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DE NEDERLANDSCHE PÜSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

28 FEBRUAR 
De veilingcatalogus Is in de hele wereld te bezichtigen op internet 

WWW.NPV.NL (ca. 1 maand voor de veiling) 

Uiterste inleverdatum van deze veiling 
is 23 december. 

Indien ook u uw collectie en/of 
doubletten wilt verkopen dan kunt 

u contact opnemen met één van 
onze experts. 

Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 
Beëdigd 

m a ke I a a rs/taxa te u rs. 
Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.n 

http://WWW.NPV.NL
http://www.npv.n
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EINDELIJK! Een nieuwe advertentie 

Wonderlijke Winter Wonderdoos 
Giga Wonderdoos van € 1.000,= (ƒ 2.200,=) voor ƒ 1.000,= (€ 453,78) 

Bijna 55% Kontante Korting op de Postl<antoorprijs! 

8 maanden 'Promotie-Wonderdoos-3-in-1' 
(1602 verkocht tot 15-11, waarvan 52 retour) 

'8 maanden voorbereiding 'Roll-Lager' 
('Nieuwtjes' voorraad 31 maart 2001 gekocht) 

Postzegels 
Postzegelboekjes 

Jawel! Philapost deed in maart dit jaar de grootste aankoop in haar bestaan! 
DM 4000.000 = 'Nieuwtjes van 1980 tot en met 2000' van A tot Z. 

• Jaarcollecties en -boeken • Postfrisse kwaliteit 
• EDB's. EDK's, etc. • Postfris afgestempeld 

• Velletjes en Blokken 
• Eerstedagenveloppen 

NOEM EEN LAND: HET ZIT ER IN! NOEM EEN THEMA: HET ZIT ERIN! 
Voor elk Budget een Philapost Pakket! Wonderlijke Winter Wonderdozen: 

Super Wonderdoos €100,= (ƒ 220,=) voor ƒ 120,= (€54,45) Mega Wonderdoos € 500,= (ƒ 1.100,=) voor ƒ 550,= (€249,58) 
Club Wonderdoos €250,= (ƒ 550,=) voor ƒ 295,= (€133,87) Giga Wonderdoos € 1.000,= (ƒ 2.200,=) voor ƒ 1.000,= (€453,78) 

fnfr^.iRntsf^mi 
U betaalt geen kosten (zoals order- en verzendkosten). U heeft 100% Teruggave-Garantie onder de volgende voorwaarden: 

Gefrankeerd retourneren met een verzendbewijs binnen de wettelijke termijn van 7 dagen na ontvangst. 
Ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. De retourgarantie vervalt en de betalingsverplichting blijft bestaan. 

Bestel mee! Luxe Phila® Insteekalbums & Insteekkaarten 
1007. Vakmanschap! Phila'̂  Insteekalbums zijn 
vlakliggend, dubbel in linnen gebonden, hebben 
allemaal dubbele schutbladen en zijn uitgevoerd 
in de standaard formaten. 

PHILAPOST 
[ — BERKEL ENRODENRIJS . 

BELLEN 

FAXEN 

SCHRIJVEN 

0 1 0 - 5 1 1 5099 
ma-vr van 9 30 uur tot 16 30 uur 

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

Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

E-MAILEN info@philapost.nl 

Al le albums hebben dubbel^ schutbladen 1 
Witte Bladen Vlakliggend 
U 
u 
u 
u 

....X A/i-8/U 8 bladen/U zijden 

....X A4-16/32 16 btaden/32 zijden 

....X A4-24M8 24 bladenMB zijden 

....X A4-32/i4 32 bladen/64 zijden 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
U 
U 
u 
u 

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

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

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

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

Normaal 

J " - ^ 
J . - ^ 
J^-Vt^ 
j^^en^ 

> - ^ 
>-4stnr 
j - i t t T 
>-4«f 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
U 
U 
u 
u 

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

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

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

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

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D 
D 
D 
D 

....X 180 Mini 100 X 73 mm 

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

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

....X 100 Maxi 209 x 149 mm 

>^rso 
>-trsf 
J^-V^ 
>-59sr 

>-rsr 
> ^ 
J^wrsf 
>-^rsf 

Tf l i iy 
Nu per stuk! 
f 7.50 
f 12,50 
f 17,50 
f 22,50 

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

f 10,= 
f 15.= 
f 20,= 
f 25,= 

f 7,50 
f 10.= 
f 15,= 
f 20,= 

Verzendkosten Geen bij order boven €5C,= (ƒ110 =) 
anderse3,= (ƒ6,60) Orderkosten Geen bij automatische 
incasso en € 2 , = {ƒ4,40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 
Phila*, Philapost*, Wonderdoos* en lif 
Wereldpostkantoor zjjn geregistreerde l lWl ! ^^* ' 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ̂ ^ ^ 
van de Vakvereniging N V P H ^ ^ 

mailto:info@philapost.nl


NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11 (X) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
23(x) 
24(x) 
25(x) 
26(x) 
27x 
28x 
29x 
30/33(x) 
30b/33a 
31a X af 
34/36X 
37x 
38x 
39x 
40x 
41x 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47Ax 
47A(x) 
48x 
47Bx 
48(x) 
49x 
50/55X 
56/76X 

2 4 5 , -
2 4 5 , -
5 2 5 , -
1 2 5 , -
125,— 
3 9 0 , -

40,— 
6 5 , -

275,— 
250,— 
475,— 
9 0 0 , -

1 0 , -
140,— 

6 , -
120,— 

3 0 , -
250,— 
125,— 
1 5 0 , -

75,— 
175,— 
7 6 0 , -
600,— 
950,— 
144,— 

X 7 7 , -
7 0 , -
3 5 , -
37,50 
37,50 
7 5 , -
88,— 
50,— 

1 3 5 , -
6 7 5 , -
750,— 
120,— 
2 4 5 , -
525,— 
250,— 
975,— 
5 2 5 , -
500,— 
2 7 6 , -

25,— 
755,— 

3 0 , -
2 8 , -

125,— 
1 8 , -

9 , -
9 5 , -

2,50 
3,50 

3 5 , -
2 7 , -

1 2 0 , -
1 7 5 , -

5 , -
85,— 

3 , -
7 5 , -
19,— 
7 6 , -

7,50 
7,50 

58,— 
6 , -

12,50 
40,— 

150,— 
6 , -
6 , -

44,— 
7,50 
1,25 
1,50 
6,50 
4,— 

1 5 , -
6 , -

20,— 
9 0 , -
1 5 , -
2 4 , -

2 0 0 , -

-,— 
6 2 5 , -
1 7 5 , -

-,— 
1 5 0 , -

2,50 
44,— 

div. tandingen los 
leverbaar tête-beche 
61 bx 
61 ex 
77x 
78x 
79x 
80x 
81X 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
101x 
lOl fx 
102/03X 
104x 
104 

90,— 
575,— 

65,— 
125,— 
250,— 

1 1 0 0 , -
40,— 
21,25 
9 8 , -
17,50 
12,50 
17,50 

1 1 0 , -

,— 
- 7 5 
6 , -
7,50 

9 5 0 , -

-,— 
19,— 
6 6 , -
1 0 , -
7,50 

12,50 
18,75 125,50 
42,50 
65,— 

150,— 
3 5 0 , -

1 1 0 0 , -

3 6 , -
2 0 , -
55,— 
5 0 , -

9 7 5 , -
1250,-1200,— 

75,— 
198,-
175,-

1 0 , -

-
1 

200,— 
1 2 5 , -
3 7 5 , -

6 , -
8 5 , -
12,50 
3 8 , -
45,— 
4 0 , -

2 6 0 , -
260,— 

9 5 , -
9 8 , -
4 4 , -

1 7 0 , -
1 2 5 , -

14,30 
16,25 
31,25 

2 9 5 , -
12,50 

1 0 0 , -
2 2 5 , -
3 5 0 , -

12,50 
2 4 0 , -
2 2 5 , -

7,50 
3 2 5 , -

16,25 
1 8 8 , -
3 2 , -
16,25 
6 0 , -
9 8 , -
2 1 , -
27,50 
2 7 , -
3 0 , -
29,50 
4 0 , -
4 8 , -

1 5 0 , -
52,50 
4 1 , -

1 1 0 , -
4 5 , -
27,50 
12,50 
71 ,— 
4 1 , -
29,50 
32,50 
16,50 
4 1 , -
5 1 , -
38,— 
36,— 
4 1 , — 

9 , -
2 8 , -

7,50 
1 9 , -
15,— 
1 9 , -

6 , -
1 4 , -

318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

in paar 

346/49X 

350/55X 
356/73X 
371X 
372x 
373x 
356a/dx 
356ex 
374/78X 
379/91X 
379a/dx 
392/96X 
402/03X 

18,— 
7,50 

1 2 , -
14,— 
27,— 
7 5 , -

295,— 

3 0 , -
1 5 0 , -
40,— 
5 5 , -
52,50 
85,— 

4 0 0 , -
1 2 , -

8 , -
9,— 
5 , -
9,50 

402B/03BX 172,50 
474/89X 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 

110,— 
1 6 5 , -
525,— 

4 2 , -
5 5 , -
57,50 

Roltanding 
1/18X 
19/31X 
33/56X 
51 ax 
57/70X 

525,— 
2 0 2 , -
298,— 
4 2 5 , -
1 3 5 , -

ook losse waar
den uit Rolt. 
series leverbaar 
71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

144,— 
70,— 
35,— 
3 6 , -
44,— 
65,— 
6 5 , -
5 5 , -

Oude postzegel
boekjes, auto
maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Luchtpost 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 

45,— 
1,50 

5 0 , -
2 0 , -

440,— 
Brandkast 
1/7x 
1/7x 

880,— 
1100,— 

goed gecen
treerd Dienst 
1/8x keur 
16/19X 
25/26X 

2 5 0 , -
120,— 
700,— 

keur 
Internering 
1X keur 
2x keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
2Bx 
13/26x 
13a/26ax 
20fax 
20fbx 
20fdx 
27lx 
27IIX 
27IIIX 
28lx 
28IIX 
28IIIX 
29/30X 
29ax 
31/43X 
33a/39ax 
36ax 
44/60X 
Porto 
48afx 
Cert. 
61/64X 
65/68X 
67ax 
68ax 
67bx 
68bx 
69/79X 
80/06X 
80a/105a 

185,— 
150,— 

2 7 5 , -
1 0 0 , -
350,— 
245 
330,— 

99,— 
1 2 5 , -
1 3 5 , -

4 0 , -
49,50 
37,— 

180,— 
190,— 
1 7 5 , -

12,50 
20,— 

1 7 5 , -
195,— 
175,— 
115,— 

4 2 0 , -

25,— 
6 , -

1 2 , -
12,50 
9 8 , -

3 7 5 , -
22,— 
4 0 , -

1 9 4 , -

t : " - " , " " : i 

i l » S l « l 
»I^ Ï^^SS 
Hf. A ' 
h ' ^ 
IP^Xi 
i l ^ ^ l g ^ 

' k l 
%^ 1̂E' 
mmuii 

Div. tandingen + 
variëteiten 
13 A z fraai 500,— 
26 E 170,— 
27 E 
25 L 
30 Al 
65 C 
76 Bx 
Porto 
37 f X 
38 f X 
43 f X 
37 a X 
27 f a x 
27 fox 
2 7 f e x 
Rolt 29a(0 
Rolt51a(0 
Dienst 
6 f x 
7 f x 

2 1 0 , -
3 5 0 , -
880,— 
840,— 
2 2 0 , -

ongebr. 
38,— 
3 8 , -

4 4 0 , -
1 7 5 , -
150,— 
170,— 
1 5 0 , -
220,— 
2 4 4 , -

2 1 0 , -
3 7 5 , -

105x 
105 
105fx 
106x 
107/09X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133Ax 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
203/07X 
208/1 lx 
212/19X 
217Ax 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64X 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 

Nrs. NVPH, X = ongebruikt met plakker, (x) ongebr. ged. gom of zonder 
gom, geen teken is mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 250,- franco 
levenng, boven ƒ 500,- 2 % korting. Aanbod geldig voor zover de 
voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. 
afspraak. 

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

#30N.V.P.H> 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

h e t e n u 
van har te \Afelkonn 

op d e 

14^ FILATELIE-
BEIIR!̂  2002 

LOOSDRECHT 
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 25 januari 2002 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 26 januari 2002 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 27 januari 2002 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

- handelarenstands 

Plaats: 

Panda Hallen, Industr ieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder half uur een 
gratis buspendel van en naar het Station 

N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

file:///Afelkonn


VEILING NR. 587 - 14 t/m 17 JANUARI 2002 
BEVAT ONDER ANDERE HET EERSTE GEDEELTE 
VAN DE UNIEKE PROEVENCOLLECTIE VAN 
PTT POST EN TALRIJKE ANDERE BIJZONDERHEDEN 
VAN NEDERLANDS EN OVERZEE 
(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) 

^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ . ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ $g'^<tf<;-^ 

'<*<a^y 

Mengfrankering van nrs. 7 en 15 op krantenbandje voor '3 vel druks' 
van Amsterdam 3-8-1870 naar Roermond. Juiste tarief van 6 cent voor 3 stuks drukwerk. 

Tot op heden een ons onbekende binnenlandse frankering! 

Uit het derde gedeelte van de stempelverzameling jhr. N.Ä. van Geen: 

78 = SEBLAT 
VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

^ VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

t f - 2 ^ 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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

877 

v^*» 



Postzegelveiling 
Wiggers de Vries bv 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

G.J. Garritsen 
beëdigd taxateur 

telefoon 
fax 

020 - 6249740 
020 - 6249749 

Onze 172^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 14 en zaterdag 15 december 
2001. 

Met een groot aanbod van betere zegels en series, zeldzaamheden, 
- o.a. Jubileum 1923 no. 123B metplaatnummer 8 -

plaatfouten e.a. variëteiten, poststukken 
- pakketkaart met o.a. 2x no. 44, internering, Ie en 2e W.O. -

collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland zegels en series o.a. Australië cpl. vel van 15 x blok 1, 
Frankrijk met Ballons montés en veel beter postfris 
Oostenrijk Renner-blokken, Portugal postfris engros 

Landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 
- o.a. Tentoonstellingscollectie Groenland "Pakke-Porto" -

brievenkavels en engrosposten, prentbriefkaarten 
en een zeer interessante afdeling munten koninkrijk 

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

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



IS nu 

Wereldwijd postzegels 
zoeken, vinden, 

kopen en verkopen 
www.ebay.nl 

http://www.ebay.nl


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" 
1) NEDERLAND 1945/1969 (O) op slechts enkele nrs 

na geheel complete verzameling in Davo-luxe album 
(497 zegels, cat w € 858 - = ƒ 1 891,- ƒ 352,60 (€160,-) 

2) NEDERLAND periode ca 1936/ca 1975 (O /x) 
verzameling in album (774 zegels en 6 blokken, 
cat Vif € 1 576,10) ƒ 484,80 (€220,-) 

3) NEDERLAND 1852/ca 1970 (O/x/xx) verzameling in 
album, div kwaliteiten, ook 2e keus (736 zegels en 

6 blokken), cat w € 1 924,40 = ƒ 4 240,80 ƒ661,10 (€300,-) 
4) NEDERLAND penode 1923/ca 1960 (x/xx) 

verzameling in Davo- Christalalbum (440 zegels, 
cat w 2002 € 1 649,35) ƒ 705,20 (€320,-) 

5) NEDERLAND 1852/ca 1975 (0/x/xx) goedgevulde 
verzameling album, ' rijp en groen incl vele goede 
zegels en series (1077 zegels en 10 blokken), 
cat w 2002 € 2 642,45) ƒ1.145,95 (€520,-) 

6) NEDERLAND 1852/1959 (O/x/xx) verzameling in Leuchtturm-
album (756 zegels), cat w/ 2002 € 3 097,70 ƒ1.542,60 (€700,-) 

7) NEDERLAND periode 1852/ca 1925 verzameling in 
Davo-luxe album, op slechts enkele nummers na 
geheel compleet (177 postzegels, 
cat w 2002 € 2 285,45 = ƒ 5 036,45) ƒ1.586,65 (€720,-) 

8) NEDERLAND 1852/ca 1974 (O/x/xx) mooie verzameling 
verregaand compleet in album, mol roltanding 
(1095 zegels en 16 blokken) Catw €4981,45 ƒ 2.424,10 (€1 100,-) 

9) NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel voor- als naoorlogs 
materiaal Voor liefhebber bijzonder leuk objecti ƒ 2.864,80 (€1 300,-) 

10) NEDERLAND EN OVERZEE (incl Indonesië, Antillen, 
Suriname etc) belangrijke en prachtige snuffelpartij 
waarin talloze betere waarden, zowel top- als tussenwaarden, 
complete senes etc , etc Ook veel klem en eenvoudig, 
cat w , voorzichtig geschat ƒ 42 000,-, 2* keus met 
geteld,'n droom van een partij welke zeer zorgvuldig 
uitgezocht dient te worden' Gunstigi ƒ 4.407,40 (€2.000,-) 

11) NEDERLAND penode 1852/1998 (0/xx/x) grote, zeer 
veelzijdige avonturenpartij collecties, albums, dozen, 
zakjes, restanten, old-timers etc etc Zeer veelzijdig, 
incl veel postfris Geschikt voor vele doeleinden 
handel, wederverkoop rondzending incl veel hoogwaardig 
matenaal en talloze complete series, pnma kwaliteit 
gemiddelde afval met meer dan ca 5% (cat w ruim 
boven de ƒ 100 000,-) Koopje ƒ 8.539,35 (€3 875,-) 

12) NEDERLAND penode 1935/ca 1960 blokken van vier 
(xx) mooie verzameling in postfrisse blokken van vier 
incl de belangrijke en spectaculaire blokken van 
cat nrs 346/349 en 518/537 etc ƒ 20.935,25 (€9 500,-) 

13) NEDERLAND 1852/1944 (x/xx/0) belangrijke 
topverzameling in Davo-luxe album vanaf 1876 engest 
resp postfris incl vele belangrijke en spectaculaire 
zegels en senes o a nrs 80, 101, Brandkasten compleet 
etc , etc (696 postzegels en de 2 Legioenblokken, 
cat w 2002 € 21 023,95 = ƒ 46 330,70) ƒ 21.816,75 (€9 900,-) 

14) NEDERLAND periode 1852/ca 1910 gigantische 
collectie/partij klassiek incl brieven, poststukken 
etc ƒ 55.092,75 (€25 000,-) 

15) REP. INDONESIË 1949/ca 2000 enorme grote snuffelkoop 
Enorme cat w i Voordelig i ƒ 6.005,10 (€2 725,-) 

16) NED.ANTILLEN PTT-mapjes nrs 1 tot en met 65 penode 
voor 1992 100% compleet in 2 albums 
(65 stuks, cat w 2002 € 384,60) ƒ 429,70 (€195,-) 

17) SURINAME 1873/1975 verregaand complete verzameling 
ongestempeld incl heel mooi klassiek in Davo-luxe 
album (cat w 2000 ca ƒ 5 500,-, div kwaliteiten) ƒ 1.983,35 (€900,-) 

18) SURINAME 1875/ca 1955 charmante en belangrijke 
collectie (onginele old-timer uit nalatenschap), verregaand 
compleet incl topmatenaal ƒ 2.093,50 (€950,-) 

19) SURINAME en Rep Sunname gigantische collectie/partij 
Ruim 2 grote koffers vol met collecties, partijen, restanten, 
zakjes, dozen, FDC's, prentbriefkaarten incl prachtig 
klassiek matenaal, brieven, postgeschiedems etc , etc 
uit nalatenschap Een ware hoorn des overvloeds en 
in deze enorme hoeveelheid zeer zeldzaam 
Enorm hoge cat w ' Spotkoopje' ƒ 6.611,15 (€3 000,-) 

20) ALBANIË ca 1913/1980 gigantisch grote partij/collectie, 
zeer veelzijdig waarin veel belangrijk materiaal, dozen, 
zakjes, collecties, restanten, brieven, kaarten etc , etc 
Fundgrube' ƒ 7.525,65 (€3 415,-) 

21) ANGOLA periode 1870/ca 1980 avonturenpartij waann 
veel beter matenaal, zeer veelzijdig en zeer interessant 
incl veel pnma materiaal ƒ 958,60 (€435,-) 

22) AUSTRALIË en gebieden zeer grote partij incl veel beter 
matenaal en talloze postfrisse complete series Fundgrube' 
Spotkoopje' ƒ 5.509,30 (€ 2 500,-) 

23) BADEN 1851/1868 lot in diverse kwaliteiten incl doubletten, 
mogelijkenA/ijs ook vals en dubieus materiaal, echter met 
uitzondering van Michelnr 16, alle nrs voorradig ook 
prachtige afstempelingen etc (85 zegels) ƒ 3.008,05 (€1 365,-) 

24) BALTISCHE STATEN: nieuw en oud incl vele 
complete senes ƒ 350,- (€771,30) 

25) BALTISCHE STATEN: partij oud materiaal waarin ook 
veel gelopen stukken ƒ 13.222,25 (€6 000,-) 

26) BECHUANALAND etc (overw kassiek) geweldig 
leuke collectie/partij om uit te zoeken ƒ 3.008,05 (€1 365,-) 

27) BELGIË 1948/1984 (xx/x) in 2 Davo-luxe albums, op slechts 
enkele blokken en senes na geheel complete luxe 
verzameling ENORM hoge cat w i ƒ 2.975,- (€1 350,-) 

28) BELGIË: partij in doos waann vele goede nummers, 
ook brieven en doubletten etc Interessante partij 
waaruit diverse mooie collecties te halen zijn Smikkelen 
en smullen voor grasduiner en specialist' Ware hoorn 
des overvloedsi ƒ 5.068,55 (€2 300,-) 

29) BELGIË: grote, veelzijdige partij, vrijwel geheel in de sfeer 
van spoorwegzegels , incl geweldig veel kostbare 
series en zeer veel stempel-avontuur Belangrijke 
prachtkoopi ƒ 6.611,15 (€3 000,-) 

30) BELGIË 1849/2000 grote handelaren-voorraad 
ƒ 61.703,90 (€28 000,-) 

31) BERLIJN (West) periode 1948/ca 1990 leuke 
avonturenpartij incl veel pnma matenaal, koopje' ƒ694,15 (€315,-) 

32) BERLIJN (West) collectie/partij met zwaartepunt op 
topmatenaal Koopje' ƒ 3.636,10 (€1 650,-) 

33) BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (xx/x/0) grote 
avonturenpartij, zeer veelzijdig, waarin talloze 
specialiteiten, foutdrukken, plaatfouten etc etc 
(voor specialist opperst sorteergenot') ƒ661,10 (€300,-) 

34) BRITS ZUID AFRIKA COMPANY periode 1890/1908 
prachtige verzameling ƒ 2.864,80 (€1 300,-) 

35) CANADA ca 1855/1990 zeer interessante partij incl 
doubletten, oud matenaal 'rijp en groen 
Zeer veelzijdig' ƒ 3.195,40 (€1 450,-) 

36) CANADA ca 1859/1990 grote partij om uit te zoeken 
waarin o a talloze complete postfrisse senes, mooi 
klassiek, brieven kaarten, postgeschiedems etc etc 
Fundgrube' ƒ 5.509,30 (€2 500,-) 

37) CUBA ca 1899/ca 1980 gigantische verzameling/partij 
incl doubletten, poststukken, kaarten, brieven etc 
Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze 
partij waarin zoveel interessant en opwindend materiaal 
ca ƒ 7 000,- moeten kosten in alle redelijkheid 
Nu in de voordeel-aanbieding ƒ 2.501,20 (€1 135,-) 

