e. (€ 0.26). 
Acht verschillende pilaren. 

g-io-'oi. Verenigde Naties: 
Jaar van communicatie tus
sen beschavingen. 
140.- e. (€ 0.70). Gezichten 
met beschildering. 

i8-io-'oi. Honderdste 
geboortedag Walt Disney 
(igoi-ig66). 
Velletje met negenmaal 53.-e. 
(€ 0.26). Op achtergrond 
Portugese tegeltjes en resp. 
Kwik, Kwek en Kwak, Mickey 
Mouse, Mini Mouse, Goofy, 
Walt Disney (achtergrond 
tekeningen), Pluto, Donald 
Duck, Dagobert Duck, 
Katrien Duck. 
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22-io-'oi. Tweehonderd jaar 
gardeofFicieren. 
53.-, 85.-, go.-, 105.-, 140, 
350; blok 225 e. (€ 0.26, 
0.42, 0.45, 0.52, 0.70,1.75; 
1.32). Resp. officieren, 

officier en trompet, officier 
en kepie, ruiters en helm met 
wapenschild, motorpolitie, 
kustwacht; paard en helm 
met wapenschild. 

8-ii-'oi. Historische zeilbo
ten, gezamenlijke uitgifte 
met China. 
Tweemaal 53.- e. (€ 0.26). 
Chinese zeilboot uit 13de 
eeuw, Portugese zeilboot uit 
15de eeuw. 

ROEMENIË 
2i-8-'oi. Paardensport. 
1500, 2500, 5300, 8300 L. 
Resp. draverij met sulky, 
dressuur, springsport, ren
sport (soms met aanhangsel 
met getekend paard). 

RUSLAND 
25-7-'oi. Eerste Russische 
spoorlijn St.-Petersburg -
Moskou honderdvijfiig jaar. 
Blok 12.- r. Passagierstrein 
'Sokol', op rand perron en 
station St.-Petersburg, 
station Moskou. 
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SAN MARINO 
i8-io-'oi. Kerst. 
Vel met zestienmaal 800 L. 
(€ 0.41). BergTitano tegen 
lucht met cirkels licht waarop 
mensen geleid worden naar 
de geboorte van Jezus, de weg 
naar hoop op een leven van 
liefde en rechtvaardigheid. 
i8-io-'oi. Welkom Euro. 
1200, 2400 L. (€ 0.62,1.24). 
Resp. munten, bankbiljetten 
van deelnemende landen en 
euro rond kaart Europa. 

2i-9-'oi. Kunst. 
g5,107 Sit. Resp. portret 
Blaz Arnic (igoi-ig70, 
componist) en muziek 
symfonie 'Duma', portret 
Lucijan Marija Skerjanc 
(igoo-1973, componist, 
dirigent en schrijver over 
muziek) en muziek 'Marenka'. 

2i-9-'oi. Werelddierendag 
4 oktober. 
107 Sit. Van vingerafdruk 
getekende kat. 

SLOVENIJA i 

SLOVENIË 
2i-7-'oi. Fruit, perzik. 
Driemaal 50 Sit. Resp. bloe
sem Prunus persica L., blad-
luis Myzus persicae, perzik 
Redhaven. 

4-g-'oi. Uitgeverij 
'Mohorjeva druzba' 
honderdvij ftig jaar. 
'B'(27 Sit.). Oud 
boekomslag: man, vrouw, 
doorkijkje naar water. 

2i-9-'oi. Verenigde Naties 
jaar van 'Dialoog tussen cul
turen'. 
107 Sit. Wereldbol met vier 
poppetjes (rood, wit, geel en 
zwart) die verbonden zijn 
door brief, telefoon, pakje en 
toetsenbord. 

SLOWAKIJE 
i-8-'oi. 'Gitara Dobro'. 
ig.- Sk. Gitaar en muziek. 

i5-8-'oi. Honderd jaar 
illustraties. 
7.- Sk. 

2i-9-'oi. Hon
derd jaar mid
delbare school 
'Jurij Vega' in 
Idrija. 
A (26 Sit.). 
Meetkundige 
lijnen over 
wereldbol, lo
garitmes en 
schoolgebouw. 

6-8-'oi. Veertig jaar geleden 
eerste lange bemande ruim-
tevlucht. 
3.- r. Portret ruimtevaarder 
G.S. Titov (ig35-20oo), op 
achtergrond kosmonaut na 
landing. 

SPANJE 
20-7-'oi. Tentoonstelling 
'Het tijdperk van de 
mensheid' in Zamora. 
120,155 P. (€ 0.72, o.g3). 
Resp. renaissancebeeld 
'Onze Vrouwe van Calva', 
kathedraal Zamora en 
koepelgewelf 

857 



Sg'oi. Salamanca culturele 
hoofdstad Europa in 2002. 
75 P. (€ 0.45). Verliclit kas
teel en kathedraal. 

gio 'oi . Technische 
monumenten, molens. 
9., 14.40 Kc. Resp. stenen 
windmolen in Kuzelov 
(1842), watermolen in 
Strehom(i5 i6) . 
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79'oi. Honderd jaar gele
den inzegening basiliek van 
Covadonga. 
40 P. (€ 0.24). Basiliek 
Virgen de Las Batallas. 
i59 'oi . Post en telegraaf 
worden verzelfstandigd. 
40 P. (€ 0.24). Beeldmerk. 

2ig 'oi . Nationale post
zegeltentoonstelling Exfilna 
2001 in Vigo. 
260 P. (€ 1.56). Plaats 
tentoonstelling: centraal 
gebouw van consortium van 
handelsgebied; op rand stad 
Vigo. 

TSJECHIË 
gio 'oi . Serie 'schoonheden 
van ons land', gebouwen op 
lijst werelderfgoed Unesco*. 
12., 14. Kc. Resp. barok 
kasteel in Kromeriz, barokke 
boerderij en huizen in 
Holasovice. 

^iiiÉiÊ«^l4i 
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— gio 'oi . Verenigde Naties 
^ jaar van 'Dialoog tussen cul
<̂  turen'. 
■»= 9.Kc. Wereldbol metvier 
^ poppetjes (rood, wit, geel en 
s zwart) die verbonden zijn 
^ door brief, telefoon, pakje en 
=> toetsenbord. 
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TURKIJE 
276 'oi. Frankeerzegels, 
geneeskrachtige planten. 
250.000, 300.000,450.000, 
500.000,1.750.000 TL. Resp. 
Myrtus communis , Achillea 
millefolium, Hypericum 
perforatum, Rosa moyesii, 
Crataegus oxyacantha. 
i67 'o i . Paarden. 
300.000,450.000,450.000, 
500.000 TL. 

WITRUSLAND 
io8 'oi . Overdruk. 
400 op 1500 r. 

248 'oi . Sprookjes. 
100, 200 r. Resp. koning met 
oorkonde en hoveling met 
ganzenveer, koets met twee 
paarden over brug rijdend 
met stad op achtergrond. 

59'oi. Verenigde Naties jaar 
van 'Dialoog tussen 
cultoren'. 
400 r. Wereldbol met 
gestileerde figuurtjes, 
beeldmerk Verenigde Naties. 

IJSLAND 
69'oi. Zeezoogdieren. 
5., 40., 80., 100. kr. Resp. 
Lagenorbynchus albirostris, 
Balaenoptera physalus, 
Balaenoptera borealis, 
Globicephala melas. 

gio'oi. Dag van de postzegel 
Blok 250. kr. Berg Esja toorn boven Reykjavik uit, op rand 
meer bergen en zee. 
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i59 'oi . Walvissen en 
dolfijnen. 
25+25, 50+50, 50+50, 75+75 
c. Resp. Phocoena 
spinipinnis, Pontoporia 
blainvillei, Balaenoptera 
acutorostrata, Megaptera 
novaengliae. 

9io 'oi . Eilanden. 
40., 55. kr. Resp. eiland 
Grimsey, eiland Papey. 

ZWEDEN 
6io 'oi . Winnende ontwer
pen postzegelwedstrijd. 
Tweemaal Brev. Brief valt 
door brievenbus naar deur
mat (Thomas Fröhling, 
illustrator), inlineskater 
schaatst langs muur met 
tekst (Emelie Kilström, 
zesdeklasser). 

6io 'oi. Luchtvaart in 
verleden en heden. 
Velletje met zesmaal 5. kr. 
Zweefvliegtuig Otto Lilienthal 
(18481896) in 1895, beeld
merk Zweedse zweefvlieg
club met DFS Weihe (1938) 
en Saab gi Safir en MFI9, 
Saab J 29 Tunnan, 
Friedrichshafen FF 49 (in 
1920 met drijvers, vervoerde 
post), ultralicht trikevlieg
tuig, DC3 (uit 1938, vervoer
de Zweedse nachtpost). 
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BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
log 'oi . Bedreigde soorten 
in het Caribische gebied. 
$ 0.25, 0.30,0.45, 0.75, o.go, 
I.; vel met zesmaal $ 1.80; 

vel met viermaal $ 2.50; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
Tayassu tajiacu  Belize, 
Tapirella bairdi  Panama, 
Myoprocta acouchy Guyana, 
Coereba flaveola  Antigua, 
Euphractus sexcinctus 
Venezuela, Ajata ajata 
Suriname and Antigua; 
Didelphis murina  Antigua, 
Fregata magnificens 
Antigua, Jacana spinosa 
Jamaica, Passerina ciris 
Antigua, Solenodon 
paradoxus  Haïti, Cyclura 
macleayi  Antigua; Iguana 
delicatissima  Antigua, Ara 
macao  Costa Rico and 
Antigua, Saguinus oedipus 
Honduras, Potos flavus 
Nicaragua; Felis pardalis 
Honduras, Sarchorhampus 
papa  Guyana. 

ARGENTINIË 
2000. Frankeerzegels, 
cultuur van Argentinië. 
10 (1611), 25 (2610), 50 
(2610), 60 (1611), 75c. (26
10), $1.(139), 2.(139), 
3.25 (308), 5.(308), 9.40 
(2610). Resp. bronzen 
ceremoniële bijl (Santa 
Mariacultuur), panfluit 
(noordwesten), verticaal 
weefgetouw (Mapuche
cultuur), poncho (Pampa 
regio), dodenmasker 
(Taficultuur), oogstmand 
(Mbyacultuur), rituele ketel
trom (Mapuchecultuur), 
masker jaguar (Chané
Chiriguanocultuur), urn 
(Beléncultuur), ceremoniële 
kleding (provincie Salta en 
Jujuy). 

i g 'oi . Preventie borst
kanker. 
75 c. Zelfonderzoek borst. 
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ARUBA 
68'oi. Frankeerzegels, IV, 
2001. 
15, 35,100, 250 c. Resp. 
schelpen (Cittarium pica 
linné), lemen huis, goud
smelterij in Balashi, berg
kristal. 

ASCENSION 
i  io 'oi . BirdLife 
International (wereldvogel
beschermingsorganisatie). 
15, 35,40, 50 p. Verschillen
de aspecten van Frigata 
aquila. 
Velletje waarin 10,15, 35, 40, 
50 p. 

AUSTRALIË 
2io'oi. 'Wild babies'. 
Zesmaal 45 c. Zelfde zegels 
ook in twee velletjes van drie 
met doorlopend beeld. Resp. 
verjaardagspartijtje Kevin 
Koala met veel vliegende 
dieren op bezoek, partijtje 
van James Wombat aan voet 
boom met veel dierenvisite, 
i i i 'oi . Kerst 2001. 
40,45 c. Gebaseerd op 
middeleeuwse miniaturen uit 
'The Wharncliffe Hours ' 
resp. de drie wijzen brengen 
geschenken aan Christus, 
Jozef leidt ezel met iVlaria en 
Jezus van Judea naar Egypte. 

BAHAMA'S 
Afbeelding melding 10/771, 
koninklijke marine. 
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Bahamas 
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68'oi. Herdruk sir Lynden 
Pindling (19302000), mel

ding 6/499. 



15 c. Jaartal '1972'is 
veranderd in'1973'. 

BANGLADESH 
5ii'oo. Idrakpur fort. 
4 T. Het fort. 
5ii'oo. Vajrasattva 
Bhojavihara Mainamati. 
6 T. Standbeeld. 
2000. Haza Raza. 
6 T. Portret. 
2000. Intelectuele martelaars. 
Twee vel met achtmaal 2 T. 
Resp. M.A. Gofijr, Faiur 
Rahman Ahmed, Muslimuddin 
Miah, Shamsul Karim Khan, 
Bhikku Zinananda, Abdul 
Jabber, Sekander Hayat 
Chowdhury, Chishty Shah 
Helalur Rahman; Birendra 
Nath Sarker, A.K.M. Nurul 
Haque, Sibendra Nath 
Mukherjee, Zahir Raihan, 
Ferdous Dowla Bablu, 
A.K.M. Nurul Absur, Izanur 
Rahman Miju, Shamshad Ah. 

BELIZE 
39'oi. Twintig jaar 
onafhankelijkheid. 
25, 60, 75 c, $ 2.. Resp. 
onderwijs, aquacultuur, 
Privassion waterval, kaart 
Belize. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 10/771, 
aquarium. 

BOLIVIA 
308'oi. Vhnders en insecten. 
I., 1.50, 2.50, 5., 6., 6.; I., 
2.50, 3., 4., 5., 5.. Resp. 
Dione juno, Philaethria dido, 
Diathria clymene, nachtvlinder 
uit familie Arctiidae, Caligo 
idomineus, Morpho godarti; 
Saltamontes, Mantis religiosa, 
Tropidacris latreillei, kever 
uit familie Dynastidae, 
vliegend hert, Acrocinus 
longimanus. 

BOTSWANA 
iSg'oi. Schilderachtige 
luchten. 
501., I., 2., 10. P. Zonsop
komst resp. bij water met 
kinderen, achter heuvels en 
vrouw met kind, achter stad 
en kinderen met brandhout, 
achter hutten en vrouwen die 
mals stampen. 

BRUNEI 
Zonder datum. Verenigde 
Naties jaar van 'Dialoog 
tussen culturen'. 
Viermaal 30 s. 

CAMBODJA 
20i'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak (62'oo tot 
23I'0l). 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Draken. 
30i'oo. Prehistorische 
dieren. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Resp. 
Iguanodon, Euoplocephalus, 
Dilophosaurus, Diplodocus, 
Stegoceras, Stegosaurus, 
Brachiosaurus. 
52'oo. Kevers. 
200, 500, goo, 1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Resp. 
Calosoma sycophanta, 
Oryctes nasicornis, 
Diochrysa fastuosa. Blabs 
gigas, Cincindela campestris, 
Cissistes cephalotes, 
Scarabaeus aegyptiorum. 
53'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling WIPA 
2000 in Wenen, spoorwegen. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Resp. loc 
van Jules Petiet (18451872), 
stoomloc {1891), 'Les Grands 
Chocolats', 'Glehn du 
Bousquet' (1891), Franse 
sneeuwtrein, TGV ooi (1976), 
'Le Shuttle'. 

CANADA 
2i9'oi. Wenszegels. 
Zonder waardeaanduiding 
(binnenland). Schilderijlijst 
met babycadeaus en plaatje 
met babyschoentjes. 
iio'oi. Heteluchtballonnen. 
Viermaal 47 c. (driehoeken). 
Verschillende kleuren 
ballonnen. 

iii'oi. Kerstlicht. 
47, 60,105 c. Resp. arrenslee 
bij avond met kerstbomen en 
tak met lichtjes, schaatsen bij 
maanlicht en kerstlichtjes, 
kinderen en sneeuwpop bij 
avond en kerstbomen met 
lichtjes. 
8ii'oi. Honderdvijftig jaar 
YMCA, (World Alliance of) 
Young Men's Christian Asso
ciations, in Canada. 
47 c. Ontwerp met igrec. 
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iiii'oi. Royal Canadian 
Legion (19262001). 
47 c. Gedeelte Canadees 
oorlogsmonument en onder
scheidingsteken legioen. 