38) CYPRUS ACTurks) vanaf 1975 partij/verzameling incl 
de goede vroege en hooggenoteerde zegels en senes, 
alsmede een verzameling FDC s en postw stukken etc , zeer 
en ongebruikelijk geheel waann o a veel leuke thema's 
o a padvinderij. Ver Europa, flora, fauna etc , etc ƒ 606,- (€275,-) 

39) DANZIG penode 1920/ca 1939 grote partij om uit te zoeken 
incl mooie brieven en kaarten, zeldzame frankeringen etc , etc 
Hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop' ƒ 5.509,30 (€2 500,-) 

40) D.D.R.: grote speciaal-collectie ZKD in 5 banden incl 
grote topstukken, ook op brief (meer dan 2000 zegels, 
565 brieven en documenten) ƒ 28.648,25 (€13 000,-) 

41) DENEMARKEN gigantische avonturenpartij waann veel 
topmatenaal waar qua franje en sjeuigheid heel, heel 
veel aanzit Zeer veelzijdig en hoogst l^teressant'ƒ 19.723,20 (€8 950,-) 

42) DUITS OOST AFRIKA 1893/ca 1919 mooie verzameling 
op albumbladen (40 zegels) ƒ1.851,10 (€840,-) 

43) DUITSLAND en gebieden fundgrube in doos (ca 9 kg), 
zeer veelzijdig en interessant (Nachlass) ƒ 2.357,95 (€1 070,-) 

44) DUITSE RIJK 1872/ca 1945 veelzijdige, prachtige 
collectie/partij om uit te zoeken en mee te avonturen, 
incl topmatenaal Koopje' ƒ 2.997,05 (€1 360,-) 

45) DUITSLAND: partij om uit te zoeken "njp en groen , 
overwegend O ƒ 4.517,60 (€2 050,-) 

46) DUITSLAND OUDE STATEN: mooie verzameling ƒ 5.509,30 (€2 500,-) 



47) DUITSLAND en gebieden periode ca 1935/1945 grote 
collectie waarin veel belangrijk en zeldzaam mooi 
filatelistisch materiaal, met zwaartepunt op 2' Wereldoorlog 
in vele zeldzaamheden Grote doos vol met hoogst 
interessant filatelistisch materiaal Fundgrube' ƒ 8.814,85 (€4 000 -) 

48) DUITSLAND en gebieden koffer vol met verzamelingen, 
collecties, partijen, zakjes, dozen, FDC's wi prachtig 
West Berlijn, Duitse Rijk etc , goede kwaliteit 
Zeer interessante koopi Voordelig' ƒ 9.971,80 (€4 525,-) 

49) DUITSLAND en gebieden grote handelaren-voorraad 
ƒ 66.111,30(€30 000,-) 

50) ENGELAND ca 1850/ca 1990 geweldig leuke en 
interessante, zeer veelzijdige partij in grote doos incl 
automaatboekjes, vele complete series, postgeschiedenis 
etc Spotkoopje' ƒ606,- (€275,-) 

51) 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 overvloeds' Spotkoopje' ƒ 5.013,45 (€2 275,-) 

52) ENGELAND 1840/ca 1960 gigantische avonturenpartij 
met zwaartepunt op klassiek (19' Eeuws) in grote 
aantallen absoluut onuitgezocht incl talloze interessante 
stempels, plaatletters- en nummers etc , etc (uitpuilende 
koffer vol hoogwaardig en hoogst interessant filatelistisch 
matenaal) ƒ 14.985,25 (€6 800,-) 

53) ENGELAND 1840/ca 2000 grote handelaren-voorraad 
ƒ 51.787,20(€23 500,-) 

54) FINLAND uitpuilende koffer vol materiaal waann heel 
veel erg mooi klassiek stempelmatenaal 
Tentoonstellingsobject' ƒ 35.259,35(€16 000,-) 

55) FIUME 1919/1924 avonturenpartij/collectie incl 
rariteiten/specialiteiten ' rijp en groen" Schatkamertje 
voor specialist' ƒ 3.008,05 (€1 365 -) 

56) FRANKRIJK 1849/ca 1970 restant-verzameling in 
Davo-album waarin vele goede nummers, kwaliteit 
echter rijp en groen' incl o a Yv nrs 3, 4, 5, 6 en 33 
(5fr Napoleon gerepareerd, echter zeer fraai albumstuk ) 
(1145 zegels) Spotkoopjei ƒ1.097,45 (€498,-) 

57) FRANKRIJK grote avonturenpartij om uit te zoeken 
incl klassiek, postgeschiedenis, alsmede vele 
bijzonderheden/curiositeiten Voor specialist smikkelen 
en smullen van zoveel schitterend filatelistisch materiaal 
incl ook vele toppertjes en talloze goede zegels en 
series Fundgrube' ƒ 3.525,95 (€1 600,-) 

58) FRANSE KOLONIEN en gebieden fantastisch mooie 
en grote partij, zeer gevarieerd incl topmatenaal ƒ 6.611,15(€3 000,-) 

59) GEHELE WERELD: enorme grote en interessante partij 
incl massagoed, echter ook complete series, goede 
waarden en klassiek Interessante, zeer gevarieerde 
snuffelkoop ten dele absoluut onuitgezocht o a 
interessant Engeland, Zwitserland Duitsland etc 
Vele goede vondsten gegarandeerd, over het algemeen 
goede kwaliteit, al moet er wel op een gemiddelde 
afval worden gerekend van ca 10% Enorme hoge cat w ' 
Voordelig, geschikt voor vele doeleinden' ƒ 9916,70 (€4500,-) 

60) GEHELE WERELD: koffer met vele duizenden zegels 
in zakken, op albumbladen, dozen, collecties, 
stockboeken etc Bijzonder mooi in deze schitterende 
avonturenkoop is België (w i vele complete postfnsse 
senes), Turkije (penode 1945-1974 postfris bijna 
compleet mol 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, brieven, 
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 senes, 
absoluut onuitgezocht, veel avontuur en goede 
winstmogelijkheden' ƒ 9.916,70 (€4 500,-) 

61) GEHELE WERELD c a l 860/ca 1990 gigantische partij, 
vele landen, collecties incl met filatelistisch, rijp en 
groen, stockboeken vol en leeg of bijna leeg, ook veel 
massagoed anderzijds talloze goede verzamelingen 
o a West Europa met veel postfnsse series Hoogst 
interessante, veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht 
en boordevol avontuur ook prima winstmogelijkheden' 
Betreft magazijnopruiming' Enorm hoge cat w ' ƒ 22.037,10(€10 000,-) 

62) HONGARIJE en gebieden 1871/ca 1980 zeer 
interessante partij incl doubletten, oud materiaal 
rijp en groen zeer veelzijdig' ƒ 2.534,25 (€1 150,-) 

63) IERLAND 1922/cal 980(0/x/xx) gigantische partij 
incl veel masssagoed o a van de 30-er jaren op 
briefstukjes incl brieven, kaarten, postwaardestukken, 
handboeken etc Voor specialist absoluut een 
avonturenpartij van de 1* orde, absoluut onuitgezocht 
ook vele complete postfnsse senes etc (vele duizenden 
zegels), zeer veelzijdigen interessant' ƒ 9.916,70 (€4 500,-) 

69) 
70) 

71) 

72) 

74) 

64) ISRAEL ca 1948/1990 geweldig leuke avonturen-partij 
in doos incl veel postfns, koopje' ƒ661,10 (€300,-) 

65) ISRAEL penode 1948/ca 1990 gigantische partij, zeer 
veelzijdig en gevaneerd incl doubletten, poststukken, 
brieven, kaarten en vele, vele postfnsse complete series 
met full-tab' Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w , 
ook smikkelen en smullen voor specialist' Koopje' ƒ 12.120,40(€5 500,-) 

66) ISRAEL penode 1948/ca 1985 etc gigantische collectie 
incl doubletten, zeer veelzijdig en interessant, ook historisch 
materiaal (Palestina) en vele Judaica-cunositeiten generaal, 
bneven, kaarten met en zonder postzegels (synagogen etc ) 
Hoogst interessante prachtkoop' ƒ 15.425,95 (€7 000,-) 

67) ITALIË en gebieden gigantische verzameling/partij incl 
doubletten, poststukken, kaarten brieven Zeer veelzijdige 
prachtkoop rijp en groen vol avontuur M i zou deze 
partij waann zoveel interessant en opwindend ilatelistisch 
materiaal ca ƒ 14 000,- moeten kosten in alle 
redelijkheid Nu in de voordeelaanbieding ƒ 6.611,15 (€3 000,-) 

68) LEVANT penode 1884/ca 1920 charmante verzameling 
op albumbladen ƒ991,65 (€450-) 
LEVANT (Duits) verzameling incl topmateriaal ƒ 3.008,05 (€1 365,-) 
LUXEMBURG 1852/ca 1995 gigantische partij, zeer 
veelzijdig vol avontuur incl bneven, kaarten, 
postgeschiedenis en vele complete postfnsse series 
ENORM hoge cat w , zeer interessante koop' ƒ 14.985,25 (€6 800,-) 
Isle of MAN: mooie verzameling postfris in complete 
series Koopje' ƒ495,85 (€225,-) 
MOCAMBIQUE 1876/1938 (x/O) verzameling op 
Yvert-albumbladen overwegend ongestempeld, verregaand 
compleet (396 verschillende zegels) ƒ1.046,75 (€475,-) 

73) MONTENEGRO 1874/1918 mammoetpartij om uit te 
zoeken, zeer zeer, zeer vee materiaal incl top ƒ 5.509,30 (€2 500,-) 
MOTIEVEN geweldig veelzijdig en interessante 
partij/collecfie waarin talloze complete postfnsse series 
en blokken, ook met fil materiaal en Cinderella s, 
cunositeiten etc o a auto s, fietsen, motoren, Churchill, 
bloemen, paddestoelen, dieren, muziek/dans, voetbal, 
tremen, ruimtevaart, UPU, vlinders, klederdrachten, religie 
etc , etc (2 grote verhuisdozen vol met materiaal incl vele 
zeldzaamheden, in deze enorme omvang uniek, ook 
IS de kwaliteit bijzonder goed te noemen) ƒ 4.958,35 (€2 250,-) 
NATAL 1859/1909 belangrijke verzameling mol 
curiositeiten ƒ 3.525,95 (€1 600,-) 
NIEUW ZEELAND: avonturenpartij rijp en groen 
incl veel interessant matenaal ƒ 2.809,75 (€1 275,-) 
NOORWEGEN: geweldig leuke avonturenpartij 
rijp en groen waarin veel pnma, waardevol en 

interessant materiaal Vele avonden uitzoeken, sorteren, 
avonturen en genieten voor ƒ 3.525,95 (€1 600,-) 
NOORWEGEN: grote handelaren-voorraad ƒ 53.990,90(€24 500,-) 
OOST EUROPA: hoogst interessante en gezellige 
snuffelkoop w i talloze zeldzame zegels en senes incl varianten, tan
dingen etc , ook veel postfris in compl Senes Bijzonder 
mooi in deze wonderlijke en charmante partij is Baltische 
Staten, Tsjechoslowakije, Hongarije, Russische Gebieden, 
Joegoslavië etc , etc Niet alleen is deze partij bijzonder 
goed en interessant, ook voor de Pnjs is het een zeer 
groot koopje' ƒ 2.203,70 (€1 000 -) 

80) OOST EUROPA penode ca 1850/1980 3 grote uitpuilende 
koffers met albums, dozen, stockboeken etc , waarin naast 
lagere waarden en eenvoudig matenaal veel interessante 
schaarse, zeldzame en klassieke zegels en series vrijwel 
alle oostblok-landen goed vertegenwoordigd, zeer veelzijdig 
en gevarieerd Enorm hoge cat w , hoogst interessante en 
belangrijke koop' ƒ 11.018,55 (€5 000,-) 

81) POLEN xx/x penode 1918/1963 verzameling incl 
betere blokken ƒ 2.104,55 (€955,-) 

82) ROEMENIE: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop 
w I talloze complete postfnsse series, bneven rariteiten, 
blokken, postwaardestukken etc Ook mooi klassiek etc 
n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient 

te worden, vele interessante en zeldzame vondsten ƒ 1.630,75(€740,-) 
83) ROEMENIE: droomsnuffelpartij w i talloze complete 

senes gebruikt, ongebruikt en postfris, leuk klassiek en 
erg sterk de schaarse jaren 50 veelal in postfnsse series, 
ook brieven kaarten, blokken w i vele hooggenoteerde 
nummers Voordelig' ƒ 2.203,70 (€1 000,-) 

84) ROEMENIE 1858/1977 omvangrijke, verregaand complete 
verzameling overwegend in albums en insteekboeken 
w I o a uitzonderlijk mooi klassiek Enorm hoge cat w , 
zeer en zeer interessant' ƒ 17.629,70 (€8 000,-) 

85) RUSLAND penode ca 1880/1962 O mooie 
verzameling ƒ 1.046,75 (€475,-) 

86) RUSLAND: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze 
complete postfnsse senes, bneven, ranteiten, blokken etc Ook mooi 
klassiek w i veel tanding- en afstempelingsavontuur etc n droom van 
een partij diezeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interes
sante en zeldzame vondsten ƒ1.630,75 (€740,-) 

75) 

76) 

77) 

78) 
79) 



87) RUSLAND 1857/ca.1917: bijzonder mooie en attractieve 
verzameling op albumbladen, incl. veel zeldzaam en 
exclusief materiaal en vele extra's, rariteiten etc Koopje! 
Enorm hoge cat.w! / 3.547,95 (€1.610,-) 

88) RUSLAND ca.1880/1980. mooie verzameling ten dele 
in albums/insteekboeken incl. doubletten. ENORM 
hoge cat w ' (vele duizenden zegels en bloes incl. veel 
zeldzaam matenaal). Spotkoopje' / 3.966,70 (€1.800,-) 

89) RUSLAND: unieke collectie foutdrukken, specialiteiten, 
rariteiten, misperforaties, links/rechts etc ongetand 
etc , etc. Belangrijke prachtkoop! / 25.012,10(€11.350,-) 

90) RUSLAND grote partij waarin veel belangrijk matenaal 
incl doubletten, ook klassiek, om uit te zoeken, zien is 
geloveni Spotkoopje! / 33.055,65(€15.000,-) 

91) RUSSISCHE GEBIEDEN o.a. Tanna Touva, Mongolië, 
Armenië etc , etc omvangrijke snuffelkoop w i talloze 
complete postfrisse series, brieven, ranteiten, blokken 
etc. 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht te 
worden, vele interessante en zeldzame vondsten./ 1.630,75 (€740,-) 

92) RUSSISCHE GEBIEDEN: enorme grote en zeer 
interessante snuffelpartij waarin talloze goede zegels en 
series o.a. Batoum, Oekraïne, Zuid Rusland, Armenië, /Vzerbaidjan, 
Georgië, Aziatisch Rusland, Tanna Toeva, Baltische Staten 
etc , etc. Ook interessante foutdrukken en Cinderella's. 
Zeer gevarieerde en hoogst interessante collectie, enorme 
cat w ! Over het algemeen is de kwaliteit bijzonder goed te 
noemen, al zijn sommige zegels vals of twijfelachtig. / 5.509,30 (€2.500,-) 

93) SAAR 1920/1959 mooie verzameling. Nu: ƒ650,10 (€295,-) 
94) SAAR 1921/1934 (xx): superbe postfris-verzameling. 

In deze kwaliteit en sortenng zéér bijzonder. Klasse 
collectie voor perfectionist! / 2.809,75 (€1.275,-) 

95) SAMOA (Duits) 1900/1919: verzameling (25 stuks)./451,75 (€205,-) 
96) SAMOA en Western Samoa: geweldig leuke 

snuffelpartij /1.983,35 (€900,-) 
97) SAOUDI ARABIE: avonturenpartij om uit te zoeken./ 550,95 (€250,-) 
98) SAOUDI ARABIE: mooie collectie overwegend 

postfris waann vele zeldzame zegels/series en blokken 
Koopje! / 2.490,20 (€1 130,-) 

99) SAXEN 1851/1863: charmante verzameling 
(39 zegels) / 1.322,25 (€600,-) 

100)SPANJEca1850/ca.1990 leuke avonturenpartij./1.002,70 (€455,-) 
101) SPAANSE KOL. & gebieden: gigantische 

verzameling/partij incl. doubletten, poststukken, klassiek, 
kaarten, brieven etc. Zeer veelzijdige prachtkoop vol 
avontuur. M.i. zou deze collectie waarin zoveel interessant, 
zeldzaam en opwindend filatelistisch materiaal zeker in 
alle redelijkheid/ 15 000,- moeten kosten. Nu in de 
voordeelaanbieding: / 5.178,70 (€2.350,-) 

102)TRACIE (Thraki) periode 1913/1920: mooie verzameling 
op albumbladen, plus wat extra's incl. topmatenaal 
o.a de Michelnrs. 1 t/m 4 etc / 804,35 (€365,-) 

103)TRANSVAAL etc (klassiek): mooie collectie. / 2.148,60 (€975,-) 
104)TRIEST A (Italiaans) (xx)' schitterende, bijna complete 

prachtverzameling incl. o.a. de zeldzame pakket-zegels 
(colispostaux) nrs. 1 tot en met 19, alleen deze sene al 
Yvfrs. 6.300,-(!). Een reële prijs voor deze luxe 
verzameling zou ca ƒ 2 500,- moeten zijn, nu in de 
voordeelaanbieding: / 1.355,30 (€615,-) 

105)TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1963- verzameling 
incl. veel prima en exclusief matenaal, 'n zeer interessant 
en waardevol object voor een héél, héél vnendelijk 
prijsje / 661,10 (€300,-) 

106)TSJECHOSLOWAKIJE: enorme grote en omvangrijke 
snuffelkoop w.i talloze complete postfrisse senes, 
bneven, ranteiten, blokken 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. ƒ 1.630,75 (€740,-) 

107)TSJECHOSLOWAKIJE 1919/ca.1960 bijzonder 
interessante en waardevolle verzameling, verregaand 
compleet (old-timer uit nalatenschap), over het algemeen 
goede kwaliteit, latere jaren echter hier en daar wat 
vastgeplakt Spotkoopje! Nu: / 2.203,70 (€1.000,-) 

108)TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1980: grote, gezellige 
snuffel-avonturenpartij w i. talloze betere postfnsse 
series, brieven, kaarten. Ook zeer geschikt voor 
specialist incl proeven, topnummers, variëteiten etc. 
Vele avonden sorteren, genieten en avonturen' 
Belangrijke prachtkoop w.i zeer veel ongebruikelijk 
en zeldzaam matenaal! / 35.039,- (€15.900,-) 

109)TUNESIË: gigantische partij/verzameling waarin zeer 
veel goed en beter materiaal incl veel klassiek. 
Fundgrube van de eerste orde! / 3.195,40 (€1 450,-) 

110)TURKIJE grote avonturenpartij incl. klassiek waann 
enerzijds talloze complete postfnsse senes, brieven, 
kaarten met en zonder postzegel en anderzijds veel 
ranteiten, foutdrukken etc Zeer geschikt voor 
tentoonstellings- collectie, hoogst interessant en 
veelzijdige prachtkoop! / 4.407,40 (€2 000,-) 

111)TURKIJE (Bienfaisance) penode 1910/1958 Yvert-nrs. 
1 t/m 250 en de blokken 1, 2 en 3 alsmede de 
luchtvaartbienfaisance (Michel nrs.1 t/m 29) Unieke 
speciaalcollectie 100% compleet, alsmede talloze 
cunositeiten. Bijzonderheden, foutdrukken, 
misperforaties etc, etc. Zien is geloven. ENORM hoge 
cat.w.! / 5.013,45 (€2 275,-) 

112)TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waarin 
enerzijds talloze complete postfrisse series, bneven, 
kaarten met en zonder postzegel en anderzijds veel 
rariteiten, foutdrukken etc. Zeer geschikt voor 
tentoonstellingscollectie, hoogst interessante en 
veelzijdige prachtkoop! / 8.814,85 (€4.000,-) 

113)VATICAAN 1929/ca.1990. mooie verzameling. / 1.355,30 (€615,-) 
114)VAT1CAAN 1929/ca 1980: enorme collectie/party 

incl. o.a. Yv.nrs. 60/65 (professorium) etc , etc. / 7.988,45 (€3.625,-) 
115)VER. EUROPA incl. voor- en meelopers grote 

partij/collectie, zeer veelzijdig waarin vele specialiteiten. 
Smikkelen en smullen voor specialist! / 2.534,25 (€1.150,-) 

116)VER. NATIES N.Y 1951/1970 (xx) 100% complete 
luxe postfns verzameling op luxe 'leuchtturm'-bladen, 
vanzelfsprekend incl. het goede blok 1, alsmede nog 
talloze extra's, curiositeiten, FDC's, memorablia etc, 
etc. Fundgrube! Zeer geschikt voor specialist! / 1.300,20 (€590,-) 

117)VER. STATEN VAN AMERIKA verzameld tot ±1990: 
postfns-collectie in 3 Davo-luxe albums. / 1.101,85 (€500,-) 

118)VER. STATEN VAN AMERIKA: grote partij "njp en 
groen" om uit te zoeken, zeer veelzijdig! / 6.611,15 (€3.000,-) 

119)WEST EUROPA, alsmede wat andere landen, gigantische 
nalatenschap in ruim 45 draagtassen, zeer gevarieerd, 
ook massagoed en div. lege albums en insteekboeken, 
talloze complete postfrisse series en veel courant 
matenaal o a. Duitsland, Zwitserland, Nederland, Engeland, 
Luxemburg etc, etc Fundgrube & spotkoopje, zeer 
geschikt voor wederverkoop, handel, rondzendverkeer 
etc, etc Beslist uitstekende winstmogelijkheden' / 11.018,55(€5 000,-) 

120) WÜRTTEMBERG periode 1851/1923: verzameling; 
cat.w DM 7 200,-. / 1.101,85 (€500,-) 

121)WURTTEMBERG periode 1851/1923' grote verzameling 
incl doubletten, diverse kwaliteiten, zéér interessant 
en veelzijdig geheel (780 postzegels). / 5.002,40 (€2.270,-) 

122)IJSLAND periode 1876/ca.1970 avonturenpartij waarin 
veel pnma materiaal / 1.101,85 (€500,-) 

123)IJSLAND: grote verzameling incl. doubletten in 
groot dik stockboek / 15.425,95 (€7 000,-) 

124)ZUID AFRIKA en gebieden grote avonturenpartij. 
/ 1.300,20 (€590,-) 

125)ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur 
incl. vele topnrs./stnppen etc , etc / 15.425,95 (€7 000,-) 

126)ZUID AFRIKAANSE GEBIEDEN (overw. klassiek)' 
mooie collectie ƒ 2.501,20 (€1.135,-) 

127)ZUID-, MIDDEN- en NOORD AMERIKA ca.1850/1990: 
geweldig leuke uitzoekpartij waann veel klassiek, 
ook Canada, USA etc incl. veel beter en hooggenoteerd 
matenaal. ENORM hoge cat w.! Koopje' / 4.407,40 (€2.000,-) 

128)ZUID- en MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij 
mol doubletten, poststukken, kaarten, bneven. Zeer 
veelzijdige prachtkoop vol avontuur. / 17.629,70 (€8.000,-) 

129)ZWITSERLAND penode ca 1880/ca.1950 collectie in dik 
insteekboek vnjwel alles gestempeld waarin veel prima matenaal, 
ook wat vals en dubieus materiaal (cat.w ca. DM 20 000,-; 
ruim 900 zegels en 2 blokken). Koopje! / 1.256,10 (€570,-) 

130)ZWITSERLAND: grote partij om uit te zoeken, diverse 
kwaliteiten, veel goed en beter materiaal, zeer 
veelzijdig en interessant! / 2.997,05 (€1.360,-) 

131)ZW1TSERLAND ca.1854/1990 interessante veelzijdige 
partij in albums, op albumbladen, insteekkaarten, 
dozen, zakjes, brieven, kaarten, postw.stukken, FDC's 
etc. Enerzijds een z.g "mer a boire"incl. vele goede 
series, klassiek, stempels, brieven etc. Zeer veelzijdig! 
Fundgrube' ƒ 6.500,95 (€2 950,-) 

132)ZWITSERLAND grote partij om uit te zoeken, div. 
kwaliteiten, veel goed en beter matenaal incl klassiek, 
zeer veelzijdig en interessant. Koopje! / 13.001,90 (€5 900,-) 

133)Thema: Princes DIANA grote postfris-verzameling 
/ 771,30 (€350,-) 

134)Thema Olympische Spelen vanaf ca.1904/1980: 
collectie/partij memorablia stempels, brieven, 
sluitzegels etc, etc Zeer veelzijdig en interessant! 
Spotkoopje! / 991,65 (€450,-) 

135)Thema: Ruimtevaart, unieke verzameling FDC's, stempels, 
bijzonderheden, cunosa, ook proeven, ongetand etc , 
etc (bijzonder en zéér ongebruikelijk geheel vol 
zeldzaam materiaal, veel zoekwerk!). Koopje' / 1.101,85 (€500,-) 

136)Thema Verenigd Europa' zeer grote handelaren-stock 
ovenA/egend postfris. / 14.324,10 (€6.500,-) 



ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS M E I FIL^TELISTISGH 

137)OUDE AANDELEN: prachtige en zeer interessante 
collectie waarin veel decoratief matenaal en vele 
boeiende thema s'(178 stuks, prachtkoopi) ƒ352,60 (€160,-) 

138) OUDE AANDELEN: collectie/partij, gevaneerd incl vele 
mooie decoratieve stukken (ruim 400 stuks) ƒ 550,95 (€250,-) 

139) OUDE AANDELEN en obligaties leuke partij 
(incl doubletten) om uit te zoeken incl mooi klassiek 
matenaal (ruim 500 stuks) Koopje' ƒ 870,45 (€395,-) 

140) OUDE AANDELEN: collectie/partij waarin vele mooie 
oude, zeldzame en decoratieve stukken, zeer gevarieerd, 
div landen, motieven, ook doubletten Zeer geschikt 
voor beurshandel, opzet-uitbreiding verzameling etc 
(900 stuks o a USA, Frankrijk, België, Luxemburg 
etc , etc) Koopjei ƒ1.498,50 (€680,-) 

141)0UDE AANDELEN: collectie incl doubletten waarin 
vele prachtige, zeldzame en decoratieve stukken, ook 
topmatenaali (ruim 1800 stuks) ƒ 5.013,45 (€2 275,-) 

142)0UDE AANDELEN en obligaties collectie/partij, incl 
doubletten zeer gevaneerd, waarin veel prachtig, zeldzaam 
en decoratief matenaal o a Nederland, Ver Staten, 
Frankrijk etc , etc (ruim 3000 stuks) ƒ 6.611,15 (€3 000,-) 

143)AANTEKENSTROOKJES (vrijwel uitsluitend Nederland) 
incl bneven, kaarten, doubletten, ook modern 
massagoed, stroken etc , etc zeer interessant, incl 
vele schaarse strookjes, leuke uitzoekavonturenpartij 
(ruim 11 000 stuks) ƒ661,10 (€300,-) 

144)AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND incl brieven 
en kaarten met aantekenstrookjes grote doos "njp en 
groen', ook oud en ouder matenaal, veelzijdig en 
zeer interessanti ƒ 2.490,20 (€1 130,-) 

145)ANSICHTKAARTEN (PRENTBRIEFKAARTEN) 
Nederland vanaf ca 1900 leuke avonturenpartij 
"rijp en groen zeer gevaneerd waann vele betere en 
zeldzame prentbriefkaarten o a vele met afbeelding 
trams, tremen, stations etc (ruim 3000 kaarten, ook 
buitenland en fantasie) Koopje' ƒ1.267,15 (€575,-) 

146) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1900 
collectie/partij, zeer gevaneerd incl talloze fraaie 
zwart-wit kaarten van vele dorpen en steden Ook fantasie 
en iets buitenland Zeer geschikt voor handel, ruil, 
opzet collectie topografie etc Vele topstukken, veel 
uitzoekplezier en geweldige winstmogelijkheden' 
Koopje' (ruim 10 000 kaarten incl duizenden stads
en dorpsgezichten zw/w) ƒ 3.074,20( €1 395,-) 

147)ANSICHTKAARTEN KON. HUIS Nederland, alsmede 
ook wat buitenlandse vorstenhuizen grote verzameling 
oude ansichtkaarten, cunosa, memorablia, ephemera 
etc , etc waarin veel pnma en zeldzaam matenaal van 
penode ca 1898/1930 ƒ 2.534,25 (€1 150,-) 

148)ANSICHTKAARTEN Nederland en iets buitenland, 
overw topografie collectie merendeels oude ansichtkaarten 
w I vele stads- en dorpsgezichten van het begin van 
deze Eeuw, interessante koop, zeer veelzijdig, ook 
leuke afstempelingen etc , etc (ruim 8500 ('") 
kaarten incl vele topstukken, zeer geschikt voor de 
handel etc) ƒ 3.305,55 (€1 500,-) 

149)ANSICHTKAARTEN FRANKRIJK: schitterende collectie 
met- en zonder postzegel waarin veel mooi materiaal 
van begin 1900, zeer veelzijdig, ovenwegend topografie 
Veel uitzoekplezier' (ruim 8000 kaarten, brieven en 
postwaardestukken) ƒ 2.864,80 (€1 300,-) 

150)ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) thema ONTWERPERS 
collectie Maarten Toonder, Lawson Wood, Arthur Thiele, 
Philip Boileau, Rie Gramer, Willy Schermele etc , etc 

(ruim 2000 kaarten incl Jugendstil, Art-Deco etc , etc ) 
Belangrijke prachtkoop' ƒ 3.503,90 (€1 590,-) 

151)ANSICHTKAARTEN grote partij om uit te zoeken, 
Nederland en buitenland, waann naast veel gewoon 
en eenvoudig materiaal (massagoed) ook vele interessante, 
oude en betere kaarten, kleine en kleinere plaatsen etc 

Het uitzoekplezier van de partij 'rijp en groen is 
werkelijk ENORM Wij hebben zelf geen tijd om deze 
partij te splitsen of uit te zoeken Vele vondsten, ook 
van topkaarten gegarandeerd' (ruim 25000 kaarten 
incl vele duizenden zwart/wit) Spotkoopje' ƒ 5.509,30 (€2 500,-) 

152)ANSICHTKAARTEN etc grote verzameling/partij 
waarin naast massagoed ook veel topmateriaal, topografie 
Nederlandse dorpen en steden, ook fotokaarten, 
stoomtrams etc , ook buitenland Het betreft een enorm 
uitgebreid afbeeldingenarchief Zeer geschikt voor 
handelaar/ wederverkoper, pnma winstmogelijkheden 
en gigantisch veel uitzoek- & sorteerplezier (ca 60 000 
stuks ansichtkaarten, memorablia, knipsels,motieven 
schaken, sport, spoonwegen etc , etc) ƒ 11.018,55 (€5 000,-) 

153) DIVERSEN: collection pnnted ephemera hoogst 
en hoogst interessante veelzijdige collectie waann 
o a ex-libns, labels, litho's, poesieplaatjes, bidprentjes, 
posterstamps, jokers, kofferetiketten, cigar-labels, 
bnef- en prentbnefkaarten, entertainment, papiergeld 
etc , etc incl ook veel 19e-Eeuws materiaal 
(ruim 20 000("') collectors-items, zeer gevaneerd 
incl vele motieven, maanden en maanden sorteren, 
uitzoeken, avonturen en genieten, mede door de 
aanwezigheid in deze partij van zeer veel hoogwaardig, 
klassiek, zeldzaam, romantisch en beeldschoon 
materiaal') ƒ 5.509,30 (€2 500,-) 

154)OUDE GAS- EN ELECTRA PENNINGEN: leuke collectie 
incl doubletten van dit geweldig interessante en fraaie 
verzamelgebied incl oude prentbriefkaarten van gasfabneken, 
ruim 1 000 penningen incl ook veel massagoed, cat w 
ruim ƒ 10 000,-(Kooy) Koopje' ƒ870,45 (€395,-) 

155) JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten, cunosa 
etc incl Israel, joden Noord Afrika, synagogen etc , etc 
Zeer veelzijdig, gevaneerd en interessant' ƒ 1.498,50 (€680,-) 

156) KINDERBOEKEN (oud en zeer oud) grote verzameling 
incl talloze schoonheden en juweeltjes ƒ 5.839,85 (€2 650,-) 

157) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc enorme 
grote doos met onuitgezocht materiaal, zeer interessant 
en veelzijdig incl prachtig klassiek (vele duizenden stuks) 
Vele avonden uitzoeken, genieten en avontuur' ƒ 606,- (€275,-) 

158 )MILITARIA: collectie Ie en 2e Wereldoorlog o a 
prentbnefkaarten (mol humor en fantasie), censuur, 
foto's, cunosa etc , etc Zeer veelzijdig en 
interessant' ƒ 1.762,95 (€800,-) 

159) MUNTEN JULIANA zilver 1954/1970 100% complete 
collectie in zeer fraaie cassette incl de twee lOgld 
stukken ƒ 121,20 (€55,-) 

160) MUNTEN NEDERLAND ca 1850/ca 1990 enorme 
partij, zeer gevaneerd, veel zilvergeld, diverse gouden 
munten en dukaten/dubb dukaten Vol avontuur rijp 
en groen' Wij hebben er geen tijd voor om deze prachtige 
en romantische partij uit te zoeken Zeer geschikt 

voor handel, wederverkoop (van 1/2cent t/m 50gld 
stukken) ƒ 6.500,95 (€2 950,-) 

161)MUNTEN NEDERLAND ca 1830/1945. belangrijke 
verzameling/partij in doos met accent op goede, 
betere en zeldzamere munten incl topstukken 1/2 cent 
t/m rijksdaalders, ook wat nieuwere munten Het 
uitzoekgenot voor deze ' supreme -collectie is 
ENORM' ƒ 11.018,55 (€5 000,-) 

162) MUNTEN NEDERLAND EN BUITENLAND uitsluitend 
goud prachtige verzameling incl doubletten, oudere 
deel div kwaliteiten, geschikt voor geldbelegging, 
handel etc , incl vele zeldzame exemplaren' ƒ 13.222,25 (€6 000,-) 

163)MUNTENVERZAMELING Nederland en ook wat 
buitenland periode ca 1820/1980 fantastisch mooie 
en grote partij, zeer gevarieerd, veel zilvergeld, diverse 
gouden munten (tientjes), vol avontuur' rijp en groen" 
WIJ hebben er geen tijd voor om deze prachtige en 
romantische (veel oud matenaal') partij uit te zoeken, 
zeer geschikt voor handel, geldbelegging en wederverkoop, 
vanzelfsprekend ook veel massagoed, van een 
1/2cent tot 50gld stukken ƒ 22.037,10 (€10.000,-) 

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 



SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 030-2443170 Fax 030-2892620 

www.filatelie.net 
Een kleine greep uit onze nieuwe prnslijst: i 

Nederland 1852-1979. In de hoofd-
nununers geheel complete ** /* /0 
collectie incl. alle top, luchtpost 
compleet, ook div. roltanding, por t 
en dienst, in deels ietwat gevarieerde 
kwaliteit, doch meest zeer mooi, in 
Davo album 
Cat. w. m 28.000 P r ^ fl 6300,00 

Engelse koloniën 1937-1980. 
Prachtige geheel gebruikte collectie 
incl. heel veel topzegels en series 
t / m de hoge dollar en pondwaarden, 
in zeer mooie kwaliteit, opgezet in 12 
Victoria albums, cat.w. 
Yvert frs 100.000+ Prgs fl 6250,00 

Rusland 1864-1992. Mooie vrijwel 
complete gebruikte verzameling incl. 
veel top, opgezet in 8 Davo albums, 
cat.w. Michel circa 
Dm 15.000 Prgs fl 1500,00 

Bund 1949-1999. Enorme meest **/0 
stockvoorraad, ook de 
beginjaren heel goed aanwezig met 
de topseries in aantallen, heel veel 
toeslag, vanaf 1969 alles gebruikt, 
opgezet in 12 banden, Michel cat. 
waarde Dm 70.000 Prijs fl 7250,00 

Maleisië en Staten. Prachtige 
stempelverzameling, opgezet op 
typen, kleur en variëteiten, met heel 
veel zeldzaam materiaal, meest 
goede duideUjke afdrukken, voorts 
firmaperforaties en een redelijke 
hoofdverzameling, opgezet in 10 
insteekboeken + 4 banden literatuur, 
levenswerk van verzamelaar 

P r ^ f l 3850,00 

Berhjn 1948-1990. Meest **/0 
handelarenvoorraad incl. veel beter 
materiaal + veel laatste jaren w.o. 
ook gebruikt, opgezet in 4 voorraad-
boeken, cat.w. Dm 50.000, koopje 

P i ^ f l 4500,00 

Australië 1913-1965. Mooie vrijwel 
complete ongebruikte/postfrisse 
collectie incl. kangoeroes en George 
kopjes gespecialiseerd, 1928 blok 
postfris, 1932 Lyre + O.S., 5 shilling 
Bridge ongebruikt, 1938 hoge 
waarden in beide papiersoorten */0, 
verder compleet incl. Navigators 
hoge waarden incl. de papiersoor
ten, in Seven Seas voordrukalbum, 
Yvert frs 30.000+ Prgs fl 1650,00 

D.D.R. 1948-1990. Gigantische 
stockvoorraad, opgezet in 19 (!!) 
voorraadboeken incl. goed beginja
ren met veel top in diverse aantallen 
+ de blokken engros, 
Michel Dm 70.000(!!), 
spotgoedkoop Prijs fl 5750,00 

Nederland Telegramzegels. 1 gld lila 
en rood, ongebruikt prachtig zegel, 
mooi gecentreerd en mooi getand, 
cat.w. fl 2750 Prijs fl 1275,00 

Luxemburg 1852-1982. Prachtige 
vrijwel complete ** /* /0 verzameling 
met veel klassiek in meest zeer 
mooie kwaliteit en goedgerand w.o. 
Yvert l(9x), 2 ,3 /10 , uitgaven 1865-
1880 gespecialiseerd, intellectuelen 
serie, ook prachtig dienst, in Kabe, 
Yvert frs 80.000 Mooie koop 

P t ^ f l 4350,00 

West Europa. Prachtiot uitsluitend 
betere zegels en serie **/*/0» veel 
top, zeer mooi klassiek Oostenrijk & 
gebieden met prachtig stempelwerk, 
Engeland, België, beter Scandinavië, 
Portugal met top gebruikt, heel veel 
goed verkoopbaar materiaal, cat.w. 
Yvert circa frs 150.000(!) 

P i ^ f l 5250,00 

Nederland jaren '50. Kleine 
handelsstock uitsluitend luxe 
postfris met veel betere uitgaven + 
enkele betere uitgaven beginjaren 
'60, cat. waarde fl 27.600+ 

Pt^sfl 5500,00 

Siam/Thaüand 1883-1950. 
Gespecialiseerde gebruikte collectie 
met een enorme verscheidenheid 
aan typen, opdrukvariëteiten etc. 
Ook 2 'b ' opdrukken, 1907 opdruk 
10 ticals gebruikt etc. cat. 250.000+ 
baht (+/- fl 12.500) Prgs fl 1500,00 

Nederland 1982-1979. Vnl. O stock in 
div. kwal. w.o. l(4x), 2(5x), 3(2x), 
6(3x), 11/12,28/29(2x), 104/105, 
veel goede series jaren 20 en 30 in 
aantallen, legioenblokken, L.P. 12, 
port etc. in 2 insteekboeken, cat.w. 
fl 27.000+ Prqsfl 3600,00 

Engeland. Prachüot uitsluitend 
beter materiaal en top in diverse 
aantallen, meest mooie kwaliteit 
incl. Penny black (4x), veel goed 
'surface printed', plaatnununers, 
1867,5sh (2x), 1883 hoge waarden 
(2x), Victoria groene pond. Seahorse 
pond, goed dienst etc. Yvert cat.w. 
frs 2000.000+ Prgs fl 5750,00 

http://www.filatelie.net


Postzegelhandel K. OCÏJ HCRTOG 
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 356-373 195,— 
1945 443-448 2,— 
1946 449-473 22,— 
1947 474-489 189,— 
1947 490^99 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 465b-634b 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 omphi lex 
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 
1975 1064-1083 
1976 1084-1107 
1976 1098-11020 
1976 1098-1102 

blok 9+4 13,-1 
1976 1108-11180 14,— 
1977 1128-1150 22,— 
1978 1151-1171 
1979 1172-1190 
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 
1988 1391-1419 
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,-

6 4 , -
173 , -
6 8 , -
1 5 , -

63,— 
60,— 

140,— 
58,— 
34,— 
3 4 , -
5 1 , — 
18,— 
28,— 
24,— 

7,— 
4 2 , -
12,— 
2 5 , -

17,-
24,-
33,-

23,— 
14,— 
23,— 

7,— 

19,-
16,-

34,-
33,-

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Onbeschreven 
c o m p i e t e j a a r g a n g e n . 
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,— 
3 2 , ~ 
3 0 , -
25,— 
3 8 , -
24,— 
30,— 
44,— 
4 0 , ~ 
1 6 , -
1 3 , -
10,— 
10,— 
10,— 
1 0 , -
17,— 
22,— 
22,— 
22,— 
3 6 , -
3 2 , -
2 2 , -
28,—! 
35,—! 
50 , -
55 , -
55,-
65,-
75, -
88,-

120,-
110,-
115,-

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

AANBIEDING 

Verzameling Fdc's 
Nederlands 

Nieuw Guinea 
compleet 

onbeschreven 
E 1 t / m E 11 

voor /no.-
NEDERLANDS 

NIEUW GUINEA 
POSTFRIS COMPLEH 
INCL PORT7EGELS EN 

UNTEA VOOR 

ƒ295.-

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs met Telblolc 

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 
g G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

1 0 , -
12,50 

4,— 
4 , -
4,— 
3 , -
6 , -

1 9 5 , -
5 5 , -
5 0 , -
12,50 
3,50 
7,50 

3 5 , -
5 , -
5 , -
7,50 

1 5 , -
15,— 
6 0 , -
1 5 , -
27,50 
70,— 
17,50 

2 1 0 , -
1 5 0 , -
1 2 0 , -
145, -

45, -
22,50 
13,75 
8 5 , -

1 0 5 , -
2 1 0 , -
1 4 5 , -
3 9 — 

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,-

8 , - 12,-
12,50 15,-

15,- 20 , -
2 4 , - 40 , -
22,50 25, -
25,— 27,50 
22,— 25,- ! 

25 ,~ ! 32,-1 
10,— 13,75 
1 0 , - 13,75 
6,— 7,50 

16A f/nn 21A 3,— per boekl« 
2 2 A t / m 2 8 A 4,—perbo.k|. 
29 t/nn 32 
34 
35-36 
37 
38 t / m 44B 
4546 
47A-47B 
48 
49 
50 

5, 
4, 
5, 

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

10,— 
5,— 

per boekje 

per boekje 

pet boekje 

per boekje 

Set automaatboekjes 
Nederland 1 t / m 50 

compleet postfris 

ƒ2.250. 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30% 

(al le series zijn ook 
apar t 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 

1 0 0 , -
2 5 , -
2 0 , -
17,— 
3 4 , -
4 2 , -
4 5 , -
43,— 
45,— 
8 9 , -
7 2 , -
65,— 
8 0 , -
75,— 
70,— 
70,— 
70,— 

110,— 
140,— 
145,— 
152,— 
154,— 
169,— 
145,— 
1 6 9 , -

Postzegelboekjes 

1 t/nn 6 
7 
8 
9 
10 

3,-
9,-

12,-
18,-
10,-

p stuk 

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,— 

Donderdag 27 December 
zijn wij gesloten !! 

ISRAËL 
Postfrisse jaargangen, 
zeer scherpe prijzen !! 
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,-
9 5 , -
86,-

108,— 
114,-
9 0 , -

1 2 5 , -
Joo rgongen zijn zonder 
boekjes, vel len, 
spec ia le fosfors etc... 
Zoekt u losse series 
automaatboekjes ot 
automaatstroken? 
De prijs is * 40%-60% 
van de Zonnebloem 
catalogus. 

M b W b m - M i i b f w 

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, -
2 2 , -
2 1 , -
2 4 , -
4 3 , -
3 6 , -
5 0 , -
4 8 , -
3 9 , -
4 8 , -
4 2 , -
5 7 , -
5 6 , -
73 , -
6 8 , -
5 7 , -
76 , -
64,— 
9 2 , -

122,— 
135,-
130,-
139,-

Zoekt u losse series of 
automaatboekjes? 
De prijs Is * 40%-60%. 

AANBIEDING! 
Nederlandse Antillen 

postfris 

1955 t/nn 1974 d e 
nunnnners 248 t / m 499 

compleet voor: 
ƒ175.-

Beste l l ingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel. 0183-352169 of 0347-320943 
Fax 0183-352169 
Giro 42 69.336 
Bestellingen boven de 75,- v/orden franco 
toegezonden. Verzending gesctiiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69.335 of na ontvangst 
girobetaalkaart of eurocheque 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt. 

W i n k e l o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 - 1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0 - 1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v o n t e v o r e n . 
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GROTE MUNTEN- EN POSTZEGELVEILING 

Schitterende kavels Nederland / OG / Wereld 
Veel particuliere nalatenschappen 
Veel snuffelkavels! 
Prachtige collecties / meest intact gelaten 

Losse nummers 
Dozen, albums 

Variëteiten 
Poststukken 

^** Tevens veel kavels munten, penningen, bankbiljetten, aandelen en diversen! '-^ 

Uiteraard zijn ook üw inzendingen 
welkom op de succesvolle MP O-veilingen. 

Profiteer van de RECORDOPBRENGSTEN! 

Vrijblijvende informatie of gratis veilingcatalogus: 
MPO, Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpoweb.nl 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8. 2103GW HEEMSTEDE 

Tel. 023-5477444, Fax 023-5291605 
phil@)Dostzeqelhandel.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 gesL 
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-boekjes 

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 
37,001 

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

109,00 
225,00 
49,00 

114,00i 
178,0 
211,00|[ 

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

(prijswijzigingen voorbehouden) 
De nieuwe Driislilst in EURO verschiint 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! 

Vriiblijvende aanbieding, verzendkosten extra & 

http://www.mpoweb.nl
http://www.postzeqelhandel.com


COLLECT-A-ROM® VERLEGT DE GRENZEN 
VOORALLE COLLECT-A-ROM* PRODUCTEN GELDT: 
• Alle catalogi werken gelijk- internationale norm 
• Hoge kwaliteit 400 dpi afbeeldingen in gangbaar JPEG format 
• Zeer uitgebreid thematisch register en thematische zoekmogelijkheden 
• Alternatieve nummerbestanden o.a. via internet toe te voegen 
• Realistische prijzen naar wens in guldens, euro's, Bfr. of andere valuta 
• Uitgebreide internet- ondersteuning 
• Schermopmaak en indeling naar eigen wens 

EURO PROOF! 
Bij alle Collect-A-ROM© producten kunt u de prijzen in zowel guldens, bel
gische franken of euro's weer laten geven. Met een eenvoudige handeling 
is uw Collect-A-ROM© aangepast. 