3i2'oi. Frankeerzegels. 
Tweemaal 47 c. Canadese 
vlag voor hoofdkantoor post 
in Ottawa, gestileerde maple 
leafs. 

iiJlUliu» 

3i2'oi. Traditionele 
ambachten. 
65, 77,125 c. Handen bezig 
met resp. juwelen maken, 
manden vlechten, hout
snijwerk. 

CAYiMANEILANDEN 
i58'oi. Nonprofit
organisaties. 
15, 20, 25, 30, 40 c. Resp. 
kankergenootschap met 
bloemen, beeldmerk Lions 
Club en silhouet vrouwen 
(kennis borstkanker), 
verschillende mensen 
(nationale raad van vrijwilli
gers), tekening hond en kat 
met hokken (dierenbescher
ming). Rode Kruis en Rode 
Halve Maan met gestileerde 
mensen; velletje deze zegels 
met 50 c. toeslag voor de 
afgebeelde organisaties. 

il5c i 
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299'oi. Frankeerzegels, 
transportmiddelen. 
15,15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 
90 c , $ I., 4., 10.. Foto's 
van resp. wandelen, jongen 
met ezel, bananenvervoer per 
kano, paard en wagen, cat
schip, schoener, politie op 
fiets, dames met auto, 
tewaterlating, watervliegtuig, 
schip, Boeing 767. 
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CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
i27'oi. Vlinders en motten 
Twee vel met zesmaal 350 F. 
viermaal blok 1500 F. Resp. 
Battus polydamus, Mesene 
phareus, Anartiajatrophae, 
Siproeta epaphus, 
Uraneis ucubis, Pereute 
leucodrosime; Papilio 
garamus, Eunica 
orphise, Parides lysander, 
Julia dryas iulia, Adelpha 
mythra, Theclia coronata; 
Helconius melpomene. 
Morpho peleides, Prepona 
meander, Pieris rapae. 
i27'oi. Reptielen. 
Twee vel metzesmaal350F.; 
tweemaal blok 1500 F. Resp. 
'rambowboa', 'marine toad', 
'doublecrested basilisk', 
'American bullfrog',
'snapping turtle', 'Mexican 
lungless salamander'; 'spiny 
softshell tortoise', 
'rhinoceros iguana', 'boa 
constrictor', 'emerald tree 
boa', 'pond slider', 'Mexican 
caecilian'; 'tree climber 
snake', 'poison rainforest 
frog'. 
267'oi. Paddestoelen. 
550, 600, 650, 700 F.; vel met 
achtmaal 350 F.; blok 1500 F. 
Resp. Coltricia montagnei, 
Inocybe fuscodisoa, Hydnum 
imbricatum, Cygrophorus 
ammiatus, Coprinus 
picaceus, Crinipellis zonata, 
Naematoloma fasciculate, 
Cortinarius 
caerulescens, Amanita 
muscaria, Cortinarius 
obtusus, Entoloma 
serrulatum, Strobilomyces 
floccopus; Sarcosphaera 
crassa. 
3i7'oi. Dinosaurussen. 
50,100,150, 200 F.; twee vel 
met twaalfmaal 240 F.; twee
maal blok 1500 F. Resp. 
Anatasaurus, Apatosaurus, 
Allosaurus, Velociraptor; 
Rhamphorhynchus, 
Pteranodon, Tyrannosaurus 
Rex, Deinonychus 
antirrhopus, 
Parasaurolophus, 
Corythosaurus, 
Patagosaurus, Triceratops, 
Brachylophosaurus, 
Europolcephalus, 
Dimetrodon, Leptoceratops; 
Perosaur, Albertosaurus, 
Dryptosaurus, Archacopteryx, 
Ouranosaurus, Myahuera, 
Camptosaurus, 
Ichthyosaurus, Geosaurus, 
Trilobita, Plesiosaurus, 
Lewisiceras; Herreasaurus, 
dinosaurus. 
3i7'oi. Belgica, 
dinosaurussen. 
250, 300, 325, 375 F.; twee 
vel met zesmaal 350 F.; 
tweemaal blok 1500 F. Resp. 
Apatosaurus, Beryonx, 
Albertosaurus, Dimetrodon; 
Triceratops, Ornithocherius, 
Brachiosaurus, Utahraptor, 
Tyrannosaurus Rex, 
Stegosaurus; Diplodicus, 
Pachycephalosaurus, 
Archaeopteryx, Pteranodon, 
Herrasaurus, Struthiomimus; 
Rhamphorynchus, 
Deinonicus. 

CHILI 
256'ci. Paaseiland. 
Tweemaal $ 260 (samenhan
gend); blok $ 2.000. Resp. 
stenen relief vogelman en 
bovenstuk voorouderbeeld, 
zittend stenen figuur en 
ceremoniële danser (over bei

de zegels afbeelding eiland 
Rapa Nui); Rapa Nui en 
stenen beeld, op rand kaart 
Chili, beschilderde mensen, 
handen met beeldje, 
versierde peddel. 

286'oi. Honderdvijftigjaar 
brandweer in Chili. 
$ 160, 260, 350, 490; blok 
$ 2.000. In verschillende pe
rioden brandweerwagen, 
brandweerlieden en resp. 
officieren, gebouw en vlag
gen, brandend huis, 
helikopter en brand; dorp 
met tandradbaan, brand, 
helikopter, hulpverleners, 
tank. 
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257'oi. Paddestoelen. 
$ 300,400. Resp. Macrolepiota 
rhacodes, Laccata ohiensis. 
i38'oi. Vierentwintigste 
conferentie Amerikaanse 
oefeningen. 
$ 350. Silhouetten van 
militairen, vlaggen van 
deelnemende landen, 
wapenschild. 
i78'oi. Bernardo O'Higgins 
Riquelme. 
$ 260. Portret afgevaardigde 
eerste Nationaal Congres, 
bergrug Andes, schilderij 
installatie eerste congres. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
289'oi. Nationaal paleis
museum 'Bird Manual 2001', 
rv, vogels. 
NT$ 5., 5., 12., 25.. Resp. 
Bombycilla japonica, 
Erithacus calliope, Lonchura 
striata, Megalaima virens. 

9io'oi. Negentig jaar 
geleden stichting republiek 
China. 
NT$ 5., 5., 12., 15.. Resp. 
tweede terminal internatio
naal vliegveld Chiang 
Kaishek, hightechproducten 
uit Taiwan (displays. 

tS9 



telefoon, laptop), dansuit
voering Nationaal Theater, 
namurbescherming (spelende 
dolfijnen). 

i8-io-'oi. Nationale spelen 
2001. 
NT$ 5.-, 25.-. Resp. tafelten
nis met speerwerpen en taek-
wondo plus brandende 
toorts, gewichtheffen met 
hardlopen en zwemmen plus 
landkaart. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5-7-'oo. Laoshan berg
gebied. 
80, 80, 80 f, 2.80 y. Resp. 
bergtoppen, Vangkou-baai, 
Beijiu-meer, Taiqing-paleis. 
8-8-'oo. Legende 'Kleine 
karper springt door 
drakenpoort'. 
Vijfmaal 80 f Afbeeldingen 
van de legende. 

26-8-'oo. Bouw economisch 
gebied Shenzhen. 
Viermaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
wolkenkrabbers in financiële 
district, internationaal ten
toonstellingsgebouw, haven
gebied in Yantian, toeristen
gebied in baai Shenzhen, in
dustriewijk Shekou. 
i5-g-'oo Zevenentwintigste 
Olympische Spelen. 
Blok 8.- y. Getal 2000 verbon
den met nog twee ringen. 

860 

26-9-'oo. Kustgebied, geza
menlijke uitgifte met Cuba. 
Tweemaal 80 f Kokospal
menbaai in Hainan (China), 
kust Paradero (Cuba). 
g-io-'oo. Poppen en maskers, 
gezamenlijke uitgifte met 
Brazilië (melding 1/76). 
Tweemaal 80 f Maskers van 
Braziliaans carnaval met pop
pen uit Chinees poppen
theater. 

20-io-'oo. Culturele overblijf
selen uit tombe prins Jing van 
Zhongshan. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
paleislamp eeuwige trouw, 
bronzen pot met drakenont-
werp, wierookbrander inge
legd met goud, kom. 
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ji-io-'oo. olympische Spe
len. 
Tweemaal blok 8.- y. 
ii-ii-'oo. Oude filosofen. 
60, viermaal 80 f, 2.80 y. 
Resp. Confucius, Mencius, 
Lau-tse, Zhuang-tse, Mo-tse, 
Sjuun-tse. 
ao-ii-'oo. Ruimtevaart. 
Velletje met zesmaal twee ze
gels 80 f Raket bij start, in de 
ruimte. 

EGYPTE 
28-7-'oi. Dichters. 
Tweemaal 30 P. Aziz Abaza 
'Pasha' (1898-1973), Ahmed 
Rami (1892-1981). 
Augustus '01. Folklorefesti
val van Ismailia. 
30 P. Dans 'El Semdemeya' 
en beeidmerk gouvernoraat 
Ismailia. 
Augustus '01. Internationaal 
jaar van vrijwilligers. 
125 P. Beeldmerk jaar van 
vrijwilligers en beeldmerk 
Verenigde Naties. 

FALKLANDEILANDEN 
28-g-'oi. Eilandenserie, I. 
37. 37.43.43 P-Resp. Cin-
clodes antarcticus. Viola ma-
culata, Nycticorax nycticorax, 
Carcass-nederzetting. 

FIJI 
Aanvulling Westpac Bank, 
melding 8/9/682. Resp. 
bankgebouw in resp. 1904, 
1916,1934 en heden. 

22-ii-'oo. Meteorologie. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
satelliet, onderzoek bij hoog
vlakte Qinghai, weersvoor
spelling (computer), verho
ging regenval (vliegtuig). 
i2-i2-'oo. Clivia. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
Clivia miniata (rood), Clivia 
nobilis, 'golden striatlily', 
Clivia miniata (wit). 
3i-i2-'oo. Oude klokken. 
Driemaal 80 f, 2.80 y. Bellen 
resp. 'Jingshu', 'Su Chime', 
'Jingyun', 'Qianlong'. 

CHRISTMASEILAND 
25-io-'oi. Paddestoelen. 
$ I.-, 1.50. Resp. Chaetocalat-
hus semisupinus, Pycnopo-
rus sanguineus. 

23-8-'oi. Sportvissen. 
50, 96 c., $ 1.17, 2.-. 
Resp. Thunnus 

albacares, Acanthoybium 
solandri, Coryphaena 
hippurus, Makaira nigricans. 

FILIPIJNEN 
i2-7-'oi. Honderdste geboor
tedag don Eugenio H. Lopez 
(1901-1975). 
5.- P. Portret zakenman, 
krantenuitgever, oprichter 
radio- en tv-stations met 
gebouw. 
i2-7-'oi. Honderd jaar 
geleden don loaquin J. Orte
ga (1870-1943) eerste burger
gouverneur van provincie 
La Union. 
5.- P. Portret en kaart provincie. 

OON JOAQUIN ORTEGA 

GAMBIA 
i6-7-'oi. Eenden. 
3.-, 4.-, 5.-, lO.-D.; twee vel 
met zesmaal 7.- D.; tweemaal 
blok25.-D. Resp. Aixsponsa, 
Anas platyrhynchos, Buce-
phala islandica, Bucephala 
albeola; Bucephala islandica, 
Histrionicus histrionicus, 

Anas acuta, Dendrocygna 
autumnalis, Anas cyanoptera, 
Melanitta perspicillata; 
Melanitta nigra, Anas 
rubripes, Anas crecca, 
Bucehala albeola, Mergus 
serrator, Dendrocygna 
bicolor; Anas crecca, Branta 
canadensis. 
?, ?, 4.-, 5.-,io.-, 15.- D.; drie 
vel met zesmaal 8.- D.; 
driemaal blok 25.- D. Resp. 
Netta rufina, Anas discords, 
Anas falcata, Aix tgalericulata, 
Somateria spectabilis, 
Mergus cucullatus; Anas 
penelope, Anas 
platyrhynchos, Anas 
querquedula, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca; 
Anas rubripes, Bucephala 
albeola, Anas cyanoptera, 
Bucephala clangula, Tadorna 
ferruginea, Aythya nyroca; 
Oxyura dominica, Clangula 
hyemalis, Aythya collaris, 
Histrionicus histrionicus, 
Aythya americana, Aythya 
valisneria; Aix sponsa, Anas 
formosa, Anas americana. 
ö-g-'oi. Wereldkampioen
schap voetbal in Korea-Iapan, 
2002. 
Vel met 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 10.-, 
15.- D.; blok 25.- D. Resp. 
Nederlandse speler, 
Argentijnse speler, Ibaraki 
Kashima stadion in Japan, 
George Best uit Noord-
lerland, Dino Zoff uit Italië, 
poster wereldkampioenschap 
1938; Pat Bonner's penalty 

voor Ierland in 1990. 
ö-Q-'oi. Britse 
koninklijke marine. 
3.-, 4.-, 10.-, 15.-D.; 
drie vel met zesmaal 
7.-D.; tweemaal 
blok 25.-D. 
Schilderijen met 
zeeslagen. 

GHANA 
27-8-'oi. Honderdste sterf
dag Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901). 
Velletje met driemaal 6700 
Cs. Reproducties schilderijen. 
27-8-'oi. Honderdste sterf
dag Giuseppe Verdi (1813-
1901). 
Velletje metviermaal 5000 
Cs.; blok 13000 Cs. Resp. 
portret Verdi, partituren Aida 
en Rigoletto, geboorteplaats 
Verdi, Kaart Italië; portret 
Verdi en muziekbladen 
Rigoletto en Don Carlos. 
27-8-'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria (1819-
1901). 
Velletje met viermaal 5000 
Cs.; blok 12000 Cs. Portretten. 
27-8-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met zesmaal 4000 Cs., 
blok 15000 Cs. Portretten. 
27-8-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude-Oscar Monet 
(1840-1926). 
Velletje met zesmaal 5000 
Cs., blok 15000 Cs. 
Reproducties schilderijen. 
27-8-'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Zedong (1893-
1976)-
Velletje met driemaal 7000 
Cs., blok 12000 Cs. 
Portretten. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
ii-io-'gg! Beroemde illusio
nisten en goochelaars. 
Velletje met driemaal $ 1.50. 
Harry Houdini (1874-1926), 

Harry Kellar (1849-1922), 
Howard Thurston (i86g-
1936). 
28-3-'oo Vissen, II. 
45,75,90C.,$i.-,2.-,3.-; 
twee vel met zesmaal $ 1.65; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
Pygoplites diacanthus, 
Pomacanthus semicirculatus, 
Zanclus canescens, 
Xiphophorus maculatus. 
Gramma loreto. Zebrasoma 
xanthrum; Bodianus rufus, 
Coris aygula, Centropyge 
bicolor, Balistoides 
conspicillum, Poecilia 
reticulata, Hemochus 
acuminatus; Plectorhynchus 
chaetodonoides, Bodianus 
pulchellus, Acanthurus 
leucosternon, Chromileptis 
altivelis, Pterophyllum 
scalare, Premmas 
biaculeatus; Pomacanthus 
imperator, Equetus 
punctatus. 
i-5-'oo. Vierhonderdste 
geboortedag Antoon van 
Dyck (1599-1641), Vlaams 
schilder. 
Vier vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 5.-, viermaal 
blok $ 6.-. Schilderijen. 
i5-5-'oo. Achttiende 
verjaardag prins William. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 6.-. Portretten. 
i5-5-'oo. Honderd jaar 
zeppelins. 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Resp. LZ-3 (1906), 
LZ-56 (1915), LZ-88 (1917); 
LZ-i (1900). 
i5-5-'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Frantz Reichel (Frans 
rugbyspeler, Parijs 1900), 
discuswerpen, olympisch 
stadion in Seoel (1988), 
Oudgriekse schildering; 
midden brug en 
operagebouw Sydney, loper 
met olympische vlam, 
beeldmerk. 