NUMMERSERVICE 
U kunt drie verschillende catalogusnummers toevoegen, veel nummer
bestanden zijn van internet als handelaren-prijslijst te importeren en zeer 
eenvoudig in het product te laden. 

Neder land en Overzee 2 0 0 2 
Deze editie wordt uitgegeven in samenwerking met de N.V.P.H. De editie is een samen
voeging van de NVPH CD-ROM en de Collect-A-ROM. 
inhoud 
De inhoud is bijzonder uitgebreid: zegels, blokken, velletjes, eerste-dag enveloppen, 
postzegelmapjes, boekjes, jaarsets, ECU brieven, telebrieven, W-enveloppen, combina
ties, foutdrukken, tandingen, jaarsets, hangboekjes, FDC's overzee enz. 
Bestanden 
U kunt de verzamelbestanden van zowel de 2001 NVPH als de Collect-A-ROM inlezen. 
N u m m e r i n g en Pri jzen 
De nummers en prijzen zijn gelijk aan de NVPH Speciale catalogus 2002. De prijzen zijn 
standaard in Euro's, maar u kunt ze ook in guldens of andere valuta laten weergeven. 
N i e u w en uniek 
Nederland heeft nu een unieke ALBUM-KOPPELING. U zoekt op basis van het pagina
nummer van uw Davo, Importa of Leuchtturm- album alle bijbehorende zegels op. Zo 
kunt u zeer eenvoudig aan de hand van uw album blad voor blad de zegels en manco's 
invoeren. 

Nederland en Overzee: nieuwe editie 
• Zeer uitgebreid Nederland 
• Unieke albumkoppeling 
• NVPH-Collect-A-ROM editie 
• NVPH nummers en prijzen 
• Filatelistische encyclopedie 
ISBN 90-5683-020-1 

België editie 2001/2 
• Uitgebreide versie • zegels, blokken, 
postzegelboekjes, spoorwegzegels 
• Uitgebreid thematisch register • 
Prijzen in guldens, belgische franken, 
euro's of andere valuta • 
Nederlands/Franse database 
ISBN 90-5683-019-8 

t% POSTZEGELS Lsii.e? 

Benelux editie 2000 
• Uitgebreide versie Nederland 
• Zegels en blokken België en 
Luxemburg • Uitgebreid thematisch 
register en filatelistische encyclopedie 
• Prijzen in guldens, Belgische fran
ken euro's of andere valuta 
ISBN 90-5683-010-4 

/
/69 gn 

BFH 7399 
^ ^^ 67 

Indonesië en 
Republiek Suriname 2001 
• 2e editie • Zonnebloem nummers 
en prijzen • Zegels, blokken, velletjes 
en FDC's » N u ook afbeeldingen FDC's 
Indonesië • Uitgebreid thematisch 
register. 
ISBN 90-5683-018-X 

West- Europa deel 1 
• 2e editie • gewijzigde inhoud: 
Groot-Brittanië, Alderney, Guernsey, 
Jersey, Man, Gibraltar, Ierland, Malta • 
Volledig herzien • Zeer vele uitbrei
dingen en aanvullingen, o.a. regio-
nals, bezettingsuitgaven, luxe boekjes. 
ISBN 90-5683-016-3 

t \ POSTZEGELS/ /^s.os 
f-o-tß U.S.A. en UNO. / "''ff 999 

West- Europa deel 2 
• Nederland basis, België, Luxemburg, 
Oostenrijk, Zwitserland, U.N.O. Wenen, 
U.N.O. Geneve • 1000 thema's, meer 
dan 40.000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-009-0 

West- Europa deel 3 
• Frankrijk, Monaco, Frans Andorra, 
Spaans Andorra, Vaticaan • Volledig 
nieuw deel • Meer dan 1000 thema's 
en 40.000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-017-1 

West- Europa deel 4 (Duitsland). 
• Duitse Rijk (nieuw!). Bondsrepubliek 
Duitsland, Berlijn, Duitse Democra
tische Republiek (nieuw!) • Vele uitbrei
dingen en aanvullingen t.o.v. editie 1999 
• Uitgebreid thematisch register en 
geografisch register (nieuw!) 
(Verschijnt dec '01) 

U.S.A. en U.N.0. 
• Verenigde Staten van Amerika, 
Verenigde Naties New York, Verenigde 
Naties Geneve, Verenigde Naties Wenen 
• Uitgebreid thematisch register • 
Met alle zegels en blokken, zonder varië
teiten. (Verschijnt dec 2001) 
ISBN 90-5683-014-7 

AFA Denemarken 2002 
• Met Denemarken, Groenland en 
Faeroer. • Programma werkt ook in 
het Nederlands en valuta in guldens, 
BFR of Euro's instelbaar • Uitgebreid 
thematisch register. 

FACIT Zweden 2000-11 
• Met papier variëteiten, tandingsva-
riêteiten, FDC's en postzegelboekjes. 
Alle postzegelboekjes afgebeeld. 
• Programma weri<t ook in het 
Nederlands en valuta in guldens, BFR 
of Euro's instelbaar • Uitgebreid the
matisch register. 

Muntalmanak 2002 
• l.s.m. Ned. Ver. van Munthandelaren 
• Omvat alle munten en papiergeld 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
ISBN 90-5683-021-x) 

O o k verkr i jgbaar: 

Telefoonkaarten Nederland (Siegel) 
L&G kaarten ƒ 59,90 

(ISBN 90-5683-011-2) 
Chipkaarten ƒ49,90 
(ISBN 90-5683-003-1) 

Collect-A-ROM" producten zijn verkr i jgbaar b i j : 
Vakhandel Filatelie en munten - Boekhandel- CD-ROM winkels 

of bel voor dichtstbi jzi jnde verkoopadres. 

COLLECT-A-ROM® 
P o s t b u s 4 3 3 , 

2 4 0 0 A K A l p h e n a/d R i j n , N e d e r l a n d 
Tel . (-1-31) 0172- 492 747 Fax ( - F 3 1 ) 0172- 472 492 

e - m a i l : v e r k o o p @ c o l l e c t - a - r o m . n l - I n t e rne t : w w w . c o l l e c t - a - r o m . n i 

Tiscor 

mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.collect-a-rom.ni


POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties  partijen  postzegels  munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

J.L de Troye, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 0356219470, mob. tel. 0610914207 

AUTOMAATBOEKJES 9SERIE POSTFRIS 
9 a normaal 
9 aF forsfor 
9 b normaal 
9 cF forsfor 
9 d normaal 
9 dF forsfor 
9 e normaal 
9 eF forsfor 
9 f normaal 
9 f F forsfor 
9 g normaal 
9 gF forsfor 
9 h normaal 
9 hF forsfor 

18

10

195
78,

125,

98,

110,

195,
124,

124,

44,

40,

20,

10,

Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 

25 
30 

300 
120 
175 
150 
150 
350 
200 
200 
65 
70 
30 
15 

Prijslijst 
automaatboekjes gratis 
op aanvraag. 

J.H. ACKERMANN  Rosendael 2 1121 HH Landsmeer  tel. 0204823966 

sto 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Groothandel m Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabnkant FILISAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
OudeBredaseweg6cNL4854BRBavel  Tel (0161) 431983, fax (0161) 433099 ' 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  KvK 47689 te Breda 
Postgirc 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 BC1 

DAVO ■ HARTBERGER ■ HAWID • IMPORTA ■ KABE  LEUCHnURM ■ LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK  UNIE  WERT 

SCHAUBEK sterk in kwal i te i t 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 
Nieuwe staten zoals WitRusland, 
Kroatië, Slowenië, Georgië, 
Kazaciistan, 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. 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 4 februari haar 110® veiling 

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

uitgebreid stempels! 

 WestEuropa. 

 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

 Collecties en partijen. 

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

UW postzegelhandel op internet 
' postzegels 

^^V • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

Nu uw nieuwe Davo Luxe 
album Nederland II 
compleet maken: zie onze 
aanbieding losse series 
Nederland 19451969 
(postfris). Vanaf 
f 150,00 franco verzending 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

"partijen": Engelse kolonieën 

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

verrassend, veelzijdig, informatief 
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. I t l H H 1 1 f l 
In dit maandblad zijn  buiten de ver ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■iHJ^^ 
antwoordelijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de Uit d e were ld van d e filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten 8 Q O / 8 Q I / 8 Q 2 
Verenigingen opgenomen. vërzamëigébiëd Nedëriand ^ V V 
'Filatelie'verschijnt in de eerste helft ;• 0 9 4 / 0 9 5 
ran de maand (niet in augustus). Bon voor kle ine a n n o n c e s 

805 
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Biidhej/goroagina 
Het was een overweldigend succes: onze 
zomerpuzzel onder de titel 'Pas op met 
buitenlandse plaatsnamen', samengesteld 
door mr. A. van der Flier. Prof. dr. J.H. van 
Lint brengt u in dit nummer de juiste 
oplossing  met veel illustraties om het 
bestaan van de plaatsnamen aan te tonen. 
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Boerenoorlog 908 

Mjna een eeuw geleden dat er een 
einde kwam aan de Boerenoorlog. Jeffrey 
Groeneveld verhaalt in dit nummer over 
een strijd van David tegen Goliath. 

Wie is wat? 914 
Verzamelaars 
halen ze nogal 
eens door elkaar: 
PTT Post, KPN en 
Postkantoren bv. 
Tony van der Flier 
legt u voor eens en 
altijd uit hoe het 
precies in elkaar 
steekt. 

il Centre 940 
Het gebulder van de straalvliegtuigen 
hield hem niet tegen: Frans Hermse ging 
op bezoek bij het nieuwe International 
Mflil Centre dat PTT Post op SchipholRijk 
heeft ingericht. Lees over prioritypost en 
over 'export' en 'import'. 
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S^YfiSU E 
NEDERLAND EINDIGT 
ALS ZESDE 

Jaarlijks organiseert het 
Duitse postzegelblad 
'Deutsche Briefmarken-
Revue de wedstrijd 'De 
mooiste zegel van Euro
pa'. De redactie van het 
blad zoekt zelf van elk 
Europees land dat mee 
wenst te doen een mooie 
postzegel uit en laat de 
lezers vervolgens bepalen 
welk van die zegels de ti
tel verwerft. 
Onlangs werd bekend ge
maakt hoe de prijzen van 
het jaar iggg over de ne
gen deelnemende landen 
werden verdeeld. 
De emissie 'Werelderf
goed - de Tasmaanse wil
dernis' van de Verenigde 
Naties (Wenen) eindigde 
als eerste. Twee andere 
landen volgden de VN op 

de hielen: Duitsland 
(blokje 'Fur uns Kinder') 
en Aland ('50ste verjaar
dag van tarweroute in de 
handelsscheepvaart'). 

Europa's mooiste VN Wenen 

Ons land eindigde als 
zesde. De volledige uit
slag was als volgt: 
1. VN Wenen 23.07% 
2. Duitsland 19.97% 
3. Aland 19.11% 
4. Liechtenstein 11.24% 
5. Groenland 8.02% 
6. Nederland 8.00% 
7. Oostenrijk 6.83% 
8. Zwitserland 2.30% 
9. Kroatië 1.46% 

BOGART, BERGMAN EN HEPBURN: NIET 
BESCHIKBAAR VOOR WOHLFAHRTS-EMISSIE 

Op een slordig fotoko
pietje deelde de anders zo 
tadellos werkende pers
dienst van Deutsche Post de 
filatehstische pers on
langs mee dat er wijzi
gingen waren doorge
voerd bij de emissie Fur 
die WohlJahrtspJIefle. Deze 
serie van vijf zegels met 
de portretten van Charles 
Chaplin, Jean Gabin, Ma-
rilyyn Monroe, Audrey 
Hepburn en Humphrey 
Bogart/Ingrid Bergman 
zou II oktober uitkomen. 
Het Duitse ministerie van 
Financien bepaalde ech
ter dat twee zegels - die 
met foto's van Audrey 
Hepburn en het 'film-
paar' Bogart & Bergman -
niet zullen verschijnen. 
In plaats daarvan zijn in

middels twee andere ze
gels uitgebracht met het 
portret van Greta Garbo 
en met een afbeelding 
van een filmacte ('rol'). 
Het is duidelijk dat er 
problemen waren met de 
auteursrechten op de fo

to's van Bogart, Bergman 
en Hepburn. 
De affaire was vooral 
jammer voor het Duitse 
postzegelblad Deutsche 
BneJTnarken-Reuue: dat 
beeldde het blokje met de 
oorspronkelijk geplande 
zegels (zie hieronder) 
prominent af op zijn 
voorpagina... 

'ACHT-TALENZEGEL': 
EEN RECORD? 

Bijna was het feit aan 
onze aandacht ontsnapt, 
maar gelukkig wees the
matisch redacteur Dre-
wes Veenstra, ons er op: 
Zuid-Afrika lijkt een re
cord te hebben gevestigd. 
We hebben het hier over 
de herdruk van de zeven
de serie permanente 
postzegels die de PTT van 
Zuid-Afrika op 4 mei van 
dit jaar uitbracht: een 
boekje met tien zegels 
die prachtige bloemen la
ten zien. Dat er mooie 
bloemen worden ge
toond is niet zó bijzon
der, wèl het gegeven dat 
de zegels in totaal acht 

verschillende landsna-
men laten zien. Of eigen
lijk slechts één lands-
naam, maar dan weerge
geven in de talen die in 
Zuid-Afrika worden ge
sproken. Voor de statis
tiek: vermeld zijn Suid-
AJrika, South-Ajrica, Afrika 
BorujQ, NiTiflizimu Afrika, 
Afrika Seujula, Afrika Dzon-
ga, Mzanisi Afrika en Afrika 
Tshipembc. 
Het is niet waarschijnlijk 
- maar daarom nog niet 
onmogelijk - dat het niet 
om een echt record gaat. 
Wie een land weet te vin
den dat op nóg meer ver
schillende manieren kan 
worden aangesproken 
mag het de redactie van 
dit blad laten weten... 

ur en redactie van 
'Filatelie' lüensen u 

^retti^e/eestdaflen en 
een^elukki^ 
nieuiüjaar! 

POSTZEGELVERENIGING 
SLAAT VIER VLIEGEN IN 

Wim Timmermans van 
de Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer is een 
inventief mens. Op het 
postkantoor in Hoofd
dorp hoorde hij dat de fi-
lateliebalie aldaar dicht 
zou gaan en dat dit in
hield dat het fdatehe-
loketstempel in Gronin
gen moest worden inge
leverd. De suggestie van 
de kantoorhouder om 
een soort 'laatstedag-
envelop' te maken vond 
hij zó goed dat hij het be
stuur van zijn vereniging 
ervan op de hoogte stel
de. Het bestuur reageer
de snel en gaf Timmer
mans opdracht 'iets leuks 
te bedenken'. 
Dat was niet aan dove
mansoren gezegd. De le
den van de vereniging 

HAARLEMMERMEER 
EEN KLAP 

kregen het resultaat eni
ge tijd geleden in de bus, 
als een leuk voorschotje 
op de viering van het 25-
jarig bestaan van de PV 
Haarlemmermeer. Het 
cadeautje bestond uiteen 
bijzondere envelop, ge
wijd aan vier belangrijke 
mijlpalen van het jaar 
2001. Het gaat om de vol
gende gebeurtenissen: 
a. het zilveren jubileum 

van de verenigmg; 
b. de realisatie van Phila-
ned, wellicht de allereer
ste expositie van postze-
gelverzamehngen op het 
Internet; 
c. het laatstedagstempel 
van het filatelieloket in 
Hoofddorp; 
d. een eerstedagstempel 
van een frankering met 
een europostzegel. 
Zo sloeg de PV Haarlem
mermeer dus met één en
velop vier filatehstische 
vliegen in één klap! 
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25 JARK. JUBIIFUM 

VERENIGINGSBLAD: 
NU OOK PER E-MAIL 

De lezers van Goudapost, 
het blad van de Vereni
ging van Postzegelverza
melaars 'Gouda', kunnen 
hun vertrouwde clubblad 
niet alleen op papier, 
maar ook 'digitaal' lezen. 
In het nummer van sep
tember 2001 kondigde 
redacteur J.G. van der 
Horst van Goudapost 
deze nieuwe mogelijk
heid aan. 
Diegenen die het blad 

'elektronisch' willen ont
vangen krijgen Goudapost 

voortaan ook per e-mad 
in huis. Het blad wordt 
als pdf-file (portable docu
ment Jormat) verzonden, 
een formaat dat kan wor
den gelezen met behulp 
van het (gratis verkrijg
bare) softwarepakket 
Acrobat Reader van Adobe. 
Of ook met-leden op de 
lijst kunnen worden ge
plaatst is niet bekend, 
maar hetis natuurlijk te 
proberen. Het e-mail
adres van Goudapostre-
dacteur Van der Horst is 
j5i;anderhorst@frceler.nl 

mailto:anderhorst@frceler.nl


'RED ROOM CAPER' 
IN DE KRAAG GEVAT 

James HoIIey hield wel 
van een gokje. Daarom 
kwam het heel goed uit 
dat hij dankzij zijn baan 
bij de USPS, de Ameri
kaanse posterijen, toe
gang had tot de zoge
noemde Red Room van het 
postverwerkingscentrum 
in Phoenix. In deze bevei
ligde ruimte wordt tijde
lijk het geld bewaard dat 
door postkantoren uit de 
staat Arizona wordt inge
leverd in afwachting van 
het moment waarop het 
op een rekening bij de 
Bank of America kan wor
den gesort. 
Holley - bijgenaamd de 
Red Room Caper - had zich 
al ruimschoots van ̂ am-

blirifl money voorzien 
voordat de Postal Inspec
tion hem in zijn kraag vat
te. Aanvankelijke schade: 
zo'n 3.2 miljoen dollar 
ofwel bijna 7.7 miljoen 
gulden. Dankzij intensief 
speurwerk van de ge
noemde inspectie werd 
onlangs een slordige duit 
-1.7 miljoen dollar - te
ruggevonden. 
Holley's foto stond een 
tijdje op de website van 
de Postal Inspectors, maar 
is nu voorzien van een 
balk met de tekst Captured 
on 8/17/01. Wie ook eens 
wil zien welk geboefte de 
Postal Inspectors zoals op 
hun 'verlanglijstje' heb
ben staan kan de volgen
de website een bezoek 
brengen: luiüu;.usps.com/ 
postalinspectors. 

NEDERLAND ZILVER, 
HONGARIJE GOUD 

Een geval van baas boven 
baas - zo zou je het blokje 
dat Hongarije op 15 au
gustus uitbracht kunnen 
omschrijven. De nomina
le waarde van het blokje 
is bijzonder hoog (2001 
forint), maar dat is be
grijpelijk: de op het blok
je afgebeelde Stefans-
kroon (ook wel 'de Heili
ge Kroon' genoemd) is in 
23-karaats goud aange
bracht. Wel even iets an
ders dan de zilveren ver

rassingszegel die de Ne
derlandse PTT onlangs 
presenteerde! 
Het blokje is overigens 
voorzien van nog een 
paar andere grafische bij
zonderheden: als het 
schuin wordt gehouden 
(bij 'invallend licht', zo
als dat heet) is het woord 
Posta te lezen en wie het 
blokje onder een ultravio
lette lamp legt ziet een in 
microprint aangebrachte 
lijst van alle Hongaren 
die de kroon mochten 
dragen... 

(D. VEENSTRA) 

U19S87 

'Gomg Jor Gold'; het gouden blokje dat Hongarije onlangs uitgaj. 

'ILLEGALEN' AAN DE 
KAAK GESTELD 

Het is een doorn in het 
oog van de Wereldpostu
nie (UPU) en de World As
sociation Jor the Develop
ment of Philately (WAPD): 
het grote aantal illegale 
emissies dat op de verza
melaars wordt losgela
ten. Vaak onder het mom 
van een indrukwekkende 
landsnaam worden vig
netten uitgegeven die 
geen postale functie heb
ben en die ook niet door 

de bewuste landen (voor 
zover ze al bestaan) wor
den geautoriseerd. 
De UPU stuurt geregeld 
brieven rond waarin 
wordt gewaarschuwd te
gen deze praktijken en 
meldt in die circulaires 
ook wat er zoal is ver
schenen. 
De website AskPhil publi
ceert deze brieven sinds 
enige tijd; wie zich op de 
hoogte wil stellen van 
wat er aan 'illegaals' uit
komt kan surfen naar 
u)wu;.askphil.or5/dooo.htm 

VERKEERDE ZEGELS 
PAKKEN GOED UIT 

Op 16 oktober, tijdens de 
internationale tentoon
stelling Ha/nia 01 in Ko
penhagen, kwamen drie
honderd zegels met een 
kopstaande opdruk on
der de hamer. 
Het ging om de Groen-
landse zegels van 0.25 k. 
die in 1995 in verband 
met een tariefwijziging 
werden voorzien van de 
opdruk '4.25'. Een onbe
kend aantal vellen werd 
door de drukker verkeerd 
in de pers gelegd, waar
door jcopstaande opdruk
ken ontstonden. 
De Groenlandse PTT 
slaagde er destijds in tien 
vellen met 'foute' zegels 
terug te halen. Toch kwa
men er zegels in verza-
melaarshanden terecht. 
Van de vellen die Green-
land Post bezat werden er 
op 7 september van dit 
jaar zes overhandigd aan 
de Deense kroonprins 
Frederik, die ze onmid
dellijk ter veiling aan
bood. De opbrengst gaat 

- en dat was de opzet van 
de hele zaak - naar een 
goed doel: het Sat;c The 
Children-fonds op Groen
land. Het fonds zal het 
geld besteden voor het 
zogenoemde Qaanaaq-
project. Quanaaq is de 
meest noordelijk gelegen 
stad op Groenland. De 
zon schijnt er heel wei
nig, er heerst grote werk
loosheid en de levensom
standigheden zijn er dus 
niet erg florissant. Met 
het geld dat de zegels op 
hebben gebracht - naar 
verluidt ca. i miljoen 
Deense Kronen - zullen 
de het hardst getroffen 
families worden onder
steund. 

IN DE RIJ VOOR DE 
LAATSTE BOEKJES... 

Dat wordt dringen op de 
Filateliebeurs! In het 
voorlaatste nummer van 
Collect Plus (nummer g, 
oktober 2001) wordt 
meegedeeld dat de totale 
voorraad 'schapverpak
kingen' in de verkoop 
komt. Nieuwe 'schapver
pakkingen' (ook wel 
'hangboekjes' genaamd) 
worden momenteel niet 
meer uitgegeven, zodat 
er sprake is van een 'afge
sloten gebied'. Op beur
zen steeds hetzelfde as
sortiment aanbieden 
heeft geen zin, zegt PTT 

Post; vandaar dat de ge
hele voorraad die nu in de 
kluizen ligt nog eenmaal 
te koop zal worden aan
geboden - en dat gebeurt 
op de Filateliebeurs die 
eind januari in Loos-
drecht zal worden gehou
den. 
Bij vorige gelegenheden 
bleek er nogal wat be
langstelling te bestaan 
voor de hangboekjes-
voorraden van PTT Post. 
Sommige mensen ston
den voorafgaand aan de 
opening van een evene
ment uren in de rij om als 
een van de eersten een 
keus te kunnen maken 
uit het aanbod. 

ZWITSERLAND NAM AFSCHEID VAN 
ZIJN RIJDENDE POSTKANTOREN 

Sind 23 september jl. rij
den er in Zwitserland 
geen mobiele postkanto
ren (ABP's) meer. Op die 
dag was ook voor het 
laatst een speciaal ABP-
stempel in gebruik, na
melijk in het rijdend kan
toor op de poststukken
en postwaardestukken-
tentoonstelling Gabra IV 
in Burgdorf/Bern. 
De ABP's waren geduren
de bijna vijfenzestig jaar 
een bekende verschijning 
op de Zwitserse wegen. 
Dat ze moesten verdwij
nen heeft een heel pro
zaïsche reden: bezuini

gingen. Er waren in de 
bijna zeven decennia dat 
ze on the road waren zes 
verschillende typen mo
biele postkantoren in ge
bruik: de allereerste was 
een Saurer AE (1937), uit
gerust met drie telefoon
cellen, drie loketten, 
twee automaten en een 
brievenbus. 

USPS: 'UNITED WE 
STAND' 

'Eendracht maakt macht' 
ofwel United We Stand -
dat is het motto van een 
zegel die sinds kort aan 
de loketten van de Ameri
kaanse postkantoren te 
koop is (zie ook 'Nieuwe 
uitgiften', pagina 956). 
Vrijwel meteen na de ter
roristische aanslagen op 
het World Trade Center in 
New York en het Penta
gon in Washington werd 
de Amerikaanse PTT, 
overspoeld door tele
foontjes en brieven waar
in om een 'patriottische 
zegel' werd gevraagd. 
Razendsnel gingen er 
drukopdrachten naar de 
Bank Note Corporation of 
America en het Bureau of 
En^rouin^ and Printing. 
De zegel, die een waarde 
heeft van 34 cent, toont 
een close-up van een fier 
wapperende Stars and Stri
pes en de tekst United We 
Stand. 
John E. Potter, directeur-
generaal van de Ameri
kaanse posterijen zei bij 
de presentatie van de ze
gel dat de boodschap 
duidelijk is: 'Hij draagt 
eenheid en vastberaden
heid uit.' 

COPYRIGHT, 
COPYWRONG 

Oeps! PTT Post heeft een 
klein foutje gemaakt bij 
het vermelden van de au
teursrechten van de Flint
stones. We hebben het 
over het boekje met car
toonzegels dat in augus
tus jl. verscheen. Die vro
lijke zegels tonen de por
tretten van de Power PuJT 

Linh: Jout. Rechts: zo moest het. — 

Girls, Dexter, Tom &Jerry, "̂  
Johnny Brauo en... The " 
Flintstones. Ze vermelden " 
dat het auteursrecht be- "-
rust bij Cartoon Network en "^ 
(in het geval van Tom & ° 
Jerry) Turner Entertainment. 3 
Het blijkt nu dat de copy- 5 
ri^htvermeldingopdeze- ^ 
gel met de Flintstones on- "" 
juist is; daarvan berusten 0 0 1 
de rechten bij Hannah and » ' ' 
Barbara. Een nieuwe Flint-
stones-zegel zit niet in; 
PTT volstaat met een cor
rectie in het blad Collect. 

http://usps.com/


NIEUW LUCHTPOST
TARIEF ONTDEKT? 

Een goede veilinghouder 
is niet alleen geïnteres
seerd in leuke opbreng
sten, maar ook in het ma
teriaal dat hij onder de 
hamer brengt. Zo'n vei
linghouder is René Hille
sum van Boekenland uit 

p». 

Roosendaal, die onlangs 
in een partijtje literatuur 
een brochure aantrof on
der de titel Conference de la 
Haye 19291930  Renseî 
nements pour la presse con
cernont les services des postes, 
tele^raphes et telejones. 
In de folder wordt aan 
persvertegenwoordigers 
die aanwezig waren tij

CONECRI N C E D F I ^ H \'i 

IM I IKV SI I IN 
UMI KMM i l l s r l U I l KMH \N 
I I I III'IM KiRlif l lid s^ MKMf 

') CoirmpontJcfioe fo Cüur.triM In Eujopc (icsiutcbcd by 
pK%s icp7Cfcatk{tvx) TTiU bc «ent by ïjr iiuit, DO A'IZ nuil 
tce bciflg due. proiifkd the n'^ttct bc h&roltxl in scixiraKly 
or jHjt in the pitltifaoxc« spcaAÜy iktiuncd fot üia puipotc. 

Na ruim zeucntî jaar ontdekt speciaal tarief uoorjournolisten . 

dens de Haagse Confe
rentie van 1929/1930 on
der meer meegedeeld hoe 
de tarieven in elkaar sta
ken. Hillesum komt na 
doorlezing van de bro
chure tot de opzienba
rende ontdekking van 
een nieuw luchtpostta
rief. Het blijkt dat de ko
pij die door journalisten 
ter verzending binnen 
Europa werd aangeboden 
per luchtpost werd be
zorgd  zonder dat daar
voor de normale lucht

posttoeslag in rekening 
werd gebracht. Om de 
folder te citeren: Corres
pondence to countries m Eu
rope despatched by press re
presentatiues will be sent by 
air mail, no air mailfee be
\ng due, provided the matter 
be handed in seperately or 
put in the pillar boxes spe
cially destined for this purpo
se. Vertaald: 'Correspon
dentie bestemd voor lan
den in Europa en verzon
den door vertegenwoor
digers van de pers zal per 

luchtpost worden ver
zonden, zonder dat er 
luchtposttoeslag behoeft 
te worden betaald, voor
opgesteld dat zulke cor
respondentie apart wordt 
afgegeven, of wordt ge
post in de speciaal voor 
dit doel geplaatste brie
venbussen.' 
Misschien een aanvulling 
voor een eventuele twee
de editie van de Lucht
vaart en Luchtpostencyclo
pedie van TSchroots en 
TSchrootsBoer? 

WILT U MELK, OF 
LIEVER PUUR? 

Ook in een reclamefolder 
kan wel eens een nieuw
tje worden ontdekt. In de 
jongste brochure van het 
Zwitserse bedrijf Muller 
wordt gewag gemaakt 
van een variant bij de 
Zwitserse ChocoSuisseze
gel. Het schijnt dat van 

deze smakelijk uitziende 
(en heerlijk geurende!) 
chocoladezegels een 
tweede oplage is gedrukt. 
Het lukte de drukker ken
nelijk niet meteen 'op 
kleur te komen', zodat er 
een aantal zegels werden 
vervaardigd die een dui
delijk donderder kleur la
ten zien. Met andere wor
den: de chocoladezegel is 

nu in twee smaken be
schikbaar: melk en puur. 
Het twee varianten ver
schillen niet veel in prijs: 
voor 'melk' rekent Muller 
1.70 frank, 'puur' wordt 
voor 2.90 frank verkocht. 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michelnummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA A'DAM, tel en fax 020  6974978 
email wien@chello.nl wwwwien.nl 

WWW.NETHERLANDSSTAMPS.com 

KOM EENS KIJKEN! 

1 CfMTtM*«lO D l » 

ILEOPAROII 

[ ■ K J B ] 
IPOSTÏ lUl iAhf 1 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENL7\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

DIRECTE VERKOOP 
Gezien het grote aanbod aan mooi materiaal hebben wij besloten tot 
een "DIRECTE VERKOOP" op DONDERDAG 3 JANUARI 2002 in 
"Hotel Holiday Inn" in Leiden, van 12.30 uur tot 17.30 uur. 
Op VRIJDAG 4 JANUARI EN MAANDAG EN DINSDAG 78 
JANUARI kunt u TELEFONISCH bestellen van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
Ook schriftelijk kunt u uw kavels opgeven. 
Het aanbod bestaat uit vele tientallen mooie collecties, partijen en 
snuffeldozen. 
Vraag de GRATIS speciale lijst aan. 

Zij die de veilingcatalogus ontvangen krijgen deze lijst 
automatisch thuis. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:wien@chello.nl
http://wwwwien.nl
http://WWW.NETHERLANDSSTAMPS.com


1919 4Q:|ietclijk 2001 
In 2001 braken wij weer vele records! 

Zend nü in voor de Grote Voorj aars veiling 
en ga samen met Rietdijk op recordjacht. 

Uw collectie, groot of klein, is welkom! 

Wij bieden u: 
* Ruim 82 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage; 
* Extra publiciteit bij importante objecten; 
* Een veiling in klasse Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering; 

Bel voor alle gewenste informatie of 
voor een gratis taxatie 

070 - 3647957 
Geef uw postzegels de internationale 

etalage die ze verdienen! 
(Voor de Grote Voorjaarsveiling kunt u tot eind februari 2002 materiaal inleveren). 

/^v^^v [*[ T,;,,? ) | | 
^^^sL/-iJ 
^^T^ß^ iLibj 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
http://www.rietdijk-veilingen.nl 
www.rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

1 ^ 1 ^ iQ C 
\i j V 'i 
^ly London 

Wij wensen al onze relaties en de overige lezers van dit blad 
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2002. 

In verband met de muntenveiling zijn wij op 17 december 2001 bereikbaar in het Europahotel 070-3512844. 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewonCffixsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ffidziewon/f1la/druktech.htm 

EMISSIES MET 
DUBBELE VALUTA 

De hoop om voor u nog 
in het 2001 alle zegels te 
kunnen behandelen die 
per 2 juli 2001 versche
nen zijn (of hadden moe
ten zijn) kunnen we ge
rust opgeven. Wat in het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag is bin
nengekomen is daarvoor 

5| niet toereikend en boven
dien veel te hap-snap van 
samenstelling. Zo zijn 
niet alle geaccordeerde 
vellen aanweizig en al 
evenmin van alle emis
sies de complete cilinde-
romvang. Ook zijn niet 
alle stadiavellen aanwe
zig. Bij het materiaal in 
het museum zitten geen 
volledig gestanste vellen; 
soms is alleen een rillijn 
voor de vouw aange
bracht, samen met de 
stans voor het sleufgat. 
Kennelijk is het 'slitten' 
van de zegels (het aan
brengen van de pseudo-
tanding) een geheel apar
te fase in de productie 
van de zelfklevende ze
gels. 
Het beschikken over de 
complete cilinderomvang 
is noodzakelijk om in
zicht te krijgen in de hoe
veelheid verschillende 
(hang)boekjes die kun
nen worden onderschei
den. Zitten er twee op een 
cilinder of drie? 
De stadiavellen geven een 
idee van het aantal kleur-
cilinders er zijn gebruikt 
en verschaffen informa
tie over de toegepaste 
rastermaten en rasters-
tanden. Aan de hand van 
de zegelzij de kan het 
aantal gebruikte cilinders 
wel worden bepaald door 
te zien hoeveel maal een 
drukvormnummer als 

_ 'Wi' voorkomt, maar 
^ voor de buitenzijde of 
"̂  achterkant is dat nog niet 
ï zo duidelijk. Bij de kleur 
^ 'rood' gaat het meestal 
"̂  om een combinatie van 
"̂  magenta met geel; daar-
„ mee is dan meteen ver-
^ klaard dat er soms wat 
5 'rodere' en soms soms 
^ ook wat meer naar oranje 
°- neigende exemplaren 

kunnen worden aange
troffen. Voor de zegelzij-
de wordt soms een niet-
samengestelde kleur 
rood gebruikt, terwijl aan 
de andere zijde rood 

wordt gebruikt dat het re
sultaat is van de hier be
doelde combinatie van 
'magenta' en 'geel'. 
Dat geldt ook voor don
kerblauw, een kleur die 
aan de zegelzijde de ech
te kleur is, maar die aan 
de andere zijde kan be
staan uit 'magenta', 'cy-
aanblauw' en 'zwart'. 
Bij de door Joh. Enschedé 
gedrukte geïntegreerde 
hangboekjes (iHB's) in 
het type '50X Baby' doken 
begin 2001 exemplaren 
op met een fijner raster. 
In zo'n geval is kennis 
over eerder gebruikte ras
termaten en -hoeken es
sentieel om te kunnen 
vaststellen of er een nieu
we oplage is gedrukt. 

De grote lijnen 
Wat zijn de tot dusver 
vastgestelde 'grote lijnen' 
van de hier bedoelde 
emissies? Duidelijk is dat 
de door Walsall gedrukte 
iHB's zijn vervaardigd op 
één van de acht- of ne-
genkleuren rasterdiep-
drukpersen van het fabri
kaat Chesnut. Develop-
maak is zodanig dat aan 
de zegelzijde, aan de lin
kerkantvan de drukbaan, 
een lange verticale balk 
aanwezig is in de hoofd
kleur met daarnaast bo
venaan paskruizen. Aan 
de rechterkant van de 
drukbaan zitten boven

aan paskruizen, daaron
der drie rechthoeken 
(groot, klein, groot) in 
meestal de kleur blauw, 
gevolgd door registerbal
ken in alle drie of vier 
kleuren. Ver daaronder 
zien we een vierkant in de 
hoofdkleur. Aan de bui
tenkant zitten de pas
kruizen, rechthoeken en 
registerbalken aan de lin
kerkantvan de drukbaan 
- eigenlijk dus precies de
zelfde kant, gezien ten 
opzichte van de druk
pers! - en er zitten rechts 
bovenaan paskruizen. 
Het losse vierkant ont
breekt altijd aan de bui
tenkant. 
De zegelzijde is in maxi
maal vier kleuren ge
drukt, waarbij fosfor 
meestal als 'vijfde kleur' 
wordt gebruikt en de bui
tenzijde van de iHB's is 
gewoonlijk in de vier ba-
siskleuren gedrukt; ma
genta, cyaanblauw, geel 
en zwart. 
De Beatrix-zegels zijn op 
fosforescent papier ge
drukt, zonder extra fos-
fordruk. Deze zegels 
kunnen dus gerust op de 
achtkleuren Chesnut 
worden gedrukt (voor 
elke zijde vier kleuren). 
Voor de andere produc
ten (met fosfordruk) 

I moet gebruik worden ge
maakt van een negen-

I kleurenpers (vier kleuren 

plus fosfordruk aan de 
zegelzijde, vier kleuren 
voor de buitenzijde). Het 
gebruikmaken van acht 
of negen kleuren voor 
(semi)permanente zegels 
is bij Nederlandse zegels 
niet eerder vertoond. 
Langlopende cijfer- of 
koninginnenzegels wer
den meestal in één often 
hoogste twee kleuren ge
drukt. Dat de drukker te
genwoordig zoveel kleu
ren moet inzetten geeft 
een indruk van de (niet te 
onderschatten) taak die 
hij heeft te verrichten! 

'Bleke Betjes' 
Van de geaccoordeerde 
vellen die wél in het mu-
suem zijn gearriveerd 
noem ik de emissie '50 
voor het huwelijk'. Het 
bijzondere hiervan is de 
accoorddatum: 13 juli 
2001. Deze iHB's waren 
immers al op 2 juli 2001 
op een aantal plaatsen in 
Nederland verkrijgbaar. 
Nadere beschouwing van 
de schaarse exemplaren 
die ik de afgelopen 
maanden kocht toonde 
aan dat één exemplaar 
van een (nogal bleek) ka
dertje om de 'zegel' op de 
voorzijde was voorzien. 
In plaats van met een dui
delijk grof gerasterd 
'goud/sepia' te zijn voor
zien, werd fijngerasterd 
'zwart' gebruikt. 

Ook is ook het raster van 
het 'magenta' veel fijner. 
Zou de 'bleke' versie 
soms - dit in verband met 
de geplande emissieda
tum 2 juli - mondjesmaat 
het eerst zijn verspreid, 
om daarna plaats te ma
ken voor een (duidelijk 
verbeterde) versie die 
vanaf medio juli moet 
zijn gedrukt vervolgens 
gedistribueerd? Een klei
ne rondvraag leverde als 
resultaat op dat de exem
plaren die in de eerste 
week van juli waren ge
kocht allemaal 'Bleke 
Betjes' waren. Het is dus 
raadzaam uw collectie 
nog eens goed te onder
zoeken en - als u over de 
'bleke' versie beschikt -
ook de verbeterde versie 
die nu gangbaar is aan 
uw collectie toe te voe
gen. 

Ongemakken 
Ik heb enige tijd terug al 
opgemerkt dat PTT Post -
en dat doet enigszins 
'oneerlijk' aan - van de 
Nederlandse drukker van 
hangboekjeskaften, Cas-
parie in Almere, voortdu
rend eiste dat het restma
teriaal uit de sleufgaten 
voor aflevering aan PTT 
zou worden verwijderd. 
Zo'n eis werd aan de En
gelse drukker Walsall na
melijk niet gesteld (het 
kan natuurlijk ook zijn 

Op 27 november versche
nen de jaarlijkse kortingze
gels ('Decemberzegels'). 
Het gaat om een velletje 

met twintig verschillende 
zegels van € 10.27/60. In 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag 

was toen dit blad ter perse 
ging nog geen materiaal 
van deze emissie voorhan
den. We volstaan daarom 

noodgedwongen met het 
tonen van de voorzijde 
(links) en achterzijde 
(rechts) van het velletje. 

http://www.xs4all.nl/ffidziewon/f1la/druktech.htm


dat men de waarschuwin
gen voor storingen ten 
gevolge van losrakende 
sleufjes van Walsall wèl 
heeft geaccepteerd). De 
sleufjes zitten bij de Wal
sallproducten redelijk 
goed vast dankzij vier of 
acht hechtpunten. De 
sleufjes moeten op de 
postkantoren vaak met 
grof geweld worden ver
wijderd; niet zelden wor
den de hangproducten 
daarbij beschadigd. 
Een ander ongemak is 
dat verzamelaars nu al 
(als ik dit schrijf is het 
nieuwe jaar nog zeven 
weken van ons verwij
derd) te maken krijgen 
met het feit dat een aantal 
producten van 2 juli en 
later niet meer op het 
postkantoor verkrijgbaar 
zijn. Zo is het eurozegel
boekje '5 voor Neder
land' er niet meer te vin
den, net als de Crouwel
kaartjes (5 x loc). Verder 
zijn de boekjes '50 voor 
uw rouwbrieven' niet 
meer te bestellen  en dat 
terwijl er statistisch ge
zien toch in de vijftig da
gen die ons in 2001 rest
ten nog heel wat Neder
landers zullen overlij
den... 

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS VAN HET 
POSTZEGELBOEKJE MET CARTOONSZEGELS 

(45 graden) en geel (ras
terstand niet te bepalen). 
Als we mogen afgaan op 
de layout van eerdere 
door Walsall in offset 
vervaardigde boekjes dan 
omvat het drukvel drie 
rijen van zes 'staande'/ 
'hangende' boekjes naast 
elkaar. 
Uiterst links op het druk
vel zien we een verticale 
Brunnerbalk. 
Voor inhoud en kaftjes 

werd raster 100 gebruikt. 
Let er op dat dit Walsall
boekje  net als de andere 
van vóór juli 2001  een 
'lipje' heeft waarin de te
ruggevouwen kaft kan 
worden vastgezet. Alle 
andere recente iHB's (bij
voorbeeld de boekjes PB 
65 tot en met PB 71) heb
ben die mogelijkheid 
niet! 
Het artikelnummer van 
het Cartoonboekje is 
210738, de barcode op de 
kaft heeft als cijfercombi
natie 8714341007254. 

Het papier zelf is niet
fosforescent offsetpapier 
van Tullis Russell, voor
zien van PVAgom zon
der dextrine (C2). De pa
pierrichting is liggend 
(in de lengterichtingvan 
de zegel). De coating van 
het papier heeft een 'vio
lette' uvreactie die los 
staat van de vraag of in 
het papier witmakers 
heeft gezeten of niet. De 
gomzijde reageert inert 
(bevat geen witmakers), 
maar dus anders dan de 
coating aan de voorkant. 

In september jl. ver
scheen het Nederlandse 
postzegelboekje met 
'cartoonzegels'. Het 
boekje werd gedrukt bij 
de Engelse drukker Wal
Süll Security Printers (in
houd en kaftjes). 
In het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag is vrijwel geen ma
teriaal van deze emissie 
beschikbaar. Alles wat er 
van Walsall is binnenge
komen is een nietgeac
cordeerd drukvel van de 
zegelinhoud. 
Het bewuste (ongeperfo
reerde) vel omvat acht 
verticale banen van vier 
boekjesinhouden die ver
ticaal, met de basis naar 
rechts, zijn geplaatste. 
Op de linkervelrand is 
een 'Brunnerbalk' aan
gebracht. 
De kaftjes zijn door Wal
sall tweezijdig bedrukt in 
offset. De binnenkant is 
in rood en donkerblauw 
gedrukt, metals enige 
tekst Cartoons uoor iedereen. 
De buitenzijde is gedrukt 
in donkerblauw (met een 
raster onder 75 graden), 
z w a r t (15 g r a d e n ) , r o o d Binnen en buitenzijde ran bet in septemberjl verschenen boelge met mjfuerschillende cartoonzê els pius tujee uynctten 

r 
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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 

ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

Q AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oJ spatie e'en uakje! 

fio 

f20 

/30 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCtPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 
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2 7 NOVEMBER: 
KORTINGZEGELS 

De laatste zegels die jaar
lijks in Nederland wor
den uitgegeven zijn - zo 
wil een jonge traditie - de 
kortingzegels (door PTT 
Post hardnekkig 'decem-
berzegels' genoemd, on
danks het feit dat ze al in 
november verkrijgbaar 
zijn en nog tot en met 6 
januari voor hun eigenlij
ke doel gebruikt mogen 
worden: het verzenden 
van kerst- en nieuwjaars-
post. 
Het is dit jaar een Euro
pees velletje geworden. 
Het thema is de viering 
van Kerstmis en Nieuw
jaar in een aantal landen 

van de Europese Unie. De 
twintig verschillende ze
gels van €0.27 (60 cent) 
laten van links naar 
rechts en van boven naar 
beneden de volgende ta
fereeltjes zien: klok en 
druiven (Spanje), sterren 
(algemeen), torenspits 
en oliebollen (Neder
land), kerstengeltje (al
gemeen), knallende 
champagnefles (o.a. 
Frankrijk), kerstkrans 
(Italië), kloostertoren 
(Luxemburg), kerst
boombal (algemeen), uit
hangbord in de vorm van 
een speelkaart (België), 
Vasilopitacake (Grieken
land), kerstboom (alge
meen), kerstman (alge
meen), sneeuwpop en 

mok chocolademelk 
(Oostenrijk), kaarsen 
voor raam (Ierland), 
kerstmarkt (Duitsland), 
rendier (Finland), 
sneeuwpop (algemeen), 
kerstcadeautje voor deur 
(algemeen), vuurtje voor 
voordeur (Portugal), 
sleeënde kinderen (alge
meen). 

Ontwerp 
De kortingzegels van het 
jaar 2001 zijn ontworpen 
door Lava Grafisch Ont
werpers uit Amsterdam, 
een bureau waaraan tien 
jonge ontwerpers ver
bonden zijn. Lava werkte 
in het verleden onder 
meer voor het Neder
lands Filmmuseum, Hei-

neken, KLM, KPN, Phi
lips en de Telegraaf Tijd-
schriftengroep. Het bu
reau won de Papyrus Er-
kenningsprijs 2000 voor 
het jaarverslag 1999 van 
TAS. 