i5-5-'oo. Honderdvijfenze
ventig jaar personenvervoer 
per trein. 
Velletje met tweemaal $ 3.-. 
George Stephenson (1781-
1848) en stoomloc 'Nr. i' uit 
1875, stoomloc 'Rocket' uit 
1829. 
i5-5-'oo. Vijftig jaar 
internationaal filmfestival in 
Berlijn. 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.-. Filmscènes met James 
Stewart (1908-1997), 
Sachiko Hidari, 
Juliette Mayniel, 
Claire en Jean-Claude Drouot, 
Jeanne Moreau en 
Marcello Mastroianni, 
Lee Marvin; detail uit aan
kondiging 'The Thin Red 
Line' (1999). 
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i55'oo. Tweehonderdvijf
tigste sterfdag Johann 
Sebastian Bach (16851750), 
Duits componist. 
Blok $6. . Portret Bach. 
i55'oo. Albert Einstein 
(18791955) 'man van de eeuw' 
volgens Time Magazine. 
Blok 25 D. Portret Einstein 
(Nobelprijs 1921), op rand 
Einstein en formule. 
i55'oo. Vijfentwintig jaar 
geleden koppeling Apollo
Sojoez. 
Velletje met driemaal $ 3., 
blok $ 6.. Resp. astronauten 
Thomas Stafford (1930) en 
Alexei Leonov (1934), beeld
merk Apolloi8 en Sojoez19 
missie, Donald Slayton 
(19241993); Alexei Leonov. 
i55 'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling in 
Anaheim, 2000; satellieten 
en ruimtesondes. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
foton en komeet, subsatelliet 
en asteroïde. Shoemaker, 
ExplorerXVI en kometen
inslag op Jupiter, Astro 
Challenger in de ruimte, 
Giotto en komeet Halley; 
foton, subsatelliet, 
Shoemaker en asteroïde 
Eros, Explorer XVI en 
asteroïde. Astro Challenger, 
Giotto; Saturn Pegasus, 
maankijker. 

GUYANA 
i86 'oi . President John F. 
Kennedy. 
Vel met achtmaal $ 80.. 
Fotomozai'ek Kennedy. 

HONGKONG 
i47 'oi . Pekmg gastheer 
Olympische Spelen 2008. 
$ 1.30. SymboHsch ontwerp 
met olympische linten. 
7io 'oi . Medicinale kruiden. 
$ 1.30, 2.50,3.10, 5.. Resp. 
Centella asiatica met theepot. 
Lobelia chinensis en bord. 
Gardenia jasminoides en 
snijmachme, Scutellaria 
indica en maalsteen. 

iJMÉ ĵWJ 
INDIA 
i  i  'o i . Schilderingen in 
St.Aloysius collegekapel. 
15. R. Afbeelding van jonge 
Aloysius van Gonzaga 
(15681591). 

23i 'oi . Subash 
Chandra Bose. 
I. R. Portret in militair 
uniform. 
25i 'oi . Pandurang 
Sadashiv Sane. 

4. R. Portret schrijver en 
sociaal hervormer. 
25i 'oi . Sane Guruji. 
3.R. Portret. 
27i 'oi . Beroemde mensen. 
Driemaal 3.R.E.M.S. 
Namboodiripad (lid 
wetgevende instantie en 
marxistisch theoreticus), 
Giani Gurmukh Singh 
Musafir (pohticus), N.G. 
Ranga (sociaal hervormer en 
politicus). 
28i 'oi . Sheel Bhadra Yajee. 
3. R. Portret sociaal 
hervormer en schrijver. 
2gi 'o i . Beroemde mensen. 
Tweemaal 3. R. Yogendra en 
Baikunth Shukla (oom en 
neef, vrijheidsstrijders), 
Jubba Sahni. 

52'oi. Stationsgebouw 
Churchgate, Bombay. 
15.R. Gebouw. 
io2 'oi . Volkstelling 2001. 
3. R. Mensen vormen '2001', 
symbolische huizen. 
i82 'oi . Internationale 
vlootschouw. 
Driemaal 3., 15 R. 'Pal', 
'Qalbat', 'Tarangini' 
(marineopleidingsschip), 
beeldmerk vlootschouw met 
schildering boot uit 
Mohanjoroperiode. 
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43 'oi . Geologisch onder
zoek India honderdvijftig jaar 
geleden. 
3. R. Bauxiet, chalcopyriet 
en psilomelaan. 

infanterie Maratha. 
3. R. Voetvolk en bergen. 
64'oi. Zesentwintighon
derdste geboortedag 
Bhagwan Mahavira. 
3. R. Symbolische voorstel
ling. 
i24'oi. Yoeri Gagarin 
(19341968). 
15. R. Kosmonautin ruimte
pak. 
i44'oi. B.B. Ambedkar. 
3.R. Portret. 
i5 'oi . Suraj Naraian Singh. 
3. R. Portret revolutionaire 
nationalist. 
45'oi. Frederic Chopin 
(18101849). 
15. R. Portret componist en 
muziek. 

245'oi. Trekvogels. 
Viermaal 3. R. (samenhan
gend). Sturnus roseus, Anas 
querquedula, Motacilla 
indica, Ciconia ciconia 

INDISCH OCEANGEBIED 
BRITS 
249'oi. Bloemen. 
Velletje met 10, 26, 34, 60, 70 
p. Resp. Cantharanthus 
roseus, Scadoxus multiflora, 
Striga asiatica, Argusia 
argentia, Euphorbia 
cyathophora. 26 en 34 p. ook 
afzonderlijk. 
i  io 'o i . BirdLife Interna
tional (wereldvogelbescher
mingsorganisatie). 
Velletje waarin vijfmaal 50 p. 
Vijfmaal krabplevier 
(Dromas ardeola). 

237 'oi . Traditionele kinder
spelletjes. 
800, 900,1000, 2000 Rp. (sa
menhangend) . Resp. kinde
ren in kring met een in mid
den, steltlopen, zittende kin
deren rond spel met stenen, 
jongens met stokken bij 
palmboom. 

i 8 'o i . Postzegeltentoon
stelling PhilaNippon 2001. 
Blok 10.000 Rp. Zonnebloem; 
op rand beeldmerk tentoon
stelling en bergen. 
288 'oi. Vijftigjaar 
orthopedisch ziekenhuis 
prof dr. R. Soeharso. 
1000 Rp. Portret Soeharso, 
operatiekamer, beeldmerk. 

JAMAICA 
igg 'o i . Honderdste ge

boortedag Andrew Duffus 
Mowatt, stichter begrafenis

fonds. 
$15

JAPAN 
27'oi. Japan vijftig jaar lid 
Unesco*". 
80 yen. Beeldmerk Unesco, 
duiven, bloemen. 
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INDONESIË 
i7 'oi . Nationale politie In
donesië. 
Tweemaal 1000 Rp. (samen
hangend). Politie helpt kin
deren straat over, hulpverle
ners in overleg en helikopter. 

63'oi. Tweehonderd jaar 
vierde regiment lichte 

37'oi. Nationale scouting 
jamboree. 
Tweemaal 1000 Rp. (samen
hangend). Padvinders zetten 
resp. vlaggenmast, tent op. 

i67 'o i . Wereldkampioen
schap zwemmen in Fukuoka. 
Strook met viermaal 80 yen. 
Resp. zwemmen, kunst
zwemmen, schoonspringen, 
waterpolo. 
237 'oi . Dag van brieven
schrijven. 
Strook met viermaal 50; tien
maal 80 yen. Tekeningen van 
Dick Bruna resp. konijnen, 
meisje met pen, jongen met 
envelop, meisje met strik in 
haar; drie ronde zegels: vogel 
op tak, bloemen met bij en 
vogel met envelop, kind met 
hoed en konijn, twee ovale 
zegels: varken met kip en 
kuikens, konijn en bloemen, 
twee halfronde zegels: meisje 
met konijn en vogel, meisje 
met bloemen, drie recht
hoekige zegels: jongen met 
pen, meisje met hond en en
velop, vogels en dak huis. 

JORDANIË 
307 'oi . Dertiende Arabi
sche topconferentie. 

50, 200, 250 fils. Beeldmerk 
en resp. tweemaal vlaggen en 
landkaart, portret. 
58'oi. Mohamed Dorra, 
Palestijns martelaarskind. 
200, 300 fils. 
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58'oi. AlAqsa intifadah. 
200, 300 fils. 

KAZACHSTAN 
57'oi. Markakolmeer, 
fauna. 
Velletje met driemaal 30.1. 
Cervus elaphus, Ursus arctos, 
Brachymystax lenox. 

IKC/nUHHMH 
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i97 'oi . Fauna en flora. 
Velletje met 9., 12., 25., 
60., 90., IOC1. Resp. 
Marmota bobac, Otis tarda, 
Larus relictus. Felis libyca, 
Nymphaea alba, Pelecanus 
crispus. 
48 'oi . Tien jaar Kazachse 
spoorwegen. 
Velletje met 15., 20., 50.1. 
Resp. gebouw, stoomloc, 
spoorwegwerkers; op rand 
kaart met spoorverbindingen. 

gS'oi. Frankeerzegels, ge
neeskunde. 
I., 5.1. Preventie van resp. 
tuberculose (getekende 
long), aids (grafzerk, rood 
lintje). 

KIRGIZIË 
i44 'oi . Verenigde Naties 
jaar van 'Dialoog tussen cul
turen'. 
IC s. Wereldbol met vier 
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poppetjes (rood, wit, geel en 
zwart) die verbonden zijn 
door brief, telefoon, pakje en 
toetsenbord. 
7-7-'oi. Frankeerzegels, Biskek. 
481. , I.-, 3.- s. Resp. commu
nicatiegebouw, regerings
gebouw, operagebouw. 
7-7-'oi. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Driemaal 10.- s. Beeldmerk 
jaar en berglandschappen 
met dieren. 

8(2 

LIBERIA 
i5-8-'oi. Mao Zedong (1893-
1976). 
Twee vel met viermaal $ 20.-; 
blok $25 . - . Portretten. 
i5-9-'oi. Vlinders. 
$5 . - , 15.-, 20.-, 25.-, 30.-, 
35.-, 40.-, 45.-; $15.- , 25.-, 
30.-, 35.-; zes vel met zes
maal $ 20.-; zesmaal blok $ 
100.-. Resp. Valeria Valeria, 
Papilio anactus, Marpesia 
petreus, Ritraaurea, Cheritra 
freja, Euploea mulciber, 
Danaus chrysippus, Parides 
coon; Chrysiridia 
madagascarensis, Euploea 
core Corinna, Graphium 
weiskei, Catonephele 
numilia; Chlosyne lacinia, 
Citaerias esraeralda, Dione 
moneta, Symmachia 
menetas, Parides columbus, 
Papilio dardanus; Papilio 
cresphontes, Papilio daunus, 
Papilio palamedes, Papilio 
zelicaon, Papilio polyxenes, 
Papilio glaucus; Anartia 
amathea, Eurema nicippe, 
Iphiclides podalirius, 
Eurytides marcellus, 
Parnassius mnemosyne, 
Chlosyne janais; Papilio 
godefFroyi, Danaus formosa, 
Drina maneia, Cirrochroa 
imperatrix, Danaus similis, 
Danaus genutia; Teracolus 
eupompe, Orgyia antigua, 
Teinopalpus imperialis, 
Danaus chrysippus, Apollo 
parnassius, Nymphalidae 
satyrinae; Danaus aganippe, 
Morpho neoptolemus, 
Urania sloanus, Papilio 
morondavana, Hypolimnas 
misippus, Danaus plexippus; 
Danaus plexippus, Papilio 
machaon, Jemadia gnetus, 
Emesis fatiraa fatima, 
Parnassius phoebus, Morpho 
aega. 
i5-9-'oi. Vlinders. 
$ 5.-, 10.-, 25.-, 30.-; twee vel 
met negenmaal $ 15.-; twee
maal blok $ 100.-. Resp. 
Liplivia brassolid, Mimacraea 
marshalli, Papilio demoleus, 
Euschemon rafFesia; Euremia 
brigitta, Loxura atymunus, 
Arhopala amantes, Junonia 
coenia, Eurides Isabella, 
Heliconius ricini, Zipaetis 
serias, Cepheuptychia 
cephus, Philaethria dido; 
Parides coon, Delias mysis, 
Troides brookiana, Syrinatia 
dorilus, Danis danis, Escuena 
dispiu, Mesene phareus, 
Kallima inachus, Morpho 
rhetenor; Ornithoptera 
alexandrae, Papilio 
cresphontes. 
i5-9-'oi. Paddestoelen. 
Twee vel met zesmaal $ 20.-; 

tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
Leecinum versipelle, 
Homobasidiomycetes 
paxillaceae, Entoloma 
nitidum, Hyophyllum 
decastes, Amanita spissa, 
Cantharellus cibarius; 
Cortinarius caerulescens. 
Russuia emetica, Suillus 
luteus, 'dotted-stalkbolete' , 
Chlorociboria aeruginasenes. 
Boletus legaliaes; 
Gommphidaceae 
homobasidiomycetes, 
Mycena pura. 
i5-9-'oi. Vogels uit Afrika. 
Drie vel met zesmaal $ 25.-; 
driemaal blok $ 100.-. Resp. 
Balearica pavonina. 
Agapornis porsonata, Upupa 
epops, Philomachus pugnax, 
Merops nubicus, Choliotis 
kori; Cinnyris reglus, 
Cinnyris venustus, Aquila 
raoax. Anthropoides virgo, 
Tockus flavirostris, Struthio 
camelus; Thalasseus bergii, 
Indicator indicator, Lybius 
torquatus, Prittacus 
crithacus, Ardea purpurea, 
Gruidaefamilius; 
Terpsiphone paradisi, 
Aroeiore familius, Sagitarius 
sorpentarius. 
i5-9-'oi. Vogels uit Afrika. 
$ 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 20.-, 
25.- ,30.- ,30.- , 35.-, 35.-;vel 
met zesmaal $ 20.-; drie vel 
met zesmaal $ 25.-; zesmaal 
blok $ 100.-. Resp. Vanellus 
crassifostris, Ploceus 
cucullatus, Hirundo 
abyssinica, Tyto alba, 
Phoenicopterus ruber, 
Dendorica caerulescnes, 
Puffinus iherminieri, 
Apaloderma narina, 
Campetera cailliautii, 
Spindalis zena; Fregata 
magnificens, Pandion 
haliaetus. Sterna dougallii, 
Coccyzus minor, Egretta 
rufescens. Sterna fuscata; 
Hirundo angolensis, Buteo 
rufofliscus, Ploceus 
migricollis, Upupa epops, 
Lamrotomis chlybeus, 
Merops nubicus; Euplectes 
hordeceus, Glaucidium 
perlatu, Urocolius macrouus, 
Anthreptes longuemarei, 
Elminia longgicauda, Oriolus 
larvatus; Halycon 
leueocephaia, Haliaeetus 
vocifer, Chlidonias 
leucopterus, Anhinga rufa, 
Rhynchops flavirostris, 
Actophilornis africana; 
Terpsiphone viridis, 
Nectarinia famosa, Platalea 
alba, Ephippiorhynchus 
senegalensis, Chordeiles 
gundlachii, Anous stolidus. 

MAAGDENEILANDEN 
28-g-'oi. Bezoekende 
schepen koninklijke marine. 
35, 50, 60, 75 c , $ I.-, 1.50. 
Resp. HMS Wistaria (1923-
1930), HMS Dundee 
(1934/35), HMS Eurydice 
(1787), HMS Pegasus (1787), 
HMS Astrea (1807), HM jacht 
Britannia (1966). 
5-io-'oi. Honderd jaar 
Nobelprijzen. 
10, 20, 25 ,40 , 70 c , $ 2.-. 
Resp. Fridtjof Nansen, 
Albert Einstein, sir Arthur 
Lewis, Saint-John Perse, 
moeder Teresa, Christian 
Lous Lange. 

(ZIE volgende kolom 
bovenaan) 
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MACAU 
ij-g-'oi. Marktgebouwen. 
1.50, 2.50, 3.50,4.50, blok 
7.- ptcs. 

MALDIVEN 
9-7-'oi. 848 jaar Islam. 
Velletje met zesmaal 10 Rf.; 
blok 25 Rf. Resp. Dharum-
avantha Rasgefaanu moskee, 
gedenkplaat Hukurumiskiiy, 
studeren in koran, instituut 
van islamitische studies, 
centrum voor de koran, 
islamitisch centrum; graf 
Abul Barakaat. 
26-8-'oi. Honderdste 
sterfdag koningin Victoria 
(1819-1901). 
Velletje met viermaal 10 Rf.; 
blok 25 Rf Portretten. 
26-8-'oi. Honderdste 
sterfdag Giuseppe Verdi 
(1813-1901), componist. 
Velletje met viermaal 10 Rf.; 
blok 25 Rf. Uit opera Rigoletto 
resp. Alfred Piccaver in rol 
hertog van Mantua, igde 
eeuwse illustratie kostuum 
Heinrich, 19de eeuwse illus
tratie kostuum Cologne, foto 
Cornell MacNeil in titelrol; 
Matteo Manugerri en Ruth 
Ann Svenson in rol Rigoletto 
en dochter Gilda. 
26-8-'oi. Vijfentwintigste 
sterfdag Mao Zedong (1893-
1976). 
Vel met driemaal 15 Rf; blok 
25 Rf Portretten. 
26-8-'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met zesmaal 7 Rf; 
blok 25 Rf Portretten. 

MALEISIË 
i-8-'oi. Kippen. 
30, 50 s., I.- RM.; blok 3.-
RM. 'Serama', 'Kapan', 
'Serama'; 'Hutan' . 

8-9-'oi. Eenentwintigste zee-
spelen. 
20, 30, 50 s., I.-, 2.-, blok 
5.50 RM. Resp. duiken, 
gymnastiek, discuswerpen, 
gewichtheffen, wielrennen, 
hardlopen. 

KlK.WSE\XaSEAC.AMi:S 

27-9-'oi. FDI, Internationaal 
Tandheelkundig Congres 
2001. 
i . -RM. 

MAURITIUS 
i2-9-'oi. Prestaties in 20ste 
eeuw. 
2, 3, 6,10 Rs. Resp. hotel
school Mauritius, staalfa
briek, zonne-energie op 
Agalega, regionale samen
werking lOR-ARC. 
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2-io-'oi. Honderd jaar 
geleden bezocht Gandhi 
(1869-1948) Mauritius. 
15 Rs. Afbeelding zegel i Rs. 
Mauritius bij honderdste 
geboortedag Gandhi in 1969 
(Yvert35i). 

MAYOTTE 
3-9-'oi. G.S.M.A. (Groupe-
ment du service militaire 
adapté). 
3.-F. (€0.46) . 
24-9-'oi. Fruit. 
5.40 F. (€ 0.82). Tropische 
vruchten. 

24-g-'oi. Bloemen. 
3.-F. (€0 .46) . 

NAMIBIË 
i8-4-'oi. Nieuwe datum mel
ding 1/79, zeedieren langs de 
kust. 
i5-8-'oi. Duurzame energie. 
Velletje met vijfmaal NVI 
(standaard post), vijfmaal 
$ 3.50. Dorpsplein met resp. 
huis met zonne-energie, 
straatverlichting met zonne
cellen, koken op zonne-
energie, biogas door 
vergisting, efficiënte 
houtkachel, verwarming 
water met zonne-energie, 
waterpomp op windenergie. 

telecommunicatie met 
zonne-energie, waterpomp 
op zonne-energie, herstel en 
hergebruik. 
S-g-'oi. Centrale hooglanden. 
Velletje met vijfmaal NVI 
(standaard post), vijfmaal 
$ 3.50. Landschap met resp. 
Poicephalus rueppellii. 
Acacia erioloba, Chamaeleo 
dilepis, Oreotragus oreotragus, 
Aloe littoralis, Tragelaphus 
strepsiceros, Achaetops 
pycnopygius, Agama 
planiceps, Manis temminckii, 
Acanthoplus discoidalis. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
20-8-'oi. Muilkorfgrot 
'Kueba Bosa' in het natuur
gebied St. Christoffelpark. 
85, n o , 225 c. Resp. 
plattegrond en rots, vleer
muizen (Leptonycteris nivalis 
curasaoe) met jongen han
gend in grot, vleermuis 
(Glosophaga elongata) 
vliegend. 

NIEUW-CALEDONIÊ 
23-8-'oi. Kunsten cultuur, 
schilders uitOceanië. 
i io F. Werk van Jipé Le-Bars 
met cultuurelementen uit 
Melanesié en Polynesië. 
23-8-'oi. Kunst en cultuur, 
prijs Ko Neva 2000. 
70 F. Houtsnijwerk van 
Ito Waia. 

yw^^ /. 

20-g-'oi. Verenigde Naties: 
Jaar van communicatie 
tussen beschavingen. 
265 F. 

NIEUW-ZEELAND 
3-io-'oi. Bezoek koningin 
Elizabeth II. 
40, 80, go c , $ 1.30,1.50, 2.-
Koningin Elizabeth resp. bij 
officiële 
opening 
parlement 
in i953 , 
ontmoetin
gen met 
mensen bij 
staatsbe
zoek 1970, 
1977,1986, 

bezoek aan Ge
menebest spelen 
in iggo, officieel 
portret voor 
Nieuw-Zeeland 
uit 1997. 



NIUE 
igg'oi. Honderd jaar gele
den werd Niue overzees terri
torium van NieuwZeeland. 
$ 1 . 5 0 , 2 .  . 

OEZBEKISTAN 
206'oi. Tien jaar onafhankelijk. 
Blok 175 S. 
206'oi. Vijfentwintighon
derd jaar 'Termez' . 
Blok 175 S. Gebouw, rand 
beeldmerk Unesco*. 

PITCAIRNEILANDEN 
4g'oi. Nieuwe datum 
melding 8/9/687, vissen bij 
het rif. 
nio 'oi . Kunst uit Pitcairn, 
houtsnijwerk. 
Strook met 20, 50 c , $ 1.50, 
3.. Resp. man met stuk hout 
op strand, man snijdt hout 
omgeven door mensen, 
mensen kijken naar man met 
boormachine, mensen in 
boot en houtsnijwerk. 

206'oi. Zevenentwintig
honderd jaar 'Avesto'. 
160 S. Beeldmerk met vleu
gels. 
266'oi. Ecologie. 
100 S. Symbolische afbeel
ding. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i87'oi. Provinciale vlaggen, 
1. 
1,5,10, 20, 301., blok 5. K. 

PARAGUAY 
207'oi. Veeteelt. 
200, 500,1500 Gs. Koeien
rassen resp. 'Holando', 
'Nelore', 'Pampa Chaqueno'. 

288'oi. Paraguayaanse 
graveurs. 
500, 500,1500, 2000 Gs. 
Resp. twee mensen op ezels 
van Josefina Pia (19031999), 
gestileerde vrouwenfiguur 
van Leonor Cecotto (1920
1982), dierenfiguur van 
Jacinto Rivero (19321997), 
mannengezicht van Livio 
Abramo (19031992). 
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POLYNESIÊ 
238'oi. Hardhout. 
90,130,180 F. Schors, blad 
en structuur van resp. Cordia 
subcordata, Calophyllum 
inophyllum, Thespesia 
populnea. 

w |les 
essences. 
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QATAR 
29'oi. Dertig jaar onafhan
kelijk. 
I., 1.50 R. Tweemaal in an
dere kleur: toren, zee met 
zeilboot, opengeslagen boek 
en beeldmerk met 30. 

SALOMONSEILANDEN 
287'oi. Vijftigjaar UNHCR*. 
50 c , $ I., i.go, 2.30. Resp. 
rij vluchtelingen. Rode Kruis
medewerkers zoeken pakketjes 
uit. Rode Kruismedewerkers 
bij tent, luisterende mensen; 
beeldmerk 50 jaar UNHCR*. 

i s 

V fc, A^ 

308'oi. Slangen. 
Viermaal $ i.. 

SEYCHELLEN 
Afbeelding melding 8/9/687, 
eeuw Victoria. 

(Zie vo\gende kolom 
bovenaan) 
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iio'oi. Eenden en dwerg
ooruil. 
Viermaal 3. R.; velletje met 
vijfmaal 3. R. Resp. Anas 
querquedula, Tadorna 
ferruginea, 'northern 
shoveler', 'whistlingduck'; 
otus scops. 

SIERRA LEONE 
83'oo. Tekenfilmfiguur 
'Betty Boop'. 
Vel met negenmaal 800 Le., 
tweemaal blok 5000 Le. 
Tekeningen van Jack Kirby 
(19171994). 
Sg'oo. Televisieserie 'I love 
Lucy'. 
Vel met negenmaal 800 Le., 
tweemaal blok 5000 Le. 
Scènes met Lucille Ball (1911
igSg), Amerikaans actrice. 
83'oo. Vijfenzeventigste 
geboortedag Sammy Davis jr. 
(19251990). 
Vel met zesmaal 1000 Le., 
blok 5000 Le. Scènes met 
Amerikaanse entertainer. 
283'oo. Eeuwwisseling, be
langrijke gebeurtenissen tus
sen 1600 en 1650. 
Vel met zeventienmaal 400 
Le. Michael Fjodorovitsj 
(15961645) sticht Romanov
dynastie (1613), 'Hamlet, 
prins van Denemarken' van 
William Shakespeare (1564
1616) verschijnt (1603), schil
der KungHsien (16201689) 
maakt 'Duizend toppen en 
ontelbare talers', verschij
ning werk Francis Bacon 
(15611626), stichting Engel
se kolonie Jamestown in 
NoordAmerika (1607), 
koning Lodewijk XIV (1638
1715) komt op troon (1643), 
stichting Quebec (1608), ge
boorte Isaac Newton (1642
1727), 'De diefstal van de Sa
bijnen' (1636) schilderij van 
Nicolas Poussin (15941665), 
bekendmaking 'Neue 
Astronomie' (1609) van 
Johannes Kepler (15711630), 
aankomst Mayflower in Cape 
Cod (1620), ontstaan King 
Jamesbijbel (1611), het VOC 
brengt thee naar Europa 
(1610), verschijnen werk 
René Descartes (15961650), 
uitgave 'Dialogo' (1632) van 
Galileo Galilei (15641642), 
dood koningin Elizabeth I 
(15331603), verschijning ro
man 'Don Quichot' (1605
1615) van Miguel de Cervantes 
Saavedra (15471616). 
283'oo. Zestigste verjaardag 
Mario Andretti (1940). 
Vel met achtmaal 600 Le., 
blok 5000 le. Foto's Italiaanse 
autocoureur. 
283'oo. Prinses Diana 
(19611997). 
Vel met achtmaal 800 Le. 
Mozaïek van bloemenfoto's 
geeft gezicht Diana. 
283'oo. Zeventigste verjaar
dag Shirley Temple (in 1998). 
Twee vel met vijfmaal 
1200 Le., blok 5000 le. Foto's 
Shirley Temple (1928), 
Amerikaans filmactrice en 
diplomaat. 
i65'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Londen 

2000, papegaaien. 
200,1500 Le.; twee vel met 
negenmaal 800 Le.; blok 
5000 Le. Resp. Psittacus 
erithacus, Cacatua galerita; 
Eclectus roratus, Aratinga 
solstitialis, Deroptyus 
accipitrinus. Agapornis 
fischeri. Agapornis personata, 
Platycercus sp., Psittacula 
cyanocephala, Charmosyna 
multistriata, Platycercus 
eximius; Myiopsitta 
monachus, Cacatua 
sulphurea, Aratinga guarou
ba, Melopsittacus undulatus, 
Pyrrhura sp., Nymphicus 
hoUandicus, Amazona 
autumnalis, Aratinga 
solstitialis, Psittacula 
columboides; Ara ararauna. 
i65'oo. Orchideeèn. 
300, 500, 600, 2000 Le.; twee 
vel met zesmaal i iooLe.; 
tweemaal blok 4000 Le. 
Resp. Aeranthes henrici, 
Ophrys apifera, Disa 
crassicornis, Aeranthes 
grandiflora; Oeleoclades 
maculata, Polystachya 
campyloglossa, Polystachya 
pubescens, Tridactyle 
bicaudata, Angraecum veitcii, 
SobennikofFia robusta; 
Aerangis curnowiana, 
Aerangis fastudsa, 
Angraecum magdalenae, 
Angraecum sororium, 
Eulophia speciosa, Ansellia 
africana; Angraecum 
compactum, Angraecum 
eburneum. 

SINGAPORE 
5g'oi. OrangOetan Ah 
Meng uit dierentuin Singapore. 
Strook met local, 60 c., $ i., 
I.. Ah Meng resp. jong, met 
mannetje, met kind, met 
kleinkind. Ook velletje in 
vorm aap met daarin de 
strook zegels. 

i47'oi. Tiende verjaardag 
Gamini Kularatna  oorlogs
held. 
3.50 Rs. 

ST. HELENA 
209'oi. Schepen koninklijke 
marine tijdens Tweede 
Wereldoorlog. 
15, 20, 25, 30,40 , 50 p. Resp. 
HMS Dunedin, HMS Repulse, 
HMS Nelson, HMS Exmoor, 
HMS Eagle, HMS Milford. 

St.Hekm ' ZiS 

i i  io 'oi . Kerst 2001, Tammy 
Wynette. 
10,15, 20, 30 p., b l o k £ i . 5 0 . 
Portretten countryzangeres. 
i  i i  'o i . Napoleons vroege 
jaren. 
20, 25, 30, 8Q p. Resp. de 
kleine korporaal. Napoleon 
bezoekt militaire school, pra
tend met dames, verhalend 
met familie. 

ST. LUCIA 
249'oi. Tweehonderd jaar 
burgerregering. 
20, 65 c , $ i . io , 3. . Resp. 
komst brigadegeneraal George 
Provost (1801, eerste burger
bestuurder), benoeming 
Hoge Raad volgens verdrag 
Amiens (1802), herovering 
door Britten en introductie 
Geheime Raad (1803), bur
gerregering wordt tot stand 
gebracht door generaal
majoor Farquharson (1816
1832). 

SWAZILAND 
307'oi. 
Milieubeheer. 
70, g5C.,2.05, 
2.80 E. Resp. 
brandweer
lieden 
bestrijden 
bosbrand, 
planten van 
bomen tegen 
erosie, 
aanleg 
stuwdam 
Maguga, 
aanleg wal 
langs weg. 