Gebruik 
De kortingzegels mogen 
worden gebruikt voor 
post binnen Nederland 
tot een gewicht van vijftig 
gram. Er mogen alleen 
rechthoekige (geen vier
kante) kaarten en enve
loppen met de zegels 
worden verzonden. De 
minimale afmetingen van 
de stukken is g bij 14 cen
timeter en de maximum-
maten bedragen 16.2 bij 
23.5 centimeter. De ge

bruiksduur van de zegels 
loopt van 27 november 
2001 tot en met 6 januari 
2002. Na die tijd blijven 
de zegels gewoon geldig, 
maar moet er worden bij-
gefrankeerd om aan het 
normale tarief te komen. 
In verband daarmee geeft 
PTT Post op 2 januari vel
letjes van vijf bijplakze-
gels van €0.12 uit. Daar
mee kan het tarief van 
een kortingzegel worden 
aangevuld tot de vereiste 
€0.39. Verwacht mag 
worden dat de aanvul
lingszegel een met de 
kortingszegels vergelijk
baar uiterlijk krijgt. In 
2002 verschijnen de kor
tingzegels tegelijk met de 
aanvullingszegels. 
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MICHEL geeft het jaar 
2001 een zeer sterk slot 

JUNIOR catalogus Duitsland 2002 in kleur ƒ 26,50 €12,05 
Noord-en Noordwest Europa band 3 2001/02 ƒ 77,15 €35,00 

14 dec. Oost Europa band 4 2001/02 ƒ 77,15 €35,00 
14 dec. Zuid-en Gentr Afrika 2002 Overzee 6 ƒ107,30 €48,70 
14 dec. Ganzsachen Duitsland 2002 ƒ 69,95 €31,75 
14 dec. Noord-en Noordwest Europa 2001/02 ƒ 77,15 €23,15 

Rundschau abonnement 2002 12nrB ƒ 79,55 € 36,10 
maandelijkse aanvulling op alle Michel catalogi gehele wereld in kleur, franco per post 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisciie benodigdiieden. 

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

Signoscope 9 9 »at« 

Signoscope 

set batteries 
Sto&ap 

5;.988U2«f 
NI. 9891 ƒ 15' 

^^oscope;r . l . , m i f ^ 
Ttaî sformatoi ^, .9811 ƒ3,5" 
Setbatterien 

Voor Informatie onfitrent de signoscope 
of overige Safe artikelen, 

informeer bij uw handelaar. 
Of schrijf of bel naar 

verzamelsystemen-testapparatuur 

Safe Nederland 
Fa. M. V. Mastngt 

Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam 
Tel. 010-4143077 Fax 010-4149499 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl


€URONIEUWS: DE 
€URO BUITEN EUROPA 

Eurozegels niet beperkt tot de 'uitverkoren twaalf 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Van een attente lezer van 'Filatelie' ontvingen we een interessan
te aanvulling op het artikel over de euro in het juninummer van 
dit blad\ Het betreft met name de overzeese gebiedsdelen van 
Frankrijk, de zogenoemde Domaines d'Outre-Mer. Deze gebieds
delen gebruiken, anders dan de Nederlandse Overzeese Rijksde
len, dezelfde valuta als het moederland. Het gaat om een een 
aantal exotische oorden die voornamelijk in Noord-, Midden- en 
Zuid-Amerika en in de Indische Oceaan zijn gelegen. 

Franse gebiedsdelen 
Saint Pierre-et-Miquelon is een 
eilandengroep in de Atlantische 
Oceaan, net gebied ligt ten zui
den van Newfoundland. Op 17 
januari en 14 februari 2000 ver
schenen er respectievelijk ze
gels van 8.70 f / € 1.33 en 
5.20 f / € 0.79. (ajheelding i ) . 
Verder zijn er de onder de Fran
se invloedssfeer vallende eilan
den Guadeloupe en Martinique 
(Kleine Antillen^ behoren; hier
van is nog niet bekend of ze ze
gels met eurowaarden uitgeven. 
Op het vasteland van Zuid-
Amerika ligtGuyane (Frans-
Guyana), een buurland van Su
riname. Ook van Guyane weten 
we niet of er zegels in euro zijn 
of zullen worden uitgegeven. 
Helemaal aan de zuidkant van 
de aardbol liggen de Tems Aus-
trales et Antartiques Frangaises 
(afgekort TAAF en in 'Filatelie' 
'Zuidpoolgebied [Frans]' ge
noemd). Voor dit gebied ver
scheen in januari 2000 een 
emissie van acht zegels, een 
blok en twee stroken(!). Afbeel
ding 2 toont een zegel van 

8.00 f / € 1.22. 
De eilanden Reunion en Mayot-
te liggen beide in de Indische 
Oceaan. Voor het laatstge
noemde eiland werd op 24 mei 
1999 een Franse zegel van 
3.00 f / € 0.46 van de opdruk 
Moyotte voorzien {apeelding j). 
De Franse 'basiszegel' wercTin 
het vorige artikel over de euro al 
afgebeeld (zie voetnoot). Op 27 
juli van hetzelfde jaar verscheen 
er een eigen zegel van Mayotte 
met dezelfde waarden 
(3.00 f / € 0.46, zie afbeelding 4). 

Spanje en Portugal 
Ook de landen op het Iberisch 
schiereiland, Spanje en Portu
gal, hebben gebiedsdelen bui
ten Europa waar de euro het 
wettige betaalmiddel wordt. 
Deze gebieden geven echter 
geen eigen postzegels uit, zo
dat verzamelaars zich zullen 
moeten behelpen met Spaanse, 
respectievelijk Portugese zegels 
met niet-Europese stempels. 

Niet-eurolanden 
In een aantal Europese 'mini

staatjes' zal op 1 januari 2002 
de euro wettig betaalmiddel 
worden, ondanks het feit dat ze 
niet tot de twaalf uitverkoren 
eurolanden behoren. Ook wat 
de postzegels betreft liften ze 
dus mee met hun grote broers. 
In het vorige artikel over de 
euro werd al het geheel door 
Italiaans grondgebied omringd 
staatje San Marino genoemd. 
Frans-Andorra gaf al op 5 janu
ari 2000 een zegel van 3.00 f / 
€ 0.46 uit en bijna twee maan
den later, op 28 februari van 
datzelfde jaar, verscheen een 
boekje met tienmaal een zegel 
van 3.00 f/€ 0.46. Apeelding 6 
laat een zegel van Frans-Andor
ra zien waarop de euro-waarde
aanduiding duidelijk zichtbaar 
is. 
Aland, een eilandengroep die 
als autonome provincie van 
Finland postaal onafhankelijk is 
van het moederland, gaf al op 
28 april 1999 zijn eerste euroze
gel uit. Het betrof een Europa
zegel van 2.90 m./€ 0.49 die 
een mooi plaatje van het be
schermde natuurgebied Idö 
(Kökar) laat zien {apeeldingy). 
Daarna duurde het tot 3 januari 
2000 voordat er weer een emis
sie met dubbele waardeaandui
ding verscheen: de zogenoem
de millenniumzegels. 
Monaco kwam nóg eerder met 
zegels in euro; op 12 februari 
1999 en 5 mei 1999 met zegels 

in francs en euro's (zie Filatelie 
1999-6, pagina 459 en Filatelie 
19998/9, pagina 605). 
Het Vaticaan tenslotte kwam op 
15 februari van dit jaar meteen 
emissie van meerdere zegels in 
Lire en euro (apeelding 8), ge
volgd door nog een emissie op 
22 mei j l . (apeelding 9). 
Ook de postadministratie van 
de Verenigde naties Wenen 
geeft sinds 1 januari 2000 
zegels uit met de waarde in 
euro en Oostenrijkse schilling 
(apeelding 10). 

Zegels met alleen eurowaarde 
Het is de bedoeling dat vanaf 1 
januari 2002 in de twaalf landen 
(en in de ministaatjes) alleen 
nog zegels worden uitgegeven 
waarop de waarden uitsluitend 
in euro's zijn aangegeven. 
Luxemburg is hier alop vooruit
gelopen door de uitgifte van 
nieuwe permanente zegels met 
de beeltenis van groothertog 
Henri met alleen de vermelding 
van de waarde in euro's (apeel
ding 71). Op T oktober ver
scheen ook een serie van zes, 
waarop de euromunten zijn af
gebeeld van vijf, tien, twintig en 
vijftig eurocent en die van een 
en twee euro (apeelding 12). 

Noot: 
': De euro komt eraan, sterker nog: hij is 
er al door F.S.J.G. Hermse; 'Filate
lie', juni 2001, pagina's 456-459. 
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POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILIinr 
Wi| zi|n gespecialiseerd in de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzannelingen, stokboeken, dozen, snuffel-parti|en 
etc bieden wi| onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop aan 
Met ons aanbod van meer dan 500 parti|en zi|n w\\ de grootste op dit 
gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage kos
ten zi|n wi| m staat maandeli|ks honderden nieuwe parti|en aan te bieden 
tegen zeer scherpe pn|zen Uiteraard koopt u bi| ons zonder enig nsico 
Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vn|bli|vend onze maandeli|k-
se voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe -vr 11 00-1 7 00 /'#7roT\ï\ 

zat 11 00-16.00 Molecatenlaan 1 6 b 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn 
Tel 055-5416108 of fax 055-5340375 Email WVLIETUG@WXS NL 
Website www pzh-vanvliet nl 

kosel.nl 
Meer dan 21.000 artikelen op 1.200 pagina's. Altijd actueel! 

Wereldwijd porto-vrij tiiuis bezorgd! 
AdolfKoselKG,Hebragasssc7-9 A 1095Wenen Oostenrijk,Tel 0043/1/4064303-0,Fax -33,E-mail mfo@koselnl 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wi| lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
versctienen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, (WIK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
IVIAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

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

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-A'dam) 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
http://kosel.nl
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AUTOMAATSTROKEN IN NEDERLAND: 
EEN OVERZICHT [AFLEVERING 2] 

In het novembernummer van 'Filatelie' werd een be
gin gemaakt met de publicatie van een overzicht van 
Nederlandse automaatstroken. Dat overzicht wordt 
nu afgerond; na de Klüssendorfautomaten (novem
ber) komen nu de overige drie typen  Frama, Nagler 
en Hytech  aan bod. 

2. DE FRAMASTROKEN 

Besprekingen Frama AG 
In de periode 19791984 
voerde PTT Post een aan
tal gesprekken met verte
genwoordigers van de fa
brikantvan strokenauto
maten Frama uit Zwitser
land over de invoering 
van automaatstroken in 
Nederland. 

^H£lt£nAHg 
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Afbeelding 21 

Op 28 maart 1979 werd 
een Framaautomaatvan 
het type FE274, voorzien 
van het Zwitserse cliché 
Z3 en gevuld met wit pa
pier gedemonstreerd (af
beelding 21). Het genoem
de type Framaautomaat 
drukt normaal een cliché 
op gewaarmerkt papier. 
Op 25 januari 1984 werd 
er opnieuw met elkaar 
gesproken, ditmaal met 
Framadirecteur Haug. 
De Framaautomaat be
vatte nu geen cliché en 
drukte alleen de waarde 
af: bijvoorbeeld '0040' 
met brede nullen (ajbeel
ding 22). De Nederlandse 
PTT koos echter uitein
delijk niet voor de Frama
automaten. 

0000 

i Ajbeeidina 22 

^ Sinds januari 1995 is het 
"■ mogelijk ook met Frama

QOO ä"'^°'"ä'sn fraai vormge
ïWv geven stroken te produ

ceren. Als eerste land in
stalleerde Denemarken 
op 26 januari 1995 het 
nieuwe model Framaau

tomaat, waarmee op het 
voorgedrukte motief al
leen de variabele waarde 
gedrukt wordt. Met be
hulp van een fotocel en 
de opgedrukte zilveren 
stuurstreepjes wordt de 
zegel op de juiste plaats 
afgesneden en komt de 
waarde op de juiste plek. 
Ajbeelding 23 toont een 
Deense Framatestzegel 
van 04.25. 

ri^' 

■^04.2 5 
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Afbeelding 23 

Vanaf 21 mei 1996 wer
den in Nederland zeven 
Framaautomaten van het 
type FE1610 geplaatst. 
Het getal '1610' in het ty
penummer betekent: i 
geldgleuf, 6 verschillen
de munten (stuiver, dub
beltje, kwartje, gulden, 
rijksdaalder, vijfgulden
munt) en 10 knoppen (af
beelding 24 toont zo'n Ne
derlandse Framaauto
maat). 

Afbeelding 24 

Bediening automaat 
De bediening van de Fra
maautomaat verloopt als 
volgt: 
 er wordt geld ingewor
pen (alle Nederlandse 
munten worden geaccep
teerd); 
 de gebruiker controleert 

het aangegeven bedrag; 
 vervolgens wordt de ge
wenste frankeerwaarde 
(bijvoorbeeld 80 c.) inge
toetst; 
 daarna wordt op de 
□toets gedrukt; 
 als er nog voldoende te
goed is kunnen nog meer 
stroken worden getrok
ken 
 voor het resttegoed 
wordt de *toets inge
drukt; 
 om de restwaardestrook 
te ontvangen wordt weer 
op de Qtoets gedrukt 

De Framaautomaat ver
strekt geen kwitanties en 
retourneert geen wissel
geld. 

Het inzetten van de voor
drukrol is bij de Frama
automaat 'geautomati
seerd'. Als de rol ge
plaatst is kan op de Jced
knop worden gedrukt, 
waarna de rol met behulp 
van de zilverkleurige 
stuurstreepjes naar de 
juiste positie wordt ge
transporteerd. Na het in
zetten van de rol moeten 
eerst twee teststroken 
(waarde: '0000') gedrukt 
worden, anders functio
neert de automaat niet. 
Bij iedere Framaauto
maat werd een strook 
Framaspecimenpapier 
geleverd; met behulp van 
deze strook werd de au
tomaat bij het in gebruik 
nemen getest (afbeelding 
25 toont een specimen
teststrook van '0000'). 

Afbeelding 25 

Locaties 
De Framaautomaten wa
ren op de volgende loca
ties geplaatst: 

Datum Locatie 
2105 '96 Amersfoort, 

Nijverheids
wegN. 27/29 

2105 '96 Baarn, T. van 
Berkhoutstr. 7 

2105 '96 Groningen, 
Osloweg 107A 

2105 '96 Schiedam, 
Lange Nieuw
straat 191 

2105 '96 Utrecht, 
Atoomweg 90 

0807 '96 Houten, 
Pelmolen 5 

2012 '96 Eindhoven, 
Stationsplein 

Afbeelding 26 laat een op 
de eerste dag van de inge
bruikstelling getrokken 
Framastrook uit Baarn 

Afbeelding 26 

Alle Framaautomaten 
zijn inmiddels weer ver
wijderd. Als laatste was 
de Framaautomaat in 
Eindhoven aan de beurt. 
De Collect Club in Gronin
gen levert onder bestel
nummer 965305 nog een 
Framaserie met de waar
den 10, 70. 80 en 
100 cent. 

Elke vijfde zegel op de 
voordrukrollen van 1000 
stuks is voorzien van een 
naar rechts geplaatst rug
nummer; de nummers 
lopen van loooA tot 
0005A. 
De Framaautomaat kan 
elke gewenste waarde 
tussen 0005 en 9995 cent 
(in stappen van vijf cent) 
drukken. Diegenen die 
de stroken in hun verza
meling willen opnemen 
zouden kunnen volstaan 
met de waarden 0005, 
0010, 0070, 0080, 0100 
en 0160 cent. 

Varianten 
De volgende varianten 
van de Framastroken 
kunnen worden vermeld: 

 waarde '0000', test
strook (afbeelding 27); 

Afbeelding 27 

 dubbeldrukken, gom
drukken en samenhan
gende stroken. 

Attentie! Kopstaande 
waardebedrukkingen zijn 
het resultaat van de ma
nipulaties van een 'verza
melaar' die toegang had 
tot de Framaautomaat in 
Eindhoven. Deze 'va
riant' ontstond door een 
voorbedrukte rol zodanig 
'om te wikkelen' dat deze 
na plaatsing in de auto
maat kopstaande bedruk
kingen afleverde (afbeel
ding 28). 

Afbeelding 28 

3. DE NAGLERSTROKEN 

Op 20 maart 1997 werden 
vijf Naglerautomaten in 
Nederland geplaatst van 
het type N108; Nederland 
had hiermee een pri
meur. De Duitse bena
ming van de bewuste au
tomaat luidt Elektronisches 
Portobestimmungs System 
(EPS). Het apparaat is 
een combinatie van een 
strokenautomaat en een 
weegsysteem. De bedie
ning verloopt als volgt: 
 een brief of pakje 

wordt op de glazen 
plaat van de weeg
schaal geplaatst; 

 met behulp van de 
toetsen naast het uit
leesvenster wordt de 
verzendwijze gekozen; 

 het uitleesvenster ver
meldt het frankeerbe
drag; 

 na inworp van het ver
eiste bedrag wordt de 
automaatstrook ge
drukt (het apparaat ac
cepteert geen stuivers 
en dubbeltjes; dit op 
verzoek van PTT Post); 

 als er sprake is van een 
restbedrag wordt dat 
bedrag 'uitbetaald' in 
de vorm van een auto
maatstrook; 

 desgewenst wordt een 
kwitantie verstrekt. 

Het is ook mogelijk Nag
lerstroken te kopen bui
ten de weegeenheid om; 
in dat geval kan elke ge
wenste waarde tussen 
0005 en 9995 c. (in stap
pen van 5 c.) worden ver



kregen. De voordruk is 
gelijk aan die van de Fra

mastroken; de waarde

bedrukking wordt met 
dikke, rode cijfers tot 
stand gebracht (afbeelding 

Afbeelding 29 

Het is ook mogelijk om 
met één muntinworp een 
waarde een aantal malen 
te verkrijgen. Wie drie

maal een strook van 80 
cent wenst kan bijvoor

beeld een rijksdaalder in

werpen om daarna '80 c.' 
te toetsen, vervolgens 'X' 
in te drukken en daarna 
het gewenste aantal aan 
te geven ('3X'). Wie dat 
doet ontvangt drie stro

ken van 80 cent plus een 
restwaardestrook van 10 
cent (afbeelding 30). 

Afbeelding 3 o 

Locaties van de 
Naglerautomaten 
Op 20 maart igg / werden 
er Naglerautomaten op 
de volgende locaties ge

plaatst: Amersfoort (Plot

terweg), Hilversum (Eer

ste Loswal 24), Houten 
(Pelmolen 5), Moerdijk 
(Plaza 5a) en Naarden 
(Bronstraat 2b). 
Afbeelding 31 toont een 
Naglerstrook uit de au

tomaat van Moerdijk met 
een eerstedagkwitantie. 

Op 29, 30 en 31 mei 1997 
was in het Haagse PTT 
Museum (Zeestraat 80) 
een Naglerautomaat in 
gebruik ter gelegenheid 
van de tentoonstelling 
He'... Hollo' Communicatie 

P I I POST ZfiKELIJkE tttRKI 
PLflZ» 5fl 
HOEBDIJK 

PTT POST KUNIENSERMICE 
TEL 0800  0130 (GRATIS 

BONNP 0259 
DftTUri 20/03/97 
TUD 09 59 

POSTZEGELS HFL OOI 00 
BTU 00 O PROCENT 00 00 

D M U EN lO I ZIENS 

Afbeelding 51 

Dfln A tot Z. Op de eerste 
twee dagen was de expo

sitie (en daarmee de au

tomaat) uitsluitend toe

gankelijk voor genodig

den; op 31 mei kon ook 

PTT POST ZAKELIJKE HARKT 
PTT nUSEUn DEN HAAG 
ZEESTRAAT 80 

PTT POST KLANTENSERVICE 
TEL 0800  0130 (GRATIS; 

BONNR OOAé 
DATUM 3 0 / 0 5 / 9 7 
TIJD 12 00 

POSTZf(,ELS HFL 002 50 
BTU 00 O PROCENT 00 00 

DANK U EN TOT ZIENS 

het publiek er gebruik 
van maken. 
De Naglerautomaten 
zijn alle buiten gebruik 
gesteld. Als laatste was 
eind september 1999 de 
automaat in Moerdijk aan 
de beurt. 
De Collect Club in Gronin

gen biedt onder bestel

nummer 975305 een se

rie Naglerstroken aan 
met de waarden 10, 80, 
100 en 160 cent. 
Er zijn geen stroken met 
de waardeaanduiding 
'0000' bekend, de eerste 
afdruk wordt pas na het 
inwerpen van geld ver

vaardigd. Er zijn wel an

dere varianten: gomdruk, 
ongesneden stroken en 
verschoven druk. Afbeel

ding 32 toont een gom

druk met eerstedagkwi

tantie (Houten) en ajleel

dmg ^^ toont een extra 
grote ('anderhalve') Nag

lerstrook. 

P l I POSI ZAKELIJKE HURKT 
PELHOLEN 5 

3994 XX HOUIEN 
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Afbeelding 33 

4. DE HYTECHSTROKEN 

In een ruim drie maan

den durende periode, van 
25 augustus tot 2 decem

ber 2000, heeft PTT Post 
een proef genomen met 
Australische Hytechma

chines. De bewuste ma

chines bestonden uit een 
printunit (Hytech 50 
Stamp Printer) met daar

aan gekoppeld een weeg

schaal. In de printer van 
het apparaat was een 
voordrukpapier van het 
type Frama/Nagler ge

plaatst. De stroken uit de 
automaat worden niet 
volledig afgesneden; ze 
blijven (net als het geval 
is met de Australische 
kangoeroe en koala

stroken) nog net aan el

kaar zitten. De waardebe

drukking is heel goed 
' leesbaar' en de laagste 
verstrekte waarde is 
5 cent. De machine kan 
ook kwitanties afgeven 

waarop de verstrekte pos

tale diensten worden ver

meld. 
De proef (pilot) werd ge

houden bij de volgende 
postkantoren (ajbeelding 
34): 

POSTKANTOOR 
NU MARKTPASSAQE 19 

2801HUS0UDA 
TEL 0182522100 

r' 
POSTKANTOOR 

I P VflN TH I ELLftflN 20 
I 5246DRHINTHftM 

POSTKANTOOR 
DE SUflENENBORGH 18 

7941 BO MEPPEL 
TEL 08000417 

Afbeelding 34 

Gouda: Nieuw Marktpas

sage 19 (Brunawinkel), 
twee machines; 
Meppel: De Swaenenborg 
18 (postkantoor), vier 
machines; 
Rosmalen; Pastoor Van 
Thiellaan 16 (Super De 
Boer), één machine. 

De Hytechmachines le

verden de volgende ze

gelwaarden: 5,10, 25, 80, 
100,110,150,160, 200, 
240, 250, 320, 500, 600, 
700, 750, 950 en 
1000 cent; in totaal dus 
achttien verschillende 
waarden. Als er gebruik 
werd gemaakt van de 
weegschaal werden ook 
andere waarden (aan de 
hand van de tarieven per 
I augustus 2000) ge

maakt (q/beeldinfl 35). 

Afbeelding 35 

De proefneming met de 
Hytechapparaten werd 
op 2 december 2000 
beëindigd. De Collect Club 
in Groningen levert on

der bestelnummer 
205310 een serie Hytech

stroken (waarden: 10, 80, 
i i o en 160 cent). 

Als het om varianten gaat 
kunnen verschoven waar

den en versneden stroken 
worden gemeld. 

5. PROEF MET HYTECH
ZEGELPRINTERS 

Bij enkele vestigingen 
van PTT Post (zogenoem

de Business Points) werden 

m juni 2001 proeven ge

houden meteen Hytech

zegelprinter; daarbij 
werd van een proefcliché 
gebruik gemaakt. De vol

gende Business Points de

den aan de proef mee: 

Vana/2g mei 2001: 
Arnhem; 
Vana/ijuni 2001: 
Tilburg, Zwijndrecht, 
Leusden en Groningen; 
Vana/5juni 2001: 
Amersfoort (Kosmo

naut), Huizen, Volen

dam, Amsterdam (World 
Fashion Centre) en Papen

drecht; 
Vana/7juni 2001: 
Ede, Amersfoort (Nijver

heidsweg Noord), Har

derwijk, Moerdijk, Naar

den, Drachten en Heer

enveen; 
Vana/Sjuni 2001: 
Leiden, Nieuwegein, 
OudBeijerland, Roosen

daal, Rotterdam (Delftse

plein), Den Bosch (Ple

vierstraat), Waalwijk, 
NieuwVennep en Baren

drecht; 
Vana/i4juni 2001: 
Den Bosch (Geerke); 
Vana/i5juni 2001: 
Uithoorn en Groningen 
(Achterweg); 
Vana/iSjuni 2001: 
Rotterdam (Van Vollen

hovenstraat). 