SRI LANKA 
i86'oi. Munten uit Sri Lan

ka. 
3.50,13.50,17., 20. Rs. 
Twee zijden van resp. Kaha

vanu (gde eeuw), Vijayabahu I 
(10551111), Sethu (13 en 14de 
eeuw), 5. Rs. Buddha Jayanthi 
(1957)

ïy'oi. Colombo fabriek 
vijftig jaar. 
10. Rs. Beeldmerk met tand
wiel. 
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SYRIË 
38'oo. Arabische dag van 
post. 
£ 18. Kaart en beeldmerk. 
288'oo. Zevenenveertigste 
tentoonstelling Damascus. 
£15. Gebouwen. 
279'oo. Mondiale dag 
toerisme. 
£ 50. Mozaïek uit Homs. 
gio'oo. Mondiale dag van 
post. 
£ 18. Envelop in de ruimte. 
i6io'oo. Mondiale dag van 
het kind. 
£ 10. Ballon en beeldmerk 
Verenigde Naties. 
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2000 Mondiale dag meteoro
logie. 
£ 10. Symbolische afbeelding. 

TADZJliaSTAN 
46'oi. Overdruk op 19de 
eeuwsfort(yvert2i). 
Letters A, A, B (0.06, 0.15, 
0.41 Tr.) over 25 Tr. 

ij'oi. Communicatie 
Spoetnik. 
Blok 1.50 Tr. Gebouw met 
schotel in berglandschap; op 
rand bergen en wereldbol 
met baan er omheen. 

TOKILAU 
238'oi. Zeepaardjes. 
40c., $ I., 1.25,2.; blok$3.. 

TONGA 
igg'oi. Fruit. 
10,45, 60,80 s., $ 2.40. Resp. 
banaan, kokosnoot, ananas, 
watermeloen, passievrucht. 

TONGA NIUAFO'OU 
igg'oi. Fruit. 
Velletje in vorm fruit met 55, 
80s., $1., 2.50. Resp. 
meloen, limoen, mango, 
banaan. 

HMS Somerset (iggg). 
iio'oi. BirdLife International 
(wereldvogelbeschermings
organisatie). 
Velletje waarin vijfmaal 35 p. 
Landschap met vijfmaal 
Procellaria conspicillata. 
November'01. Kerst 2001, 
honderdvijftig jaar geleden 
kwamen eerste USPG
missionarissen. 
35, 35, 60, 60 p. Resp. 
anglicaanse kerk St. Mary, 
katholieke kerk St. loseph, 
altaar St. Mary, gebrandschil
derd raam St. Joseph. 

TUNESIË 
248'oi. Archeologische 
plaatsen en monumenten in 
Tunesië. 
250, 250, 250, 500 m. Resp. 
stadhuis Tunis 'La kasbah', 
Gigthis, islamitisch figuur op 
keramische tegels, rotsen bij 
Tabarka. 

TRISTAN DA CUNHA 
288'oi. Hulp na orkaan, 
overdruk over helikopters en 
kustvaarders (49'oo, mel
ding 10/694). 

— Samenhangende paren van 
^ 10,15, 20, 50 p. (acht zegels). 

^*^*^r9^^nr99wrvwwwwwwwrwwvwwt 
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ig'oi. Betrekkingen met 
koninklijke marine. 
20, 20, 35, 35, 60, 60 p. Resp. 
HMS Penguin (1815), HMS 
Julia (1817), HMS Beagle 
(1901), HMS Puma (1962), 
HMS Monmouth (1997), 

.sinnuQUEnjNi ' 

2g'oi. Mediterrane spelen 
in Tunis 2001. 
250, 500 m. Resp. atletiek
baan, medaille en lopers; 
beeldmerk spelen. 

TUVALU 
i8'oi. Postzegeltentoon
stelling Philanippon '01. 
Blok $3.. 
48'oi. Koninginmoeder 
loijaar. 
60,90 c., $1.50, $2.over40c., 
blok $5.over $2.. Over
druk op zegels 1999

UGANDA 
278'oi. Honderdste sterfdag 
Henri de Toulouse Lautrec 
(18641901). 
Velletje met driemaal 1500 
sh.; blok 3500 Sh. Reproduc
ties van schilderijen. 
278'oi. Honderdste sterf
dag koningin Victoria (1819
1901). 
Velletje met zesmaal 1000 
Sh.; blok 3500 Sh. Portretten. 

278'oi. Honderd jaar on
derzeeërs koninklijke 
marine. 
Vel met zesmaal 1000 Sh.; 
blok 3500 Sh.. Resp. 
HMS Tribune, HMS Royal Oak, 
HMS Invincible, 
HMS Dreadnought, HMS Ark 
Royal, HMS Cardiff; 
HMS Triad. 
i58'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Claude Monet (1840
1926). 
Velletje met viermaal 1200 
Sh.; blok 3500 Sh. Reproduc
ties van schilderijen. 

i8'oi. Frankeerzegel, Peni
tentewaterval. 
2. P. Waterval. 
28'oi. Honderdvijftig jaar 
geleden verscheen Moby Dick 
van Herman Melville (1819
1891). 
22. P. Scène uit boek met ka
pitein Ahab in kleine boot. 

UKUC.UAYCOITCOS 

i58'oi. Vijfenzeventigste 
verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
Velletje met zesmaal 1000 
Sh.; blok 3500 Sh. Portretten. 

URUGUAY 
57'oi. Internationale 
migratieorganisatie vijftig 
jaar. 
22. P. Beeldmerk met 
symbolisch gezin. 
i27'oi. Zeventigste sterfdag 
Thomas Edison (18471931). 
22. P. Portret uitvinder. 

CORREOS URUGUAY « 2 2 
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i87'oi. Honderd jaar sinds 
steenlegging haven 
Montevideo. 
II. P. Containerschip in haven. 

307'oi. Kippen. 
Viermaal ii. P. (samenhan
gend). Ras uitNew Hampshire, 
Orpington, Araucanas, 
leghorn. 

78'oi. Hon
derdste 
geboortedag 
Bernardo 
Gonzalez 
Pecotche, 
humanisten 
stichter 
logosofie. 
II.P. Pecotche 
met jas en 
hoed, verschil
lende nationale 
vlaggen, we
reldbol. 
io8'oi. Vijf

entwintigjaar sinds eerste 
vlucht Concorde. 
22. P. Concorde. 

25 .Anos Pnmer Vuelo Concorde ' 
19762«)! ; 

\ UniRuai Corrcoi 

i68'oi. Rozen, gel<weekt in 
Uruguay. 
Viermaal ii. P. (samenhan
gend). Kronenbourg, Lady 
Hillingdon, Louis Philippe, 
Souvenir de Madame Léoni 
Viennot. 

VANUATU 
i29'oi. Frankeerzegels, 
dansen. II. 
35,100, 300,1000 vt. Resp. 
slangen dans, tokadans, 
romdans, brasivedans. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
258'oi. Traditionele boten. 
50, 250, 300, 350 fils. Resp. 
roeiboot (hulp bij parel
duiken en vissen), roeiboot 
voor parelduiken en vissen, 
zeilboot voor parelduiken en 
vervoer van mensen en 
lading, zeilboot voor vissen, 
parelduiken en vervoer van 
lading en passagiers. 

OMIESUUEIMffn 

M. BAfiXltAH ™,i 
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VERENIGDE NATIES 
i6i'oi. Klimaatverandering. 
Steeds viermaal met door

lopend beeld van US $ 0.34; 
ZwFr. o.90; Osh 7. (€ 0.51). 
Resp. kustiandschap met 
plastic kassen en eend en 
vlinder, tomatenplant onder 
glazen stolp en pinguïn met 
ijsberg, palm m zandland
schap met zonnecollector, 
hand met klein plantje en 

land met rijen nieuwe 
aanplant; flats met 
zonnecollectoren aan de 
kust en bloemen, men
sen bezig met fabricage 
stenen, fabriek met 
knoop inschoorsteenpijp 
onder glazen stolp, 
berkenlandschap met 
stadje en dorp en 
barbecue op zonne
energie met picknickende 
mensen; auto met 

"^ zonnecellen, zeppelin 
en meisje op paard en 

fietsers, water met zeilboot 
en luchtballon en trein; trein 
en verkeersbord 'verboden 
voor auto en bus' onder stolp. 

VERENIGDE STATEN 
20g'oi. Frankeerzegels. 
$ 0.21, 0.23, 0.57. Resp. 
bison, George Washington, 
art déco adelaar. 
iio'oi. Serie 'Looney 
Tunes', V, Porky Pig: 'That's 
all Folks!'. 
34 c. Porky Pig met schouder
tas van post bij brievenbus. 

*«■^V^A■A^s^^^^^^^^^» 

loio'oi. Kerst. 
34 c. 'Maria met Kind', detail 
schilderij (ca. 1490) van 
Lorenzo Costa (ca. 1460
1535) uitMuseum of Art in 
Philadelphia. 

loio'oi. Kerstmannen. 
Viermaal 34 c. Kerstmannen 
uit ca. 1880 en 19151920. 
igio'oi. Thanksgiving. 
34 c. Afbeelding van 
applicatie van stof hoorn 
met fruit. 



VIETNAM 
5-7-'oi. Orchideeën. 
Vijfmaal 800,12.000 d. Resp. 
Arundina graminifolia, 
Habenaria medioflexa, 
Phajus wallichii, 
Dendrobium lowianum, 
Vanda sp., Calanthe clavata. 
i6-7-'oi. Vlinders. 
Driemaal 800, 5.000, 7.000, 
10.000 d.; blok 13.000 d. 
Resp. Troides aeacus, 
Inachis io, Ancyluris 
formosissima, Cymothoc 
sanguris, Taenaris selene, 
Trogonoptera brookiana; 
Atrophaneur horishanus. 

Mi 
V K ^ I A J . . 
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24-7-'oi. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
Tweemaal 800 d. 
(samenhangend). Twee 
voetballers, op achtergrond 
wereldkaart. 
4-8-'oi. Muziekinstrumenten. 
800, 800, 800, 2.000, 6.000, 
9.000 d. Resp. ho gao, kenh, 
dan tu, t'rung, kinangdrum, 
tinh tau. 

WEST-SAMOA 
3-9-'oi. Vuurdansen. 
25, 50, gos., $ i.-,4.-

ZAJWBIA 
20-i2-'99! Frankeerzegels, 
watervogels. 
50,100, 200, 250, 300, 400, 
450, 'O' (500 K.), 500, 600, 
700, 800, goo, 1000,1500, 
2000 K. Resp. Vanellus 
armatus, Threskiornis 
aethiopicus, Porphyrio 
porphyrio, Ardea purpurea, 
Plegadis falcinellus, 
Leptoptilus crumeniferus. 

Platalea alba, Sarkidiornis 
melanotos, Podica 
senegalensis, Anhinga rufa, 
Rynchops flavirostris, 
Plectopterus gambensis, 
Scopus umbretta, Pelecanus 
onocrotalus, Himantopus 
himantopus, Nycticorax 
nycticorax. 
3i-i2-'99! Prinses Diana 
(1961-1997). 
Achtmaal 1000 K. Foto
mozaïek van bloemen maakt 
gezicht prinses. 

ZIMBABWE 
7-8-'oi. Eenentwintigste 
onafhankelijkheidsdag 
Zimbabwe, nationaal 
monument 'Heroes Acre'. 
$8.-, 16.-, 21.-, 28.-. Resp. 
hoofdingang, monument 
voor onbekende soldaat, 
overzichtsfoto, luchtfoto. 

ZUID-AFRJKA 
ö-g-'oi. Toeristische 
plaatsen. 

Tienmaal Airmail Postcard 
Rate. Cango-grotten in 
Oudtbhoorn, Richtersveld-
woestijn, Tsitsikamma-bos, 
bloemen uitNamaqualand, 
Tafelberg, westkust, met 
sneeuw bedekte bergen bij 
Elliot, Augrabies-waterval, 
wijngebied Stellenbosch, 
zebra's. 

ZUID-GEORGIÉ EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
22-io-'oi. Zeeleven, twintig 
jaarCCAMLR*. 
33. 37. 37. 43 P- Beeldmerk 
CCAMLR» en resp. 
Champsocephalus gunnari, 
Paralomis spinosissima, 
Euphausia superba, 
Dissostichus eliginoides. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
ii-g-'oi. Hydrurga leptonyx 
(zeeluipaard). 
viermaal 45 c. Resp. moeder 
met jong op ijs, brullend 
mannetje, moeder en jong 

spelend onder water, volwas
sen zeeluipaard op jacht 
Adéliepinguïns (tVgoscelis 
adeliae); beeldmerk WWF*. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i-i2-'oi. I'ort Lockroy. 
33. 37.43. 65 P- Resp. toeris
ten en pinguïns (2001), haven 
met schip (2001), basis A 
(1945), in laboratorium (1945). 

*: Gebruikte afkortingen: 

ANC African National 
Congress 

CCAMLRCommission for 
the Conservation of 
Antarctic Marine 
Living Resources 

CIESM Commission Inter
nationale pour 
l'Exploration 
Scientifique de la 
Mediterranée. 

Unesco United Nations 
Educational 
Scientific and 
Cultural 
Organization 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

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 

mw\ 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

' \ M \ I 
2 

3 I I 
4 I TI T I 
5 I I I I 
6 
7 I I I I 
8 

fio 

/ 2 0 

f30 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'e'n uaige! 

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

Naam zijn/haar eigen bank- of gironummer: 

Straat:, 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

U AANGEBODEN 

ü GEVRAAGD 

ü DIVERSEN 

PC+Plaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatehe'. 

865 



V&Bfl?' 

Het is in deze kolommen 
al eerder geconstateerd: 
er is bijna geen tliema te 
bedenken of er kunnen 
verzamelingen over wor

den opgebouwd. In The 
Philatelic Adventures of 
Sherlock Holmes wordt 
zo'n thema onder de loep 
genomen. Larry Dodson 
maakte een inventarisatie 
van zegels en ander fila

telistisch materiaal dat 
betrekking heeft op de 
door Arthur Conan Doyle 
tot leven gewekte illuste

re speurder. De oudste 
zegel in het boekje werd 
in 1927 uitgegeven: geen 
directe verwijzing naar 
Holmes, maar een zegel 
met het portret van 
Frederic Chopin. De 
componist komt in A Study 
in Scarlet ter sprake, als 
Holmes tegen Watson 
zegt dat hij een recital 
van Neruda zal bijwonen. 
Met dit kleine voorbeeld 
hebben we meteen de 
charme van Dodsons 
boekje aangestipt: het 
gaat niet om een droge 
opsomming van zegels 
en andere stukken die op 
een of andere manier ver

band houden met het 
imaginaire personage 
Sherlock Holmes, maar 
om een publicatie die het 
materiaal in samenhang 
met Conan Doyle's werk 
presenteert. Het boekje is 
opgedeeld in zes hoofd

_ stukken. Achtereenvol

° gens komen aan bod de 
"~ hoofdrolspelers (Hol

" mes, Watson en de au

~ teur zelf); de avonturen 
^ van Holmes; acteurs en 
=> toneelspelers die een rol 
^ vervulden in een film of 
^ stuk dat geïnspireerd was 
^ op Doyle's werk; Holmes 
:i en de stripwereld; Hol

~^^ mes en muziek en tot slot 
\kh ^^" hoofdstuk 'diversen'. 
ÏVV The Philatelic Adventures of Sher

lock Holmes door Larry Dodson; 
72i3p,3eill (z;u)),formaotA5 
Uügegeven door de American To

pical Association, Albuquerque 
(Verenigde Staten). Verkrijgbaar 

by P W. Meinhardt, Piet Hein
straat^S, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0705652227 Prijs 
(exd. uerz ): J2g 50. 

Ruim honderdveertig jaar 
geleden werden de eerste 
zegels van Malta uitgege

ven. Sindsdien zijn nog 
geen twaalfhonderd ver

schillende zegels uitge

geven. In de laatste vijf

entwintig jaar versche

nen weliswaar zo'n 700 
nieuwe hoofdnummers, 
maar dat wijst toch op 
een relatief bescheiden 
emissiebeleid; ter verge

lijking: in de afgelopen 
kwart eeuw verschenen 
in Nederland ca. 900 
nieuwe zegels. 
In de onlangs verschenen 
Catalogue of Malta 
Stamps and Postal Histo

ry worden alle zegels 
vanaf i860 beknopt om

schreven en adequaat af

gebeeld. Het gedeelte, 
gewijd aan de 'gewone' 
postzegels beslaat min

der dan de helft van het 

Catalogue of 
Malta Stamps and ^r 
Postal Histpfv ^ iM. 
2002 f •^■r» •^'m^^ 

boekwerkje. Er wordt 
ook aandacht besteed 
aan een groot aantal an
dere categorieën: jaarcol
lecties, briefl<aarten, 
maximumkaarten, gele
genheidsstempels, ma
chinestempels, specimen, 
belangrijke variëteiten, 
Zeppelinvluchten, gedes
infecteerde couverts en
zovoort. De prijzen van 
deze handelscatalogus 
worden vermeld in de 
plaatselijke muntsoort: 
het Maltezer pond. 
Catalogue o/Malta Stamps and 
Postal History 2002 (16eeditie); 
2o8pp.,geill (kleur),formaat 
A5. Uitgegeucn doorSliema 
Stamp Shop Publishers, Sliema 
(Malta) Verkrijgbaar bij P.W. 
Mcmhardt, PietHeinstraat^ö, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227 Prijs (excl uerz)
ƒ45-

Wie enigszins zicht heeft 
om de hoeveelheid filate-
listisch materiaal die tot 
het thema 'Ruimtevaart' 
mag worden gerekend, 

kan zich ook een voor
stelling maken van de 
omvang van een catalo
gus die dit materiaal in 
kaart moet brengen. 
Toch is de Encyclopédie 
de l 'espace van Lollini 
geen dikke pil, eerder een 
compacte pocket - en dat 
mag een verdienste wor
den genoemd. De catalo
gus is chronologisch in
gedeeld, waarbij de ze
gels per satelliet of pro

ject zijn gerangschikt. 
Dit betekent dat begon
nen wordt met de Sputnik 
1 (1957) en dat de catalo
gus stopt bij de emissies 
ter gelegenheid van het 
jubileum '25 jaar samen
werking in de ruimte tus
sen Rusland en de Ver
enigde Staten'. 
Dat de omvang binnen de 
perken is gebleven is 
vooral te danken aan het 
compacte zetwerk en de 
relatief kleine afbeeldin
gen. Ondanks dat is er 
geen sprake van onver
antwoord 'samenpersen' ; 
de catalogus is heel 
bruikbaar, zeker als men 
zich eenmaal het systeem 
en de notaties heeft ei
gengemaakt. De catalo
gus is wat aan de prijs, 
maar de enorme hoeveel
heid informatie maakt 
veel goed. 
Encyclope'diedel'Espace, 320 pp., 
geill (kleur),JormaatA5 Uitge
geucn door Espace Lollini, Nice 
(Frankrijk) Verkrijgbaar bij P W 
Meinhardt, Piet Heinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, tel 070-
3652227. Prijs (excl. verz.) ƒ 
108.-

Zouden ze nog bestaan: 
de Brusselse drukkerij De 
Ghilage, de parapluhan-
del Fromont en hetjourn-
al Me'dicfl! de Familie 'Sani-
tas'? Waarschijnlijk niet, 
maar toch leven ze voort, 
dankzij het feit dat deze 
bedrijfjes ooit adverteer
den op Belgische brief
kaarten. 

Alleen vanuit nostalgisch 
oogpunt is het doorbla
deren van de Catalogue 
des Entiers Postaux Bel
ges avec annonces een 
genoegen. Al was het 
maar om te zien hoe de 
diverse adverteerders 
destijds hun uiterste best 
deden om in de hen toe
gemeten (vaak bijzonder 
bescheiden) advertentie
ruimte zoveel mogelijk 
informatie te persen. Het 
echte belang voor filate
listen is natuurlijk dat de 
Belgische postwaarde-
stukken met advertenties 
in het hier besproken 
boekje netjes worden 
geïnventariseerd en van 
een prijs (in euro's) wor
den voorzien. De bewus
te postwaardestukken 
zijn de laatste tijd bijzon
der in trek. En dan te be
denken dat het destijds 
om 'goedkoop spul' 
ging: dankzij de reclame
opbrengsten konden de 
verkopers de kaarten 
zelfs tegen een lagere 
prijs dan de frankeer-
waarde aan de man of 
vrouw brengen. 
De samensteller van de 
catalogus beschrijft ruim 
tweehonderd verschillen
de kaarten, die worden 
ingedeeld in een aantal 
'indicatieven' (rubrie
ken), zoals postkaarten, 
briefkaarten, (voorlopers 
van) briefomslagen en 
(voorlopers) van omslag-
brieven. De kaarten en 

CaldloqiR 
des Entiers Postaux Bctges 

9vec aniwncet 
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Citilo<iiis 
tkr Belgische ftKtwsardestulüieii 

met wh«Ttentks 

brieven zijn op een be

hoorlijk formaat afge

beeld, hetgeen als pretti

ge bijkomstigheid heeft 
dat de opgedrukte adver

tentieteksten goed lees

baar zijn; die vormen op 
zich al heel interessante 
lectuur! 
Catalogue des Entiers Postaux 
Beiges auec annonces door Georges 
Waroquiers, 5 6 pp., geill (kleur), 
/ormaat 17x24 cm. Uitgegeven 
door Les Editions Williame, Brus
sel (België). Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 36, 

2518 CH Den Haag, tel. 070
3652227. Prijs (excl uerz.):/ 
49.50 

Het Franse uitgevershuis 
Yvert & Tellier  bekend 
van de in Nederland alom 
gebruikte catalogus  be

geeft zich steeds meer op 
het digitale pad. Nog niet 
zo lang geleden werd de 
CDrom des Timbres de 
Belgique gelanceerd, die 
een eenvoudig, maar heel 
handig hulpmiddel blijkt 
te zijn voor diegenen die 
een verzameling België 
willen beheren. 
De CD/ROM kan als 'ge

wone' catalogus worden 
gebruikt (waarbij op 
Yvertnummer, maar ook 
op omschrijving kan 
worden gezocht), maar 
bewijst ook goede dien

sten bij het inventarise

ren van een collectie en is 
verder in staat een man

colijst samen te stellen. 
Wie veel toeters en bellen 
verwacht wordt aanvan

kelijk wat teleurgesteld, 
maar uiteindelijk blijkt 
dat het programma exact 
biedt wat een gemiddelde 
verzamelaar nodig heeft. 
Prettige bijkomstigheid 
is dat de afbeeldingen 
van een bijzonder goede 
kwahteit zijn: ze zijn op 
ware grootte gescand 
met een resolutie van 350 
dots per inch. Minpuntje: 
het enigszins komisch 
aandoende Nederlands 
dat door het hele pro

gramma heen gebruikt 
wordt. Gelukkig kunt u 
ook voor Engels of Frans 
kiezen. 

Timbres I Stamps I Zegels  CDrom 
des Timbres de Belgique et Systeme 
degestion pour classer et estimer 
routes vos collections Dual CD 
(Mac en Wmdoujs). Systeemeisen 
uoor Wmdoujs Pentium 166, 
Wmdoujs NT4, 2000, 982 of 
95. Mac: Pou;erPC i2oMhz,OS 
8.1 Intern geheugen: minimaal 
48Mb Uitgegeven door Yuert& 
Tellier, Amiens (Frankrijk). Ver
krijgbaar by P.W. Meinhardt, 
Piet Heinstraat }6, 2518CH Den 
Haag, te\. 070^6^2227 Prys 
(excl. verz.)jr59 '• 
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50 JAAR UNHCR 
Als er één wereldwijd 
opererende organisatie is 
die eigenlijk niet zou 
moeten bestaan, dan is 
hetweldeUNHCR, de 
vluchtelingenorganisatie 
van de Verenigde Naties, 
sinds I januari onder lei
ding van voormalig mi
nister-president Ruud 
Lubbers. Maar uit het feit 
dat de UNHCR in 2000 
vijftig jaar bestond, kan 
worden afgeleid dat de 
organisatie nog steeds 
nodig is; ook televisie
beelden tonen dat aan. 
De Verenigde Naties ga
ven al op 9 november 
2000 een herdenkingse
missie uit, maar de 'piek' 
van de uitgiften valt toch 
in 2001. Gezien het grote 
belang van de UNHCR 
valt het aantal uitgiften 
een beetje tegen, maar 
daar staat tegenover dat 
de variatie redelijk groot 
is. 
De drie VN-zegels ('Re
spect voor de vluchtelin
gen') zijn erg kleurrijk; 
ze zien er zelfs een beetje 
'folkloristisch' uit, maar 
de gezichten op de zegels 
maken duidelijk dat het 
om iets ernstigs gaat. De 
zegel van Frankrijk (28 
juü) is nogal conventio
neel. HetVaticaan (25 
september) gaf een lucht
postblad uit. Thematisch 
interessant is de zegel die 
Roemenie op 26 juli uit
gaf: die toont het portret 
van George Palade, een 

Roemeense vluchteling 
die in de Verenigde Sta
ten een nieuw leven op
bouwde. De zegel is ook 
van belang voor de verza
melaars van het thema 
'Nobelprijswinnaars'. De 
celbioloog Palade kreeg 
namelijk in 1974 de No
belprijs voor fysiologie of 
geneeskunde. 

Op het humanitaire vlak 
zijn meer organisaties 
bezig, zoals bleek uit de 
emissie van Luxemburg 
van 22 mei (zie 'Nieuwe 
uitgiften' van oktober). 
Thematisch spreekt 
vooral de dubbeluitgifte 
van Zweden (16 augus
tus) aan. De twee Nobel
zegels van 8 kr . besteden 
speciale aandacht aan de 
vredesprijs. Ze zijn ge
wijd aan het Rode Kruis 
en aan 'Artsen zonder 
grenzen' (Mc'dicins sons 
Frontièrcs). De zegels to
nen indringende beelden 
van de hulpverlening in 
die delen van de wereld 
die als brandhaarden be
kend staan. De Rode-
Kruiszegel staat in het te
ken van de hulpverlening 
aan behoeftige Aziaten, 
op de andere zegel zien 
we 'Artsen zonder gren
zen' in actie in Afrika. 
Maar als ik een prijs voor 
de mooiste Rode-Kruis-
zegel zou mogen toeken
nen, dan ging die naar 
België voor de zegel, ge
wijd aan het vrijwilligers
werk. 

EEUWFEEST VAN DE 
NOBELPRIJZEN 
Nadat Zweden op 22 
maart samen met de 
Amerikaanse posterijen 
aandacht schonk aan het 
eeuwfeest van de Nobel
prijs, volgde Noorwegen 
ook: op 14 september 
verscheen een serie van 
maar liefst acht zegels en 
een velletje. Het accent 
ligt op de Nobelprijs voor 
de vrede: we zien beken
de namen zoals Aung 
San Suu Kyi, Nelson 
Mandela, Martin Luther 
King en Mikhail S. Gor
bachev. 
Ook al zijn deze prijswin
naars eerder op zegels af
gebeeld, de Noorse emis
sie is daarmee thema
tisch gezien nog niet 
'overbodig '.Dat Alfred 
Nobel op de achtste zegel 
is afgebeeld, spreekt bij
na vanzelf Het velletje 
bevat de zegel van 7 kr. 
met het portret van No
bel; links hiervan zien we 
zeven verticale rechthoe
ken met daarin de hand
tekeningen van de Nobel
prijswinnaars. 
De onscherp gehouden 
achtergronden van de ze
gels hebben kennelijk 
iets te maken met de af
gebeelde personen, maar 
helaas verstrekt de Noor
se PTT daarover geen me
dedelingen. Jammer, als 
je bedenkt dat Sverre 
Morken een jaar bezig is 
geweest met het graveren 
van de acht portretten! 

Zijn collega, grafisch 
ontwerper Enzo Finger, 
heeft er op sommige ze
gels een rommeltje van 
gemaakt. Het zal alle
maal wel goed bedoeld 
zijn, maar ik ben geen 
liefhebber van dit soort 
'modernisme'. 

Groot-Brittannie gaf op 2 
oktober ook een serie van 
zes Nobelzegels uit; zo 
meldt de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' van oktober. De 
serie heeft een duidelijk 
Engelse invalshoek. Zoals 
in Engeland gebruikelijk 
werd een aantal toepasse
lijke stempels ingezet. 
Albanië, dat op i decem
ber een serie van vier 
eeuwfeestzegels zal uit
geven, zoekt het in alge
mene voorstellingen. 
Thematische aantrekke
lijk is de zegel van 10 1., 
die de uitreiking van de 
medaille met bijbehoren
de oorkonde aan een 
prijswinnares in beeld 
brengt. 

EUROPEES JAAR 
VAN DE TALEN 
Toen op 18 november 
1988 in Leeuwarden het 
symposium 'De kleine 
talen van Europa' werd 
gehouden, gebruikte ik 
dat feit als aanleiding 
voor een artikel met de 
titel Minderheden op post
zegels: üolop uerzamelmoge-
lijkheden ('Philatelie' 
1988/12, pagina 910/911). 
In september jl. werd -
ook in de Friese hoofd
stad - een drie dagen 
durende internationale 
conferentie over 
drietaligheid gehouden; 
De Leeutuardcr Courant gaf 
op II september een 
dikke bijlage over 
meertaligheid uit. 
Aanleiding was het 
Europees Jaar van de 
talen, een gebeurtenis 
die enkele landen 
(waaronder Andorra, 
Estland, Finland, 
Hongarije en Luxem
burg) aangrepen voor 
een postzegeluitgifte. 
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In dit verband wil ik 
graag de aandacht vesti
gen op een bijzondere 
Friese bijdrage: de zegel 
die Re îoPost Noord-Oost 
Friesland in Kollum onge
veer een halfjaar geleden 
heeft uitgegeven ter gele
genheid van de vijftigste 
verjaardag van Kneppel-
Jreed ('Knuppelvrijdag'). 
Het gaat om een gebeur
tenis in Leeuwarden op 
vrijdag i6 november 
1951, zoals ook op de ze
gel is vermeld. Bij het Pa
leis van Justitie braken 
die dag rellen uit: een 
groep Friezen die de 
rechtszitting over de zaak 
Fedde Schurer en Tjebbe 
de Jong wilde bijwonen 
raakte slaags met de poli
tie. Schurer en De Jong 
waren gedagvaard omdat 
ze een kantonrechter in 
Heerenveen zouden heb
ben beledigd. De journa
list Fedde Schurer speel
de een belangrijke rol in 
dit taaiconflict, waarbij 
de rechter een verdachte 
het gebruik van het Fries 
in de rechtszaal had ver
boden. Dit verklaart 
waarom Schurer op de 
RegioPost-zegel is afge
beeld. De gebeurtenis 
leidde tot de nadrukkelij
ke eis van de Friese Bewe
ging om het gebruik van 
het Fries in het rechtsver
keer toe te staan. Met 
succes: er kwam een wet

telijke regeling voor het 
gebruik van de Friese taal 
in het ambtelijk en 
rechtsverkeer. 

MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN 
Bij het maandelijkse se
lectieproces van deze ru
briek delft het thema 'Mu
ziek' (net als vele andere 
thema's) nog wel eens het 
onderspit. Daarom nu een 
kleine inhaalslag. 

Ierland gaf op 14 maart 
tweemaal twee samen
hangende zegels uit die 
aandacht schenken aan 
de Ierse muziek en dans 
(zie ook 'Nieuwe uitgif
ten', mei 2001). Op de ze
gel van 45 p., waarop een 
meisje viool speelt, is 
rechts een dansend meis
je afgebeeld. De zegel 
doet sterk denken aan de 
Ierse groep Riuerdance, die 
in talloze landen met 
groot succes optreedt. 