Het proefcliché bevat be

halve de landsnaam en 
een waarde ook de datum 
en het machinenummer 
(zie ajbeelding j6: eerste 
dag Hytechzegelprinter, 
Arnhem). De aangekon

digde dag van ingebruik

neming werd overigens 
niet overal gerealiseerd. 

i ' PTPOST ^ 
■ 
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Op 29 mei 2001 werd in 
het kantoor ArnhemSta

tionsplein de eerste ze

gelprinter in gebruik ge

nomen. Dat gebeurde on

der het toeziend oog van 
medewerkers van de 
PTTafdelingen 'Retail 
Vision' en 'Formulebe

leid'. 
Bij de ingebruikneming 
van de Hytechzegelprin

ter in HarderwijkJohan

niterlaan i (8 juni 2001) 
gebeurden er interessan

te zaken, die ik u dankzij 
Klaas van Dam kan to

nen. Van vrijdag 8 juni 
om drie uur 's middags 
tot dinsdagmiddag 12 
juni om half drie produ



ceerde de printer in totaal 
zo'n 280 stroken zonder 
datum en plaatsnaam; de 
stroken vertoonden uit

sluitend de aanduiding 
PTT Post  Retail Vision, de 
waarde en de barcode (af

beelding 57). 
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Ajbeeldinij 57 

Op dinsdag 12 juni werd 
de zegelprinter om half 
drie 's middags uitge

schakeld. De monteur 
draaide nog enkele Retail 
Visionstroken, waarop 
hij Joutdruk vermeldde. 
Pas om 18.37 uur werden 
'normale ' stroken gepro

duceerd met het nummer 
HY01102. 
Op 2 juli 2001 werd het 
nieuwe gewaarmerkte 
papier in gebruik geno

men met de oude bedruk

king, die niet paste op 
het smallere papier; het 
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Afbeelding 59 

meer; daarvoor in de 
plaats zijn deze zelfkle

vende frankeerzegels ge

komen. Op de postkanto

ren worden ze gebruikt 
om er losse poststukken 
mee te frankeren. De 
frankeerzegels zijn van 
een bedrukking in rood 
en oranje voorzien. De 
waarde en de datumaan

duiding worden ter plek

ke aangebracht door een 
Hytechzegelprinter, die 
bediend wordt door de 
baliemedewerker. Losse 
Hytechfrankeerzegels 
zijn op het postkantoor 
niet te koop; ze mogen 
ook niet aan de klant 
worden meegegeven. 
De Collect Club in Gronin

gen levert deze frankeer

zegels niet, omdat het 
printen van de tekst, de 
waarde en de datum door 
middel van een ther

misch proces geschiedt. 
Na verloop van tijd ver

vaagt deze tekst; het 
duurt ongeveer vijfjaar 
voordat de opdruk geheel 
is verdwenen. Mocht het 
gekozen procédé worden 
vervangen door een an

der dan zal PTT Post een 
set voor verzamelaars sa

menstellen. 
De bedoeling was een 

oi Afbeelding 38 

'» papier werd kopstaand 
ï bedrukt (ajbeeldinfl 38). 
^ Vanaf2 juli 2001 (i juli 
° was een zondag) ge

z bruikten alle postkanto

^ ren hetzelfde, definitieve 
i ontwerp en dezelfde be

naming: frankeerzegel 
flM en zegelprinter; zie ajbeel

' » ■ dmg^g. 

Zoals we weten verkoopt 
PTT Post sinds 2 juli 2001 
geen losse postzegels 

weegschaal te koppelen 
aan het automatiserings

systeem dat alle tarieven 
kan berekenen; dit is 
echter niet tijdig gelukt. 
Er zijn daarom slechts 
vijf kantoren op 2 juli 
2001 gestart; in de loop 
van juli 2001 werd hun 
aantal geleidelijk uitge

breid en konden alle gro

te postkantoren gebruik 
maken van de zegelprin

ter. 

6. EUROPESE PRIMEUR: 
DIGITALE ZEGELS 

PTT Post was het eerste 
Europese postbedrijf dat 
via het Internet digitale 
postzegels kon leveren. 
Dankzij deze techniek 
kunnen 24 uur per et

maal en zeven dagen per 
week digitale zegels wor

den aangeschaft. Elke di

gitale zegel is voorzien 
van een speciale, unieke 
streepjescode. 
Poststukken met digitale 
frankering mogen ge

woon in de rode brieven

bussen van PTT Post wor

den gepost. Speciale 
scanners in de sorteer

centra ' lezen' de digitale 
zegels. Elke zegel ver

schaft via de streepjesco

de informatie over de 
frankeerwaarde en gege

vens die nodig zijn voor 
het tracking en tracmgsys

teem en de goede verzen

ding en bezorging van 
het poststuk. De zegels 
zijn beveiligd tegen frau

de. 

De invoering van de digi

tale zegel werd voorbe

reid door vier verschillen

de proefprojecten (pilots) 
te organiseren: 
 Estamps; 
 Hyperstamps; 
 Zegelprinters 'Simply 

Postage'; 
 Stamps.Com. 

EStamps 
Aan het Estampproef

project, dat in het westen 
van het land werd opge

zet, deden ongeveer hon

derd zakelijke klanten en 
vijfentwintig particuliere 
klanten van PTT Post 
mee. De proef werd ge

houden van begin sep

tember 2000 tot eind no

vember van datzelfde 
jaar. 
Na de installatie van het 
speciale softwarepakket 
en de koppeling van de 
elektronische kluis aan 
de computer, was het 
mogelijk via internet een 
frankeertegoed te doiun

loaden. Dit gekochte fran

keertegoed werd van de 
girorekening afgeschre

ven. Wie over een tegoed 
beschikte kon digitale ze

gels op enveloppen of eti

ketten printen. Het te

goed werd automatisch 
verminderd met de waar

de van de geprinte zegels. 
De software bevatte de 
Nederlandse posttarieven 
en alle Nederlandse post

codes. De digitale E

stamp kon alleen voor 
losse post en pakketten 
binnen Nederland ge

bruikt worden (afbeelding 
40). 

Afbeelding 40 

EStamp kondigde op 27 
november 2000 aan te 
zullen stoppen met zijn 
activiteiten in de Verenig

de Staten; dit in verband 
met de tegenvallende re

sultaten van de digitale 
zegels. 

Hyperstamps 
Het principe van Hyper

stamp is eenvoudig: via 
het Internet schrijft PTT 
Post een frankeersaldo 
bij op een speciale kaart 
die voorzien is van een 
chip: de zogenoemde 
Smartcard. Het saldo 
wordt door PTT Post 
geïncasseerd met behulp 
van een bank of giro

machtiging. Tussen het 
toetsenbord en de com

puter (of tussen de muis 
en de PC) wordt een 
kaartlezer geïnstalleerd. 
Dankzij Smartcard, kaart

lezer en speciale software 
is het vervolgens moge

lijk vanaf de computer en 
met gebruikmaking van 
de eigen printer post

stukken digitaal te fran

keren. De 'zegels' kun

nen rechtstreeks op enve

loppen worden afge

drukt, maar er kunnen 
ook zelfklevende labels 
worden gebruikt. Het is 
mogelijk een eigen beeld

merk (logo) aan de fran

keerzegel toe te voegen. 
Ook kroonprins Willem

Alexander gebruikt zijn 
eigen Maxima Hyper

stamp in eurowaarde 
(afbeelding 41). 

Afbeelding 41 

Digitale Hyperstampze

gels (afbeelding 42) bevat

ten de volgende informa

tie: 
 een tweedimensionale 

barcode die als extra 
controle versleutelde 
informatie bevat over 
het adres van de be

stemming, de fran

keerwaarde, de datum, 
de idcode van de 
Smartcard, blanco ze

gels en afzender; 
 hetadres van de be

stemming; 
 een KlXcode om de 

post te kunnen sorte

ren; 
 een FIMcode (een spe

ciale code om post te 
selecteren); 

 het logo van PTT Post; 
 de datum waarop de 

zegel werd vervaar

digd; 
 de postcode en het 

huisnummer van de 
geadresseerde(extra 
controle); 

 een zegelwaarde in 
guldens of euro's. 

Zegelprinters 'Simply 
Postage' 
In de regio's Rotterdam, 
WestBrabant en Zeeland 
werden proefprojecten 
met de zegelprinter 
'Simply Postage' opge

zet. Aan deze pilots deden 
ongeveer vijfenzeventig 
zakelijke klanten mee. 
De werking van de zegel

printer was eenvoudig. 
Met de muis kon je op het 
beeldscherm van de PC 
de 'standaardzegel' van 
80 cent aanklikken. Deze 
zegel werd dan in een 
oogwenk op een label ge

print. De label was ver

volgens te gebruiken als 
een zelfklevende (post)

zegel. 
Daarnaast was het moge

lijk een frankeerzegel te 
printen door een post

stuk op de geïntegreerde 
weegschaal van de zegel

printer te leggen. De 
software van de zegel

printer berekende dan 
automatisch de juiste 
frankering voor brief of 
pakket. Vervolgens kon 
met een klik de bijbeho

rende digitale zegel uit

EasyStamp ^~^ 
Likken 4̂ 
wordt Klikken! 
nS7rr.rmrr.r:.U:ti i.iCTar.Ml i m . POS, 
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geprint worden. 
Ook bestond de moge
lijkheid de zegelprinter 
los te koppelen van de 
PC. Met de stekker van 
dit apparaatje in het stop
contact kon je een 'stan
daard' zegel uitprinten. 
De waarde van de 'stan
daard' zegel kon je zelf 
bepalen. Handig als je op 
reis geen computer ter 
beschikking hebt! Het 
frankeertegoed werd in 
de zegelprinter zelf opge
slagen (afbeelding 45). 

Stamps.Com 
PTT Post organiseerde 

Afbeeldma 43 

een vierde en laatste pilot 
Noordoost Nederland. In 
samenwerking met het 
Amerikaanse bedrijf 
Stamps.Com werd aan 
ruim tweehonderd klan
ten een softwarepakket 
verstrekt dat het mogelijk 
maakte om digitale ze
gels te printen. Deze ze

gels konden gebruikt 
worden om er binnen
landse poststukken en 
post, gericht aan de ons 
omringende Europese 
landen mee te frankeren. 
De digitale zegel werd 
ook daar als geldige fran
kering geaccepteerd. 
Na het invoeren van 
adres, gewicht van het 
poststuk en de keuze bin
nenlands (domestic) of in
ternationaal, werd de di
gitale zegel geprint (af
beelding 44). Het fran
keertegoed van de klant 
werd op de server van 
Stamps.Com opgeslagen. 

Afbeelding 44 

'Easy Stamp' 
Na de afsluiting van de 
vier pilots ging PTT Post 
in oktober 2001 over tot 
de invoering van de digi
tale zegel voor het brede 
publiek; dat gebeurde 
onder de naam 'Easy 
Stamp'. Meer hierover is 
te lezen in de rubriek 

'Zeestraat 82' in 'Filate
lie' van november 2001 
(pagina's 834 en 835). 

DANKBETUIGING 

Dit artikel is tot stand ge
komen dank zij de mede
werking van vele mede
werkers van PTT Post 
(van hoog tot laag), van 
Frama Nederland en Iso
lectra/Klüssendorf. Ik 
dank iedereen die heeft 
bijgedragen voor zijn of 
haar hulp, informatie en 
geduld! 

KERSTMIS IN DE WOESTIJN 
Tijdelijke ontbering op luxe vliegtocht 
D O O R P I E T T I R I O N , DEN H A A G 

Nog niet zo heel lang geleden 
kocnt ik voor een luttelbedrag 
een briefkaart die uit India naar 
Den Haag werd gezonden. Op 
het eerste gezicht gaat het om 
een heel eenvoudige kaart, zon
der een belangrijke of interes
sante afstempeling of franke
ring. Toen werd mijn oog ge
troffen door de tekst linksbo
ven, Basrah naarjask a/b Reiger 
KLM 26/12 ^5. 
Nu ben ik nogal terughoudend 

op het punt van het lezen van 
andermans correspondentie, 
maar ditmaal kon ik mijn 
nieuwsgierigheid niet bedwin
gen. Het bleek te gaan over een 
noodlanding van de Reiger in 
de woestijn tussen Basrah en 
Djask {Boesjiren Djask). Door 
een zandstorm gedwongen 
moesten de bemanning en de 
passagiers Kerstmis onder pri
mitieve omstandigheden door
brengen, namelijk midden in de 

woestijn. De volgende dag al 
kon de bewuste kaart in de hal
teplaats Karachi worden ge
post, zodat we met een gerust 
hart mogen aannemen dat zo
wel de mensen als de machine 
geen schade hadden opgelo
pen. De schrijfster of schrijver 
van de kaart klaagt dan welis
waar over het trillen van de 
vliegmachine, van een nog gro
ter ongemak of van ontberingen 
moet tijdens de reis echter geen 

sprake zijn geweest. Tijdens de 
negen dagen durende reis werd 
in uitstekende hotels overnacht 
en gegeten en de stoelen in de 
cabine zien er ook behoorlijk 
comfortabel uit. Er was zelfs 
een mogelijkheid tot sight seeing 
na elk traject. Een reis van Am
sterdam naar Bandoeng was 
dan ook verre van goedkoop; 
daarmee was in 1934 een be
drag van 1765 gulden gemoeid. 
De afzender, meneer of me
vrouw Hoogenboezem, schrijft; 
'Moesten gisteren noodlanden 
wegens zandstorm te Basrah. 
Hielden Kerstmis in een nood
kamp in de woestijn. Interes
sant maar toch liever in de R. 
Visscherstr. 50. Vliegen thans 
opgeruimd verder over de Per
zische Golf. Excuseer schrift, 
het trilt zoo in de vliegmachine. 
Groeten voor allemaal van H. 
Hoogenboezem.' 

Hierboven/hiernaast: 
kaart van de heer of 

mevrouw Hoogenboe
zem. Rechtsboven: 

KLMkaart met de rou
te AmsterdamBata

via, met in het inzetje 
het deel van het traject 

waarop de noodlan
ding moest worden ge

maakt. Rechtsonder 
foto's uit een KLMbro

chure die onder meer 
het gemak van de stoe

len in de cabine be
schrijft. 
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W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e i l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ176,30 (€80,00) plus ƒ7,70 (€3,50) verzendkos
ten bij vooruitbetaling. Bij facturering werkelijke verzendkos
ten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Yver t -ca ta log i 2 0 0 2 in e u r o 
Frankrijk 2002 460 biz kleur 32,95 
Frankrijk 2002 met harde kaft gebonden editie 40,30 
Monaco/Andorra/CEPT/UNG 2002 kleur 20,15 
West-Europa deel 1 Landen A-G 2001 kleur 69,40 
West-Europa deel 2 Landen H-Y 2001 kleur 69,40 
referentielijst, herkomstidentificatie, 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 0-Z & Gost-Europa (2 delen) 2002 nieuw 

14,95 
18,30 
9,15 

31,50 
31,50 
14,75 
14,75 
14,75 
13,60 

US Postal Service: 
catalogus USA 2002 in kleur 

S c o t t - c a t a l o g i 2 0 0 2 

6 5 , 0 0 1 2 9 , 5 0 

USA speciaal 2002 132,00 
USA pocket 2002 in kleur (lanuari) ca 39,45 
"Classic" wereldcatalogus tot 1940 met brieven 2002 132,00 
wereldcatalogus 2002 6 delen A-Z per deel 132,00 
Harns catalogus USA & Canada 2002 (januari) ca. 46,95 

Unitrade speciale catalogus 
Canada & Gebieden 2002 in kleur 

^Phi lex-cataiogi 2 0 0 2 in e u r o ^ ^ ^ ^ H 
r 

België 
Duitsland in kleur 
Europa CEPT & meelopers in 
Frankrijk in kleur 

kleur 

Groot-Bnttannie & Kanaaleilanden in 
Israel in kleur 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk in kleur 
Spanje in kleur 
Vaticaan in kleur 
Verenigde Naties in kleur 
Zwitserland & Liechtenstein ir 1 kleur 

kleur 

32,50l 
25 35 
36,90 
32,50 
33,05 
23,15 
17,60 
17,60 
23,15 
32,50 
18,75 
18,75 
23,15 

J 

Dal Nippon ca ta logus edit ie 2 0 0 1 in kleur ^Ê € 
J a p a n s e bezet t ing Neder lands Indië 77 ,10 Mss.OO 

Deutsche Bnefmarken-Zeitung 
verschijnt 2-wekelijks, ca 180 
bIz per editie, los nummer 5,10 
3 recente nummers 13,00 
jaarabonnement 26 nrs 154,25 ^ . 

2,30 
5,90 

70,00 

Hoekstroken voor bevesti
gen van brieven, kaarten etc. 
2 5 0 stuks 15 ,00 €6 ,80 
1 0 0 0 stuks 4 9 , 6 0 € 22,50 

l^ergami jnzakjes 1 
r 
in mm 
45/60 
62/62 
62/62 
75/102 
75/117 
85/117 
95/132 
105/150 
115/160 

1130/200 
V 

per 1000 
49,60 
59,50 
59,50 
59,50 
66,10 
66,10 
66,10 
66,10 
99,15 

132,20 

€ 1 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
45,00 
60,00 1 
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Michel - t e g e n Dui tse pr i jzen ! 
Duitsland 2002 820 bIz kleur in euro 44,85 
Nieuw: Duitsland Junior 2002 in kleur in euro 24,80 
Nieuw: Duitsland Postwaardestukken 2002 in euro 65,35 
Nieuw: Duitsland Bildpostkarten 2002 in euro 47,35 
Nieuw: Plaatfouten Württemberg 1851 -1925 in euro 87,90 
Plaatfouten Duitse Rijk "Brustschilde" 1982-1874 m euro 87,90 
West- & Midden-Europa 2002 in euro 72,05 
Zuid-Europa 2002 in euro 72,05 
Nieuw: Noord- & Noordwest-Europa 2002 in euro 72,05 
Nieuw: Oost-Europa 2002 in euro 72,05 
Noord- & Midden-Amenka 2000 1176 biz. 94,75 
Canbische eilanden 2000 1389 bIz 96,95 
Zuid-Amenka 2001 1485 bIz 96,95 
Nieuw: West-Afrika 2002 in euro 100,25 
Nieuw: Zuidelijk & Centraal-Afrika 2002 in euro 100,25 
Postwaardestukken West-Europa 2001 in euro 110,20 

iNieuw: Postwaardestukken Oost-Europa 2002 in euro 110,20 

20,35 
11,25 
29,65 
21,50 
39,90 
39,90 
32,70 
32,70 
32,70 
32,70 
43,00 
44,00 
44,00 
45,50 
45,50 
50,00 
50,00 

Aanbieding: 
Michel West-Europa 2001 2 delen 
Michel Duitsland 2001 in kleur 
Cata log i in e u r o 

61,70 | 2 8 , 0 0 
19.85 I 9,00 

GBP speciale catalogus België 2002 in kleur 49,60 
Prifix speciale catalogus Luxemburg 2002 39,45 
Ceres semi-speciale catalogus Frankrijk 2002 in kleur 42,50 
Afinsa speciale catalogus Portugal 2002 in kleur 59,50 
Edifil catalogus Spanje 2002 in kleur 35,00 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2002 in kleur 69,40 
Sassone spec cat Italie/Vaticaan/S Marino 2002 in kleur 76,00 
Sassone speciale cat Italiaanse Gebieden 2002 in kleur 39,55 
Sassone Blu cat Italie/Vaticaan/S Manno 2002 in kleur 35,25 
Lape speciale catalogus Finland 2002 in kleur 45,15 

22,50 
17,90 
19,30 
27,00 
15,90 
31,50 
34,50 
17,95 
16,00 
20,50 

Chan speciale catalogus (2 delen) in kleur 
China 1878-1945 editie 2001 341,55 i55,oo 

Domfil - themat ische ca ta log i 
Nieuw: speciale catalogus Monaco 2002 in kleur 59,50 
Nieuw: speciale catalogus Europa CEPT 2002 in kleur 77,15 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 110,20 
Auto's op zegels editie 2000 in kleur 79,50 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 72,85 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 49,00 
Vogels op zegels editie 2000 63,70 
Vlinders & Insecten op zegels editie 1997 36,30 
Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 47,45 
Reptielen & Prehistorische Dieren op zegels editie 1997 27,70 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 38,20 
Padvinders op zegels editie 2000 in kleur 86,10 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 82,75 
Basketbal op zegels editie 2001 in kleur 49,65 
Olympia zegels Organiserende Steden editie 2000 in kleur 52,70 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 26,73 

I 27,00 1 
35,00 
50,00 
36,06 
33,06 
22,25 
28,90 
16,47 
21,53 
12,57 
17,34 
39,07 
37,56 
22,53 
23,92 
12,13 

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

mailto:pwmeinhardt@collectura.com


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mailadres: e.braakensiek@worldonline.nl 

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

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A.Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almerc; A.H. de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EE Almkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G. A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmsteluccn ; S. Zaal, Wol-
fert van Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020-
6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19.00 uur). 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASVShell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemi
cals BV, Postbus 38000,1030 
BN Amsterdam, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut8o';mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr. 
PV Postautomaat; H.L.J. van 
den Brink, Beethovenstraat 

186-2,1077 JX Amsterdam, 
©020-6764098. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV 'De Globe'; M.A. Buitenhuis, 
Josine Reulingstraat7, 
7321LA Apeldoorn, ©055-
3666000. 
Appingedam: 
PVAppin^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G. A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL 
Norg, ©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn, A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20,3742XP 
Baarn, ©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue-
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171 LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©0342-412915, e-
mail: p brockema^Jv-dcglobe-
barncueld myiDcb nl 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philatelica West-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165-535489. 
PV'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MI) 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van 
de Louw, Burg. Overmars-
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487-521618. 
Beverwijk: 
KPC BeueriDijk; R.v d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. C.C. 
Diepeveen, Birkastraat43, 
3962 BN Wijk bij Duurstede, 
©0343-578644. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schel-
lekens. Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-

Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zartlaan 55, 2742 BP Wad-
dinxveen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBredo; B.H. Kleiman, Pa
radijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Pzu Philatelica West-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165-535489. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-
Westuoorne; H G TM. Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe', C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961 01 Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8> 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
n^Philatelica; LTM. Bongarts, 
Polhaarweg38a, 7721 DX 

Dalfsen. 
Oeiden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deijt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis@casema.net. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperlo: 
FV'De Globe'; L.A.Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dmxperlo, ©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-
Dord recht: 
WPV Dordrecht, S.D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; S. Mulder, Moe
zel 63, 9204 EB Drachten, 
©0512-516038. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujartier'; dr. R. 
Hajer, Rosarmmlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Drenten: 
PVDronten e o ; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron-
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.J. Gubbels, 
Rijdt36, 6631 ATHorssen. 
Duiven/Westervoo rt: 
FV'DeGlobe';R.Aerts, Ru
bensstraat 106, 6g2iLW Dui
ven, ©0316-265062. 