Op het oog 'neutraler' is 
de serie met vijf muziek
instrumenten die Zuid-
Afrika op 23 augustus 
uitgaf ('Nieuwe uitgif
ten', oktober 2001). Toch 
zit er in deze serie ook 
een typisch Zuid-Afri
kaans instrument: de tra
ditionele Boere concertina, 
een kleine zeskantige ac
cordeon, die op de zegel 
wordt aangeduid als Boe-
remusiek. 

De serie van vijf zegels op 
het thema 'Oude Malte
zer muziekinstrumenten' 
(Malta, 22 augustus) heb
ben een duidelijk in
heems tintje. Op elke ze
gel is een instrument in 
kleur afgebeeld, terwijl 
een persoon in zwart-wit 
dit instrument bespeelt. 
De meeste instrumenten 
hebben een inheemse 
oorsprong, al heeft de 

komst van de Britse regi
mentsfanfarekorpsen op 
Malta in het begin van de 
negentiende eeuw ook 
zijn invloed doen gelden. 
Bepaalde locale instru
menten werden zelfs ver
vangen door geïmpor
teerde Engelse instru
menten. Een groep Mal-
tezers is gelukkig bezig 
te inventariseren wat er 
nog aan oude muziekins
trumenten over is, zodat 

die na herstel weer kun
nen worden bespeeld. 
Veel van die oude instru
menten werden van ma
terialen gemaakt die ter 
plekke gemakkelijk ver
krijgbaar waren, zoals 
dierenhuiden, koeien-
hoorns en materialen uit 
de natuur. Op de muziek 
die met deze instrumen
ten werd gemaakt, werd 
door de betere stand nog
al neergekeken; alleen bij 
volksmuziekfestivals in 
de open lucht viel ze te 
beluisteren. 
De zegel van i c. toont de 
bamboefluit (il-JIeĵ quta) 
en die van 3 c. brengt de 
nauwelijks bekende riet-
pijp (iz-zummara) in 
beeld. Op de zegel van 
14 c. staat de Maltezer 
doedelzak (iz-zaqq), een 
instrument dat meestal 
wordt gemaakt van de 
huid van een geit of een 
kalf Tot voor kort was er 
op Malta nog maar één 
bespeler van dit instru
ment: de 84-jarige Toni 
Cachia ('il-Hammarun') 
uitNaxxar. Het instru
ment op de zegel van 
20 c. (iz-zajzaja) roept 
jeugdherinneringen bij 
me op; de naam Joekerom-
melpot schoot me te bin
nen. De iz-zajzafa wordt 
alleen nog gebruikt tij
dens carnavalsfeesten in 
Nadur en Ghaxag. De 
tamboerijn die we op de 

zegel van 25 c. zien wordt 
vaak gebruikt in combi
natie met de Maltezer 
doedelzak. 

REIZEN IN DE 
TOEKOMST 
Met wat fantasie zou je de 
Luxemburgse langlopen
de serie Travelling mto the 
Juture kunnen zien als een 
alternatieve millennium-
reeks. Cartoonachtige 
voorstellingen werpen 

een vrolijke blik op be
langrijke ontwikkelin
gen. De eerste aflevering 
van drie zegels verscheen 
op 21 september 1999 
('wegverkeer', 'informa
tietijdperk', 'verovering 
van de ruimte'), de twee
de werd uitgegeven op i 
oktober 2001. 
De zegel van € 0.45 is 
gewijd aan duurzame 
energie, vandaar dat we 
een aantal windmolens 
zien. Het centrale 
beeldmerk op de zegel 

van € 0.59 geeft aan dat 
hier het thema 'recy
cling van afval' is. De 
Luxemburgse PTT zegt 
ter toelichting - overi
gens geheel terecht - dat 
het vermijden van afval 
nog steeds de beste me
thode is. De zegel van 
€ 0.74 staat in het teken 
van een bijzonder actu
ele ontwikkeling die de 
komende tijd nog wel 
wat stof zal doen op
waaien: biologisch on
derzoek. 

LUCHTVAART IN 
HEDEN EN VERLEDEN 
Fly^et dd och nu ('Lucht
vaart in verleden en he

den') IS het thema van 
een velletje met zes ze
gels van 5 kr. dat Zweden 
op 6 oktober uitgaf Aan
leiding was onder meer 
het eeuwfeest van de ko
ninklijke Zweedse lucht
vaartvereniging, 's we
relds op één na oudste 
luchtvaartorganisatie. 
De serie illustreert de 
Zweedse luchtvaartge
schiedenis door interna
tionale ontwikkelingen 
aan te stippen; de zegels 
bestrijken een periode 
die loopt van het eind van 
de negentiende eeuw 
(zweefvlieger Otto Li
lienthal) tot aan onze tijd 
(ultraliflht-vliegtuigen). 
De tweede zegel is gewijd 
aan de Kungliga Suenska 
Aeroidubben(KASK);we 
zien een zweefvliegtuig 
van het type DFS Weihe, 
in 1938 gebouwd door de 
Duitser Hans Jacobs. Met 
het toestel werden in de 
jaren veertig en vijftig drie 
wereldrecords gevestigd. 
Het gele profiel rechtsbo
ven op deze zegel is dat 
van een Saab 91 Safir, 
waarvan er 323 door Saab 
in Linköping werden ge
bouwd; het ernaast ge
plaatste witte profiel ver
wijst naar de MFI-9 van 
Malmo Flygindustn. 
Voor de derde zegel koos 
graveur Martin Mörck 
een SAAB J29, een toestel 
dat door de Zweedse VN-
macht in Kongo wordt 

gebruikt. Het vliegtuig
type is sinds 1962 in ge
bruik. 
Op de vierde zegel zien 
we een Friedrichshafen 
FF49 bij een landing in 
Malmó op 12 augustus 
1920. Het vervoerde post 
op de lijn Kopenhagen-
Malmö-Warnemünde. 
Op de zesde zegel (de 
vijfde toont een 
ultraliflht-toestel uit 
1999) is een klassieke 
DC-3 uit 1938 te zien, 
een toestel dat in de ja
ren voor de Tweede We
reldoorlog de Zweedse 
nachtpost vervoerde. 

Albanië gaf op 20 juni 
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een velletje uit met als 
thema 'Geschiedenis van 
de luchtvaart vanaf 
1890'); ook hier is sprake 
van een 'internationale 
invalshoek'. De acht ze
gels vermelden bekende 
namen zoals Louis Bleri-
ot en Charles Lindbergh 
en ook bekende vlieg
tuigtypen zoals Antonov, 
Concorde en Boeing-747. 
Ook de shuttle Columbia 
is present. 

Het orgaan van de Stu
diegroep Particuliere 
Postbezorging (SPP) 
meldt dat Selectpost Trajec-
tum in Utrecht in juni 
vier vliegtuigseries uitgaf 
met in totaal - schrik niet 
- 76 stadspostzegels. Het 
wemelt van de DC-3's en 
andere bekende vliegtui
gen. Het is dit soort uit-
giftepolitiek (ik zwijg 
maar van de nominale 
waarde van 181 gulden) 
die er voor kan zorgen 
dat de in de afgelopen 
tijd gegroeide acceptatie 
van stadspostzegels weer 
te niet wordt gedaan. 
Mijn advies: links laten 
liggen. 

ZEILEN 
Nederland is een water
land, maar een serie met 
mooie zeilschepen zit er 
kennelijk voor ons niet 
in; de 'concurrentie' van 
Sail is waarschijnlijk te 
groot. Niet dat het een 
probleem is, want er is 
volop keus bij andere lan
den. Sinds 5 september 
hoort ook Ierland bij die 
landen. De Ieren, die 
toch al veel aandacht 
voor sport hebben, gaven 
een mooie serie van vier 
zegels met afbeeldingen 

van Ierse zeilschepen uit. 
Het gaat om actiefoto's, 
geschoten op het water 
dat Ierland omringt. Een 
leuk detail is dat de on
derste tekstbalk golfvor-
migis. 

Op de zegel van 30 p./ 
38 c. is tweemaal een Ruf-
f\an 23 afgebeeld, een 
schip van de fiberglasge-
neratie dat wordt ge
bouwd bij Dublin Bay en 
Baltimore Co. in Cork. Het 
is een Iers exportartikel, 
want zelfs in Hongkong 
is een vloot van deze 
schepen te vinden. 
De drie-persoons Howth 
17, hoofdrolspeler op de 
zegel van 32 P./41 c , is 
bijzonder in trek bij Ierse 
zeilers; het is een schip 
dat al bijna honderd jaar 
wordt gebouwd. 
Op de linkerzegel van de 
twee samenhangende ze
gels van 45 P./57 c. zien 
we de Glen in actie. Dit 
houten jacht heeft zijn 
oorsprong in Strangford 
Lough, waar men het in 
het begin van de twintig
ste eeuw begon te bou
wen. Het type is in vrijwel 
iedere jachthaven van Ier
land te vinden. 
Een in sportief opzicht 
grotere uitdaging is de 
1720 Sportsboat (rechter-
zegel), een snel jacht dat 
een bemanning van vijf 
personen nodig heeft. 
Het afgebeelde schip is 
de Gailforce. 

MOLENS 
In de reeks 'Technische 
monumenten' bracht 
Tsjechië op g oktober 
twee thematisch aantrek
kelijke zegels op het the
ma IVlolens uit. De lucht 
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ziet er met zijn pastelach
tige tinten wat kunstma
tig uit, maar de afgebeel
de molens maken veel 
goed. 
De molen op de zegel van 
g Kè. wordt aangeduid 
als een 'stenen windmo
len in Hollandse stijl'. 
Als ik afga op het boek 
Molens in Nederland van de 
bekende molenaar Wil

lem Roose wordt hiermee 
waarschijnlijk het type 
conische, stenen molens 
bedoeld dat vanaf de ze
ventiende eeuw in ons 
land werd gebouwd. De 
bewuste molen staat in 
Kucelov (district Hod-
notin) en werd daar ge
bouwd in 1842. Tot het 
eind van de Eerste We
reldoorlog werd er graan 
gemalen. In ig46 ging de 
molen dicht, maar het 
bouwwerk werd in ig73 
door het Technisch Mu
seum in Brno gerestau
reerd. 
Op de zegel van 14.40 Kè. 
staat de houten watermo
len in de gemeente St0e-
hom (district Mlada Bo-
leslav), een molen die 
waarschijnlijk uit 1516 
stamt. Het is een goed 
bewaard gebleven voor
beeld van een oude Tsje
chische molen. 

ARUBA [IV] 
Aruba gaf op 6 augustus 
de vierde aflevering van 
zijn reeks permanente 
zegels uit. Ik beperk me 
tot twee van de vier ze
gels. De andere twee zijn 
thematisch gezien min
der interessant ('Lemen 
huis', 35 c. en 'Goud-
smelterij Balashi', 
100 c ) . 

De schelpen op de zegel 
van 15 c. behoren tot de 
familie Cittanum pica 
linne'. Het gaat om de zo

genoemde West-Indische 
Tolhoren: het ruwe op
pervlak is aan de buiten
kant zigzaggend zwart 
gevlekt. Indianen ge
bruikten de tolhoren 
vroeger als voedsel. De 
schelp zelf had meerdere 
functies: als gebruiks
voorwerp (hak- of snij-
werktuig) of als sieraad 
of amulet. De West-Indi
sche Tolhoren komt 
hoofdzakelijk voor in het 
Caribisch gebied, op rot
sen in de getijdenzone en 
onder overhangende rot
sen of op koraal. Volgens 
de (inmiddels wel wat 
verouderde) schelpenca
talogus van Stanley Gib
bons gaat het om een 
schelp die maar een be
perkt aantal malen op 
postzegels is afgebeeld. 
De zegel van 250 c. is in
teressant voor Minera-
lenverzamelaars. We zien 
twee brokken bergkris
tal, een edelsteen die te
genwoordig niet zo po
pulair meer is. Op Aruba 
komt bergkristal vooral 
voor op en in de buurt 
van de 'Kristalberg'. Het 
gaat om een lage kwarts, 
die meestal prismatisch 
is gevormd. 

MEDICINALE PUNTEN 
BIJ TURKIJE 
Hoewel de Turkse PTT 
ons iedere inhoudelijke 
informatie onthoudt be
steden we deze maand 
toch aandacht aan de vijf 
zegels met afbeeldingen 
van medicinale planten 
die Turkije op 27 juni uit
bracht. 
Op de zegel van 
250.000 L. zien we mirt 
of mirte (Myrtus 
communis), volgens de 
Van Dale 'een altijd groe
ne heester met eironde of 
lancetvormige bladeren, 
alleenstaande witte bloe
men en donkerblauwe 
bessen'. Dezelfde bron 
onthult dat mirte in de 
Oudheid een symbool 
was van de liefde, het hu
welijk en de vruchtbaar
heid; misschien wordt de 
plant daarom in het Duits 
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Brautmyrte genoemd. 
Het duizendblad (Achilla 
mille/olium) is op de zegel 
van 300.000 L. te vinden 
en het Sint Janskruid (Hy
pericum perforatum) - ook 
wel hertshooi genoemd -
zien we op de zegel van 
450.000 L. 
Op de postzegel van 
500.000 L. is een rozen-
soort afgebeeld: Rosa 
moyesii; het postzegel
blad Michel Rundschau 
noch mijn tuinplanten-
boek verstrekt hiervoor 
een Nederlandse naam. 
De zegel van 1.750.000 L 
(de nominale waarden 
van de Turkse zegels wij
zen op een 'gierende in
flatie') is de hagendoorn 
of witte meidoorn (Cra
taegus oxyacantha) te zien. 
Op 9 oktober 2000 gaf 
Turkije trouwens ook een 
leuke serie uit met vier 
krokussoorten. 

SLOT MALTEZER 
BLOEMENREEKS 
Met een derde serie van 
zes zegels beëindigde 
Malta op ig september 
zijn langlopende reeks 
bloemenzegels. Qua 
vormgeving sluit deze af
levering aan op die van de 
eerste (20 oktober iggg) 
en de tweede (13 septem
ber 2000). Ook nu weer 
heeft de ontwerper op ie
dere zegel een insect toe
gevoegd - weliswaar 
klein, maar fijn. 

De eerste zegel van 5 c. 
toont ons de grote klap
roos (Papauer rhoeas) en 
op die van 11 c. zien we 
Silene colorata. 
De zegel van ig c. is ge
wijd aan de valse kamille 
(Anthemis aruensis) en de 
bernagie (Borago ojficino-
lis) kreeg een plekje op de 
zegel van 27 c. 
Chrysanthemum coronani-
um, afgebeeld op de ze
gel van 50 c , zou wel 
eens de gekroonde gan-
zebloem kunnen zijn. Op 
de zegel van £m i.- ten
slotte zien we het groot 
kaasjeskruid (Malua sylue- _ 
stris). ° 
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meerder jaren speciale prijzen 
H Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, 0546-532155 
E-mail hkuipers 3ta)hccnet nl 

Frankrijk, België, Zwitserland 
van begin tot 1986 Bijna alles 
voorio%Ivert P Bijhouwer, 
B Bakenstraat 3,1731 XJ Winkel, 
0224-541551 

Rusland verzamelingen 20% 
Michel C J V Beveren, 
Apollostraat 351, 3054 TC 
Rotterdam 010-8901659 

Polen Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 

_ Fsjechoslowakije PZH Wiktor, 
=> Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
^ Tel/fex 046-4512751 Ook rariteiten' 

^ Nederland & Ver. Europa pfr + gesL 
^ V a nr I Bijna alles m voorraad 
LLj Stuur uw no , ontvang mijn prijs 
=* F Ghyben, Zonegge 1916, 
^ 6903 GV Zevenaar 
^ Tel /fax 0316-529241 

•— Grote voorraad partijen, groot en 
^ klem Ook losse verkoop Centro 
"- Filatehco, 0348-423885 

www centrofilatehco nl 

!70 Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN - Zwitserland -
Nieuwtjes Gehele Wereld 
Redelijke prijzen H Sundquest, 
J Perkstr 39, 3351 CP 
Papendrecht Tel 078-6153386 

Email s und que st@p lane t nl 

Ned. FDC's nr. 6 t/m 400 zonder 
adres en 61 dubbele nrs tot 
ƒ8550,- Prijs ƒ I 775,-
J Emmen, Clematislaan II, 2803 
AG Gouda, tel 0182-536218 

Te koop: ie dagenveloppen In uit
stekende staat, 90% onbeschreven 
Nr 42-327=209 st Cat waarde 
ƒ1340,-, nr 93-327=224 st Cat 
waarde ƒ 1 460,- Prijs slechts 22% 
van Cat waarde Resp ƒ295,-en 
ƒ320,- Evenmeel totaalpartij 2750 
st a 20% C C van der Does, 
tel 0180-314 720 bgg 013-507 70 56 

Volksrepubliek China opruiming 
Verenigd Europa CEPT gestem
peld, meelopers pfr en gest FDC 
opruiming Prijslijsten op 
www harriebaken com of bij 
Harne Baken, Academielaan 152, 
5037 EW Tilburg, tel & fax 
013-4684615 Email info(5)tekst-
baken nl 

i.ooo versch. Scandinavië veel GF 
ƒ45,-giro 1324692 P Broers, 
Wagenmaker 6 5683 MX Best 

T.k. poststukken, brieficaarten 
vanaf 1845 effecten rekeningen 
documenten papiernotgeld enz 
J Briggeman, Kantelenweg70, 
3233 RD Oostvoorne Tel/fax 
0181-485 036 

Postzegelverz., ruim 100 albums/-
insteekhoezen enz S Smit, 
tel 0512-382 144 

Australie-verz. t/m 1998 CW FF 
26000 Yvert Prijs ƒ 2 500,-
Tel 055-533 87 81 J R Schouten 

300 versch. Did. 2/3 Grf ƒ 1750,-
J Eeftink, W de Withlaan 17, 

1403 VC Bussum, tel 035-698 18 
83 Giro 403948 

Nederland PTT mapjes nr. 1-200 
in 4 importa albums ƒ 550,-
F Seelen, tel 077-307 92 83 

Nederland pfr/gst voor prijzen, 
schrijf of bel uw no's door aan 
J W van Os, Geerweg 64, 
2611 VR Delft, tel 015-213 55 10 

700 W-Europa of 1400 wereld 
ƒ 10,- m brief of giro 3330084 
Boetzes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Wegens stop kol. Duitsl. met 
Reich kol Italië kol Engel kol 
Franse en Engelse col 3 maal 20 
max kaarten Ned 3 stockb met 
motief series + bloes alles ƒ250,-
uitsl schriftelijk] Veldhuis, 
Esdoornlaan 38, 3881 ES Putten 

160 versch. FDC Rep.S. tussen 
1-170 Cat 850@voor ƒ 250,-id. 
126 N A 40-220 cat 975 Voor 
ƒ350,- ineen koop ƒ500,-
Jansen, tel 070 3644758 

Van verz. postfr. verz. van o.a. 
Ned. Belg. Frankr. Duitsl. + Reich 
en Uno topkwal tegen het hoogste 
bod J Verkoyen, tel 06 23 85 80 98 
tot +/- 45 Davo albums veel klassiek 

275 zegels Nederland, 300 West-
Europa, Skandinavie, Australië, 
Canada, wereld of motief, alles grf 
en versch voorƒ 10,-per soort 
Giro 29 85 95 t n V MG Weber, 
Steenwijk, tel 0521-517 315 

T.k. verz. Duitsland JAIB 1949-74 
GEDGE Br 1975-89 comp/pfr 
1990 2000 comp/pfr GATWMI 
Che/ruim ƒ 6 000,- Vr pr 45% 
G J den Heyer, Rijnsburg 
Tel 071-402 30 23 

F.D. Cs verz. Europa vanaf 1958 
t/m 1988 H Puts, Geleen 
Tel 046-423 II 22 

Israël met tab prf en gest Op 
zicht volgens manco-opgave 
Cornelissen 0348-423 035 

Gratis prijsl Egypte, Mexico, 
Argentinië, Chili, Colombia, 
Nicaragua, Cuba, Honduras, 
Panama, Bolivia, Japan, Turkije, 
no van Yvert/Michel G v Toor, 
Lingedijk 77a, 4247 EG 
Kedichem Tel 0183-567203, 
fax 0183-567 204 Email 
gtoort@)chello nl 

Nederland Jaarverzamehngen 
1982 t/m 1990 ongebruikt (deels 
mcmpleet) cat waarde ƒ 103,40 
voor ƒ 35,-, 1992 t/m 1994 onge
bruikt (vrijwel compleet) cat 
waarde ƒ 157,40 voor ƒ 70,-, 
telebneven ongebruikt, i t/m 4, 
II t/m 36,1995 tot 2000, kost
prijs ƒ 287,-, vraagprijs ƒ120,-
i H Visser, 070-395 41 35, email 
jhv52rw@wanadoo nl 

T.k. poststukken, briefkaarten 
vanaf 1845 effecten rekeningen 
documenten WO II enz 
J Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 
Tel/fax 0181-485 036 

Postz. verz. Ned. Antillen, Sur., 
Indon., gestemp. en postfris + 
eerste dagenveloppen 1928 t/m 
2000 L Snip, tel 06-53 5^ ^^ 5^ 

China en Rusland te koop aange
boden gest enongest metcompl 
K Keesman, 033-465 88 05 

Te k. div. zakjes postz va 2,=, 
i50oeuro ƒ 22,5oen meer' 
W Grotendorst, tel 020-614 78 62 

Bent u verzamelaar van BRIEVEN 
over EO filatelie; Motief; WO II; 
of Wederland Kijk dan op de 
website www covers myweb nl 
F H H Willems, Veestraat 45, 
6067 ARLmne 

Ned. Ned-Indie, BRD, Berl., 
Oostr., Zwits., Eng. + kolonies, 
Noorw., FDC ver Eu, Aut, Boek 
Ned + Zweden Spanjaart, 
Pop ulieren kade 16,1521 VD 
Wormerveer Tel 075-621 25 98 

Verz. Ned. PF 1960-1999 InkI 
AMD vellen boekjes, kerstvellen 
etc Nom waarde pws 10% 
J Oprel, tel 010-214 36 13 

Filatelie jrg. 1961 t/m 1968 geb. 
1969 t/m 1974 los ƒ75,-
Dirksland, tel 0187-602 443 

PTT mapjes compleet t/m 244 in 
3 albums Vraagprijs ƒ1 000,-
A Bezemer, Rotterdam 
tel 010-456 50 58 

Volksrepubliek China pfi-. Verenigd 
Europa CEPT gest meelopers pfr 
en gest, ook FDC Prijslijsten op 
www hamebaken com of bij Hame 
Baken, Academielaan 152, 5037 EW 
Tilburg Tel/fax 013-468 4615 
Email info@tekstbaken nl 

50 jaargangen Filatelie 1950-heden 
t e a b M Strijbis, Spoemikstraat 
5,1746 AM Dirkshorn 
T.k. Filatelie jrg. 1990-2000 
t e a b E Penning, Purmerend 
Tel 0299-437859 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 59% her
denkingszegels Zend ƒ 20,-ineen 
brief of op gironummer 1624853 
en ontvang 125 gr Franco thuis 
Correspond in English Lennart 
Runfors, Goüandsgatan i, SE-602 
17 Norrkoping, Zweden 

Elke maand nieuwe aanbiedingen: 
Ned + og Dirk N Sluis 
Philatelie, www stamps-dns com 
(Hoorn-nl) 

Ver. Europa compleet 6000 - Ned 
+ Duitsland frankeerzegels ook 
z gom, Cruyssen, IJsvogelhoek 6, 
3201 HR Spijkenisse, 0181-624635 
of 0629227782 

GEVRAAGD: 

Stuur 50 Zwitserland na '95, 
100 wereld ret J v d Hoogt, 
A V Hensbeeksingel 9, 2803 LP 
Gouda 

Railtransportmiddelen op post
zegels ruilen voor easy PC cursus 
inz banden Kuijpers, 
tel 071-521 02 20 

Wie heeft 2 lege banden Importa 
Nederland over en wil ruilen met 
2 banden Nederland Davo^ 
O P. Holtkamp, tel 0320-242110 

Belastingz. uit diverse landen 
Ruilen voor postz , stempels of 
belastingz van NederI Koops, 
tel 0599-413749 

Ik zoek: kinderbedankkaart 2000 
en kbk.C-1949 H Scheepmaker, 
Borg Ewsum 38, Almelo 
Tel 0546-860 253 

Ruilpartners Rusland 1860-1960 
GS 1960-2001 pf + bIok+ min BL 
Groenewoud, Willebroekstr 42, 
4826 GG Breda Tel 076-581 51 55 
na 18 00 uur 

Voor 150 zegels krijgt u eenzelfde 
aantal retour I Verweij, 
Binnenkoppel 12,4116 DW Buren 

Bezetting Indonesië, Sumatra, 
Madoera, Java, Malakka 
J Bogaers, Bijland 621, 5403 VK 
Uden Tel 0413-268462 

USA verzamelaar zoekt verzame
ling USA Van der Haar, 
tel 06-29 23 00 85 Email 
paul@pvdhaar myweb nl 

Zend 35 onbesch. CEPT (geen 
meel) van Andorra /Cypms /Frankr / 
Italie/Malta/Monaco/San Mar/ Turkije/ 
Vaüc loogelegenh W Europa 
retour P Hofman, Tolhekslaan Ai, 
8426 EV Appelscha 

Voor motieverzam el ing Amerika 
zegels/brieven van de 
Confederate States of America 
(1861/63) ^ Meulenbroek, 
tel 020-699 80 44 

Roodfrankeringen (op bnef) in 
grote partijen ofverzamehng 
gevraagd Folkerts, tel 0478-583337 

"Witte" Hytech printzegels van 
juni 2001 Heb ruilmateriaal De 
Vries, 076-5711599 's-avonds 

Firmaperforaties Koop of ruil M 
Silkens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum 035-6234423 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, 
tel 010-4205276, fax 010-4552991 

Gestopt met postzegels verzame
len^ Verzamelaar komt bij u 
langs J Dekker, 0299-621339 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop 
HM van Dijk, 055-3660475. 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen 
Laan der VN 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341417980 

DIVERSEN: 

Ruilen voor elke zegel van Duits, 
België, Luxemb. of Engeland van 
2000/01 die ik kan gebr 5 grf 
form z m n k retour 
J V Brakel, V Geynstraat32, 
3791 VS Achterveld 

Ruilen 100 zegels Wereld Zelfde 
aantal en form retour 
J A Siereveld, Europaweg 31, 
3332 SE Zwijndrecht 

Postzegels enz Koop verkoop 
(v a 10%) of ruil Stockmann, 
Zevenaar Tel 0316-526265 

wavw aephilatehe nl Voor betaal
bare prijzen van Nederland + 
O R Geen internet, dan 
010-5222914 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S.Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending Inl L v d Brun, 
V Kinsbergenstraat33, 2518GV 
Den Haag, tel 070-3460328 

Bezoek onze website Ver Van 
Postzegelver Delft www wpd-
filadelfia nl 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (CFV) voor allen met inte
resse voor postzegels van 
Frankrijk 8c voorm Franse kolo
men Eigen blad, veiling, rond-
zendingen, 4 bijeenkomsten p j , 
in Utrecht Contr ƒ45,- Info 
Frits Bakker, De Ibis 32, 
7609 ES Almelo, 0546-827552 

Israël gratis prijslijst en verzor 
ging 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 
Postzegelhandel, Koningstraat loi, 
1781 KE Den Helder 
Tel 0223-614066 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en Gebieden Blad, meetings, 
veiling, rondzending 
Bel 070-3860232 See you' 

Fil Ver Zuidelijk Afrika vergad 
veilingen, blad, rondz Biblioth 
FVZA, PB 33223, 3005 EE R'dam 

mailto:Arkenb@freeler.nl
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ZOJUIST HEBBEN WIJ WEER TWEE GROTE 
NALATENSCHAPPEN GEKOCHT MET VEEL LEUKE 

VERZAMELINGEN ZOALS DUITSLAND, BELGIË, 
OOSTENRIJK EN NOG VEEL MEER KOM GERUST 

EENS LANGS OM DIT RUSTIG TE BEKIJKEN. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250gr. AUSTRALIË GROOTFORMAAT VAN 35,00 VOOR 30.00 
100gr. FRANKRIJK GROOTFORMAAT VAN 35,00 VOOR 30.00 

250gr. ZWITSERLAND GROOTFORMAAT VAN 45,00 VOOR 40.00 
1 kg DUITSLAND MISSIE VAN 55,00 VOOR 47,50 

Ikg ZWITSERLAND MISSIE VAN 57,50 VOOR 50,00 

KUK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREDENHOF.NL 

normaal l x 3,?( 

L4/8 16 BIzwit 13,50 11,50 10,75 
L4/16 32 BIzwit 21,00 17,50 16,00 
L4/24 48 BIzwit 33,75 27,00 25,00 
L4/32 64 BIzwit 43,50 29,50 28,00 
BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

5 x 10 X 
sS 

10,25 9,75 
15,25 14,25 
23,50 22,50 
26,75 25,00 

, - DUURDER 
12,25 11,50 
19,75 18,25 
27,50 26,50 
34,50 33,00 

yis£^sgïi@tiffiG;y i ( A ) ^ s ^ E ^ ^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BIANCO 
1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 33,00 
NU 117,50 

NU 38,00 
NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 275,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NOR/MAAL 300,00 NU 155,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 160,00 NU 140,00 

9 KILO MISSIE USA NORAAAAL 315,00 NU 270,00 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Franlcrijk; 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenië 
Scandinavië 
USA. 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
De omrekenkoers 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel nieuw 
leuke mix 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met tioge waarden en toeslag 
altijd met de nieuwste geen kerst 
meest kleine landen 
leuke sortering moeilijk 
leuk met boekjeszegels nu enkel papier 
zeer moeilijk veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer sctiaors 
grote sortering met nieuw 
leuk ossortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot ossortiment 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 woorden en nieuw 
grote sortering iets nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

von de Euro bedraagt f 2,20371 

100 gr 
15,00 
24,00 
32,50 
57,50 
15,00 
15,00 
22,50 
12,50 
52,50 

125,00 
22,50 
35,00 
25,00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
32,50 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
12,50 
25,00 
33,00 
17,50 
20,00 
70,00 
22,50 
15,00 
18,50 
39,50 

250 gr 
35,00 
57,50 
77,50 

35,00 
35,00 
52,50 
2750 

125,00 

52,50 
85,00 
60,00 

65,00 
47,50 
65,00 
62,50 
75,00 
30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
27,50 
55,00 

40,00 
4750 

170,00 
55,00 
35,00 
45,00 

500 gr 
67,50 

65,00 
67,50 
95,00 
50,00 

100,00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 

mailto:einailBreclenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
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Cultural perforations 

la collection suisse 2001 
A new nanne, a new look. 
The annual album, now available as a book - a sweet present. 

Customer Service QD 0041 31 33806 09. 
www.swisspost.ch/philatelic-shop. SWISS POST')' 

http://www.swisspost.ch/philatelic-shop