Echt: 
Phil Ver Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogeIs(ä)ya-
hoo.com. 
PhVGclre-Gulick/Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6ioi 
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. lidstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; P. Noordanus, Wal-
stukke36, 7152 Eibergen, 
©0545-473559. 
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499-476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972. 
Eist: 
FV'De Globe'; M B.P. Boeve, 
Ceres 90, 6691 PT Bemmel, 
©0481-451678. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; J.L Bulten, Tjot-
ter3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; mw.A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E P V ; W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 
8162 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, 
6i32SNSittard, ©046-
4518576. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem 

I Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook e-mailen; het adres is 

I e brookensiek{5)u)orldonline nl 

I Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
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Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/OverJlakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Beuelanden , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945 . , 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EB Hui-
zen,®035-5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchem e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, 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 
PhilatelicoDenHaafl,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC 'De Krinfl', W Hoogendrijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell Tc Werue ajd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredestein , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s-Grauenhage e o , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatehca,D R.oosjen,Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk-
straat44, 2024 EK Haarlem, 
©023-5263267(na 19 00 
uur) 
IVPhilatelica,H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HPV Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw ! 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 Harderujijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 

PVHeerenDeen,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EHTerband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaerdaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411J] Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hclleuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
P V De Helm, Helmond en Oms
treken', T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Fielmond, 
©0492-534793, e-mail 
pzvdehelm@planet nl 

WPV Helmond,] Neggers, 
Van 't HofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtsc FV, I 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-Hertoaenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i , 
5263 GB Vught, ©073-
6566224 
Heusden: 

PV Black Penny', M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHiluersum 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: 
FVHoekscheiuaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II , 3262 EKOud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hooflcueen, H J Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PFIV Hoogezand-Sappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598-393225 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , W E 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 

Kampen: 
W Philatelica, J G Fidder.Gal-
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsburfl, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de, Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 

Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV'tFalrteurke,H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis a@worldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland', H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K J H e g e n -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV,S Bakker, Klaverweid 
41, i6o2LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV De Philatelist, W L Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CR Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
WPV 'De Loupe, mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, m w W E Fiseher, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumerecr Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZmd Limburg, I J Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©043-3625615 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174-280134 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijlmg, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV'Onder de loupe', J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, J M G van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, M V d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a lauret@planet nl 
FV'Nouiopost,WJM Goos-
sens, Vendelierstraati5, 
6562 NAGroesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens@chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Scha
pendries 127, 4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26,7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936 

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

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe', W J G Minnen, 
Nwe ICeijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero', P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV De Globe', H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Lienden, ©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: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat n o , 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,] Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i ,23i2ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatehca, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ®oi8i -
212967 
Rjjssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenlmg 12, 7463 BJ Rjjs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwaldpwxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW Rijswijk, 
©070-3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171 DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV WestJTiesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP,J van Schijndel, Juha-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Slied recht: 
PV Philetica', ] van Schalk, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TB Shedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
PV Eemland, J van der Vos, 
Julianalaan 18, 387iV] Hoeve
laken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,Evd Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatehca, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lmgestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuujsch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 



Tiel: 
Philatelistenclub Ti£l; B. Visser, 
De Schouw49, 4002 GJTiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417. 

U 

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

V 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraatg, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGIobe';H.G.Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o ; mw. CR. 
Beereboom-Lubben, Kaap 
Hoorn 27, 9642 AS Veendam, 
©0598-618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi-
valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV 'Frimorket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee-

Filantique 
g.GPO'sInlandqffia 

Het Inland OJice van het 
hoofdpostkantoor van 
Londen was in het mid
den van de negentiende 
eeuw gehuisvest in de 
noordelijke vleugel van 
dit kantoor in St Martins-
le-Grand. Dat gebouw 
was geopend in 1829. 
Aan het hoofd van dit In
land Office stond de zoge
noemde Inland President; 
ofschoon zijn afdeling la
ter werd omgedoopt in 
Circulation Office bleven de 
meeste mensen het kan
toor bij de oude naam 
aanduiden. 
Wanneer de hiernaast af
gedrukte kleurenprent 
precies is gemaakt is niet 
bekend; wel is zeker dat 
het ergens tussen 182g en 
1839 geweest moet zijn, 
dus in ieder geval vóór de 
invoering van het unifor
me Penny Post-systeem. 
De opening van het nieu
we hoofdpostkantoor in 
St Martins-le-Grand was 
om een aantal redenen 
van groot belang voor de 
posterijen. In de eerste 
plaats kon de post nu 
vroeger worden bezorgd: 
er werden meer bestellers 

nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J.I.I. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; I.F. Florijn, Wil-
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
PV 'PhilaVenlo';M.I.M.Gie-
len. Framboosstraat 9, 5925 
Hl Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingsc FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AI Vhssin-
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
ller, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mo-
zartlaan 45, 2253 HX Voor
schoten, ©071-5614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Volkerstraat 
40, 5171 IN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 

aangenomen, terwijl voor 
het vervoer van post uit 
de buitenwijken speciale 
postvoertuigen werden 
ingezet. 
Bovendien ging de ope
ning van het nieuwe 
hoofdpostkantoor ook 
gepaard met de inge
bruikneming van twee 

Wageningen: 
FV'De Globe'; I.A. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wageningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin-
ga, Spinozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070-
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weerte o ; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Wcesp e o ; J.I. van Rossum-
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 IC Weesp, ©0294-
416740. 
Wieringen: 
IVPhilatelica;I.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsum e 0.; O. Hof, De 
Pollen 41, 998g BZ Warfïum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.I. Pampiermo-
le. Laan van Hilbelink44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.I. A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FVWoerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 

nieuwe hulpkantoren. 
Charing Cross en Oxford 
Street, waar nog tot half 
zeven 's avonds brieven 
konden worden gepost. 
Toen met ingang van 11 
november 1840 voor het 
transport ook nog eens 
gebruik kon worden ge
maakt van de Liucrpool and 

AI Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033-
2864251. 
Wijchen: 
FV'De Globe'; LH.G.Gosse-
link. Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.I. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343-573979ofo6-
51079947. 

IJ 

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

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZceu)oldc;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
ZcisterZê cl Zoekers 2000; 

Manchestet-spoorweg 
werd de dienstverlening 
nog verder verbeterd. 
Niet lang nadat het 
hoofdpostkantoor in St 
Martins-le-Grand was 
geopend kreeg Groot-
Brittannie een nieuwe re
gering, hetgeen er toe 
leidde dat er ook een 

J.W.K. Eros, Laan van Vol-
lenhove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6g7730g. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Kes-
teren-Zwaan, Ijsbout 23, 
6671 HA Zetten, ©0488-
452375-
Zevenaar: 
FV'De Globe'; LI. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6go3 Cl 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouu;en Duiueland; I.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr ; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla-
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat gg, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PVRcflio Zwartsluis e o ; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechte o ;mw.J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48. 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©038-4600508. 

nieuwe Postmaster-General 
werd benoemd: de hertog 
van Richmond. Deze 
voerde een geheel nieuwe 
stijl van leidinggeven in: 
hij hield zich persoonlijk 
op de hoogte van het 
werk dat zijn medewer
kers verrichtten - of ze nu 
hoog waren dan wel laag. 



DE BOERENOORLOG, EEN STRIJD 
VAN DAVID TEGEN GOLIATH 

Binnenkort honderdjaar 'Vrede van Vereeniging^ 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E I D , P U R M E R E N D 

De ontstaansgeschiedenis van 
de huidige Republiek van Zuid-
Afrika voert terug naar de ze
ventiende eeuw, toen de Neder
landse Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) aan Kaap de 
Goede Hoop een verversings-
post stichtte De VOC was de 
Britten, die hetzelfde van plan 
waren geweest, daarmee een 
stapje voor De eerste comman
deur was Jan van Riebeeck, die 
op 5 april 1652 aankwam in Ta-
felbaai Onderzijn leiding ont
wikkelde de post zich tot een 
kolonie Dat werd bevorderd 
door ambtenaren van de VOC 
toestemming te geven zich te 
vestigen als 'vrijburgers' de 
eerste Afrikaners, ook wel Boe
ren genoemd Binnen enkele ja
ren was hun aantal flink ge
groeid, de nieuwe bevolking be
stond uit Hollanders, Fransen 
en Duitsers Het beleid was 

Al vele eeuwen heeft Nederland een speciale 
band met Zuid-Afrika. Tijdens de Boerenoorlog 
leefde het Nederlandse volk intens mee met het 

broedervolk dat tegen de Britten vocht. Het is nu 
bijna honderd jaar geleden dat er een einde kwam 

aan die oorlog en Paul Kruger in Nederland als 
een held ontvangen. Jeffrey Groeneveld blikt 

terug op een strijd die ver van ons bed was, maar 
waarbij ons land zich nauw betrokken voelde. 

erop gericht om Nederlandse 
elementen, zoals taal, kerk en 
het rechts- en het bestuursstel-
sel te bewaren en dat ook krach
tig te bevorderen onder de 

Zo ontstond een bijzonder 
hechte Afrikaner gemeenschap 

BRITSE OVERHEERSING 
Steeds meer leidde het besef 

Franse en Duitse nieuwkomers van een eigen identiteit tot 

weerstand tegen de heerschap
pij van de VOC De Afrikaners, 
die nauwelijks waren vertegen
woordigd m het ambtenarenap
paraat, eisten zelftestuur voor 
de kolonie aan de Kaap Toen 
dit geweigerd werd scheidde 
een aantal districten zich af en 
plaatste zich onder direct gezag 
van de Nederlandse Republiek. 
Die zelfstandigheid was echter 
van korte duur, want op m juni 
1795 kwamen de Britten om de 
Kaap te beschermen tegen de 
Fransen Bij de Vrede van 
Amiens (1803) kwam de Kaap 
onder het gezag van de Bataaf
se Republiek, om vervolgens in 
i8o6 weer door de Britten vero
verd te worden De Britse heer
schappij werd m 1814 officieel 
erkend in het Bnts-Nederlandse 
verdrag 
De Britten stelden alles m het 
werk om de Kaapkolonie zo 

Aankomst van Engelse immi 
granten 

De VOC stichtte in 
de lyde eeuw een 
verversingspost aan 
Kaap de Goede 
Hoop 

jan van Riebeeck 
onder wiens leiding 
de verversingspost 
zich ontwikkelde 
tot een kolonie 

Franse Hugenoten vluchtten 
naar de Kaap en moesten 
zich aanpassen aan de nor 
men en waarden van de Hol 
landse bewoners daar 

Zegels die De Grote 
Trek herdenken de 
Exodus van Afrikaners 
naar gebieden waar 
ZIJ buiten de invtoeds 
sfeer van de Britten 

De eerste Boeren 
oorlog werd met de 
Slag hl] Majuba 
berg in het voordeel 
van de Boeren be 
slist 

8 Postu/aardestuk met in het midden Cecil Rhodes de premier van 
de Kaapkolonie die achter de schermen betrokken was geweest bij 
een mislukte poging om de macht in Transvaal over te nemen (col 
lectie P Struik) 

Rechts Paul Kruger 
president van 

Transvaal 

mmmmmmmmmmmmm 
Nadat de Britten met hadden voldaan aan 
een ultimatum wan Kruger was op ii oktober 
1S99 de tweede Boerenoorlog een feit 

Links soldaten van beide partijen vertrekken 
naar het slagveld 

Rechts postwaardestuk met afbeeldingen van de 
diamantmijnen te Kimberley De Boeren wisten 

al snel deze economisch oelongrijke plaats te 
omsingelen (collectie P Struik) 

With kmJ gards a-1Lc f sh s' 



WIIHELMINA EN OOM PAUL 

Het Nederlandse volk leefde in
tens met de Boeren mee en ook 
koningin Wilhelmina schoof niet 
onder stoelen of banken waar 
haar sympathie lag. Haar hou
ding was ronduit antiEngels, 
hoewel ze tot aan de oorlog altijd 
zeer Engels gezind was geweest. 
De bijbelvaste vorstin zag, net als 
de Boeren zelf, gelijkenis tussen 
het joodse volk en de Boeren. 
Toen de zaak eind 1900 tot haar 
grote verdriet zeer wanhopig was 
geworden, stemde ze dan ook 
van harte in met het voorstel van 
de minister van Buitenlandse Za
ken De Beaufort om president 
Kruger het Nederlandse oorlogs
schip De Gelderland ter beschik
king stellen. Zo kon Kruger, na
dat hij had moeten uitwijken naar 
PortugeesOost Afrika, naar Eu
ropa komen om persoonlijk hulp 
te vragen. Overal waar Kruger 
kwam werd hij enthousiast ver
welkomd en zeker in Nederland. 
De president logeerde in Hotel des 
Indes in Den Haag, waar hij zich 
op het balkon luid liet toejuichen 
door de Haagse bevolking die 
massaal was toegestroomd en in 
andere steden was de ontvangst 
net zo overweldigend. Liefl<o
zend werd hij Oom Paul genoemd, 
als een dierbaar familielid dat 
lange tijd van huis was geweest. 
Kruger werd ook ten paleize ont

vangen en was tijdens een offi
cieel diner de eregast van de ko
ningin. Het verhaal wil dat de 
oude president de vingerkomme
tjes voor drinkbekertjes aanzag 
en enthousiast eruit begon te 
drinken. Wilhelmina zou de situ
atie hebben gered door het voor
beeld van haar gast onmiddellijk 
te volgen. 

Van alle huldeblijken werd Kru
ger uiteindelijk niets wijzer. Toe
zeggingen voor daadwerkelijke 
steun kreeg hij niet en zijn zaak 

bleek verloren. Als een banneling 
zou hij in 1904 in Zwitserland 
overlijden. Nederland zou de 
Boeren niet snel vergeten. Overal 
in het land werden straten en 
pleinen vernoemd naar de helden 
van de oorlog. En ook Wilhelmi
na's bewondering voor Kruger en 
de zijnen zou voortduren. Vlak 
voor haar dood in 1962 bestelde 
ze nog een portret van de presi
dent, dat pas gereedl<wam toen 
ze al was overleden en dat nu in 
haar voormalige werkkamer op 
Het Loc te zien is. 
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Speciale editie van de Staatscourant, waarin wordt uitgelegd dat de regering van Transvaal 
gedwongen door de omstandigheden de zetel naar elders had verplaatst De regering vertrok 
namelijk na de val van Pretoria op sjuni 1900 naar Machadodorp Gedrukt op een post
waardestuk van een halve penny Het drukken gebeurde op de staatsdrukpers in een trein
wagon De kaarten werden verkocht nadat ze afgestempeld waren 

snel mogelijk te verengelsen. 
Immigratie werd aangemoe
digd, Engels werd de officiéle 
voertaal, Schotse predikanten 
werden aangesteld in de kerken 
en onder Invloed van de zende
ling John Philips kwam er volle
dige bewegingsvrijheid voor de 
Bantoeen Hottentotten. Boven
dien werd in 1833 de slavernij af
geschaft en waren er plannen 
voor een grondbelasting. De 
Afrikaners, die naar het oosten 
waren getrokken om voedsel te 
zoeken voor hun vee, voelden 
zich steeds meer in hun be
staan bedreigd. 

HET UITVERKOREN VOLK 
Er kwam een grote uittocht op 
gang van Afrikaners die hun 
boerderijen in de steek lieten en 
noordwaarts trokken over de 
Oranjerivier, waar zij buiten het 
door de Britten beheerste ge
bied een nieuw leven wilden op
bouwen. De Afrikanen vergele
ken hun 'Grote Trek' met de 
tocht van het joodse volk naar 
het beloofde land. Een groep 
ging naar de hooglanden en 
sticntte daar de republieken 
Oranje Vrijstaat en Transvaal. 
Een andere groep trok naar 
Zoeloeland en Natal, waar de 
Afrikanen in gevecht raakten 
met de daar levende Zoeloes. 
Boerenleider Piet Reliefen zijn 
manschappen werden doodge
knuppeld, waarop niet zachtzin
nig werd gereageerd. In 1838 

^DOMINEE J.D KÊS 

Aan beide kanten vielen vele doden en raakten 
tallozen gewond Onbaatzuchtige mensen als 

kapitein Crean en dominee Kestell 
ontfermden zich over de gewonden 
Kestell deed dat zonder onderscheid 

van nationaliteit Crean kreeg het 
Victoria Cross omdat hij met groot 
gevaar voor eigen leven gewonden 

bleef verzorgen 

ISLE OF M A N 

^MIMMilMMMilMI 

Winston Churchill kwam als oor
logscorrespondent naar het oorlogs
gebied en verbleef geregeld aan het 
front Hij werd door de Boeren ge 
vangen genomen 

^^^o ^P f^ 'K • REPU 
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77 Postwaardestuk van Transvaal met 
het ovalen veldpoststempel met de aan
duiding 'Z A R \ wat staat voor Zuid

Afrikaanse Republiek 
(bron Svensk Filatelistisk Tidsskrifl) 
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werden meer dan drieduizend 
Zoeloekrijgers afgeslacht bij de 
Bloedrivier. 

BRITSE AFGUNST 
De Britten zouden Oranje Vrij
staat en Transvaal wel erken
nen, maar het vruchtbare Natal 
werd in 1843 geannexeerd. De 
twee boerenrepublieken werden 
gekenmerkt door een strikte 
scheiding tussen de gekleurde 
en blanke bevolking. Gelijkstel
ling zoals in de Britse Kaapkolo
nie en Natal werd niet getoler
eerd. Oranje Vrijstaat en Trans
vaal hadden de potentie om 
welvarende staten te worden 
toen grote diamant- en goud
velden werden ontdekt. Dat was 
de Britten een doorn in het oog; 
ze gingen over tot annexatie 
van delen van Oranje Vrijstaat 
(1871) en Transvaal (1877). De 
eerste Boerenoorlog of Vrij
heidsoorlog was het gevolg. De 
Britten kregen een zware klap te 
verduren toen zij in i88i bij Ma-
jubaberg door de Boeren wer
den verslagen. Het leidde tot de 
herstelde onafhankelijkheid van 
Transvaal. 

ACHTERSTELLING 
Het gevaar was echter nog niet 
geweken. In 1886 werden bij 
Witwatersrand enorme goud
vondsten gedaan en het gebied 
werd overspoeld door Britse 
immigranten, vreemdelingen 
die door de Afrikaners 'uitTan-

ders' genoemd werden. Daar 
kwam nog bij dat de exploitatie 
en financiering van de goudvel
den helemaal in Britse nanden 
was. De Boeren deden alles om 
Britse heerschappij in hun repu
bliek te voorkomen en gaven de 
'uitlanders' dan ook geen enkel 
politiek recht. Deze achterstel
ling leidde in 1895 tot een po
ging van een groep Britten on
der leiding van L.S Jameson om 
de macht in Transvaal over te 
nemen. Dezejameson Ro/d mis
lukte, maar het sterkte de Boe
ren in de mening dat Groot-
Brittannië er op uit was om hun 
onafhankelijkheid ongedaan te 
maken. Het vertrek van Cecil 
Rhodes, de premier van de 
Kaapkolonie - een man die ach
ter de schermen betrokken was 
bij de machtsovername - deed 
daar niets aan af 
De positie van de 'uitlanders' 
zou de lont in het kruitvat blij
ken. In 1899 eiste Groot-Brittan-
nië dat de Engelstalige blanke 
'uitlanders' in Transvaal stem
recht zouden krijgen. Paul Kru
ger, president van Transvaal, 
besefte dat de Britten hiermee 
invloed zouden krijgen op zijn 
land en de goudvoorraden. Hij 
weigerde dan ook in te stem
men met de Britse eis. Hierop 
stuurde de Britse regering haar 
oorlogsvloot naar Durban; ze 
liet troepen samentrekken 
langs de grenzen van de Boe
renrepublieken, dit tot grote 

woede van Kruger. Hij stelde 
een ultimatum en eiste terug
trekking van de Britse soldaten 
voor n oktober!899.Toen de 
Britten niet op het ulitmatum 
reageerden verklaarden Trans-
vaaTen Oranje Vrijstaat het 
machtige Britse imperium de 
oorlog. De tweede Boerenoor
log was een feit. 

BOEREN IN DE AANVAL 
Tot hun grote schrik leden de 
Britten in de eerste oorlogs
maanden een aantal gevoelige 
verliezen. Het kleine, maar on
verzettelijke Boerenleger had 
zich in de maanden daarvoor 
gemobiliseerd en had de be
schikking over dertigduizend 
manschappen. Zij probeerden 
met succes het Britse leger met 
verrassingsaanvallen in net 
nauw te drijven, voordat de gro
te versterkingen uit Groot-Brit-
tannië zouden arriveren. In het 
noorden omsingelden Boeren-
commando's steden als Mafe-
king en Kimberley, dat van be
lang was vanwege zijn diamant
mijnen. Enkele belangrijke 
spoorwegknooppunten werden 
bezet en onder leiding van ge
neraal Pieter joubert werd La-
dysmith in Natal belegerd. 
Hierbij speelde ook het uit Ne
derlandse vrijwilligers bestaan
de Hollanderkorps een belang
rijke rol. De Boeren hadden de 
strijd in hun voordeel kunnen 
beslissen als ze in december 

1899 na hevige gevechten in de 
Kaapkolonie en Natal de aanval 
hadden ingezet. Het Britse le
ger beleefde een black week met 
meer dan drieduizend doden. 
Hun afwachtende houding 
kwam de Boerengeneraals duur 
te staan. 

HARD TEGENOPTREDEN 
De Britten sloegen meedogen
loos terug. Uit het gehele Britse 
rijk kwam versterking. In enkele 
maanden werd een troepen
macht op de been gebracht met 
een sterkte van meer dan 
400.000 man, afkomstig uit 
Engeland, Canada, Australië, 
Nieuw-Zeeland en India. De ge
neraals Roberts en Kitchener, 
de beste Britse generaals van 
hun tijd, kregen het opperbevel 
en de tegenaanval werd ingezet. 
De Britten wisten Ladysmith, 
Kimberley en Mafeking te ont
zetten en kregen ook de belang
rijkste steden in Oranje Vrij
staat en Transvaal in handen. In 
juni 1900 waren de Boerenre
publieken grotendeels vero
verd, maar de Boeren gaven 
zich niet gewonnen en voerden 
een harde guerillaoorlog. 
Het was uiteindelijk niet de 
overmacht van het Britse leger 
die de Boerenleiders op de 
knieën zou dwingen. De Britten 
schuwden geen enkele metho
de om de macht van de Boeren 
te breken. Ze hadden met suc
ces de tactiek van de ver-
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Bouen (kaart en zegel) na aanhankelij
ke verliezen bracht Croot-Brittannie 
een troepenmacht op de been met sol
daten uit alle delen van het Britse rijk, 
waaronder Nieuw-Zeeland en Canada 

Links het ontzet van 
Kimberley was een 
enorme opsteker voor 
het Britse moreel 

Envelop verzon
den naar een Boe

ren krijgs
gevangene, ge

frankeerd met een 
postzegel van 

Oranje Vrijstaat 
voorzien van de 

Britse opdruk 
•VRI' (Victoria 

Regina Imperat-
rix') en 'id' Apart 

stempel van de 
censor die belast 

was met het lezen 
van post voor 

krijgsgevangenen 
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HET BELEG VAN MAFEKING 

Het plaatsje Mafeking gelegen m 
het noorden van de Kaapkolonie 
aan de grens met Transvaal heeft 
legendarische roem verworven 
tijdens de Boerenoorlog Er was 
daar een klein Brits garnizoen ge
legerd dat verrast werd door een 
strijdmacht van achtduizend 
Boeren, die het stadje omsingel
den De Britse bevelhebber van 
Mafeking was kolonel Robert Ba
den-Powell BIJ de verdediging 

van Mafeking maakte hij dank
baar gebruik van de diensten van 
kleurlingen en zwarten Dit tot 
grote verontwaardiging van de 
Boerencommandant Cronje, die 
Baden-Powell een briefschreef 
met het verwijt dat hij zich met 
gedroeg als 'een blanke in een 
oorlog van blanken'. 
Om het moreel van zijn man
schappen hoog te houden, meen
de Baden-Powell dat het van het 
grootste belang was datzij vanuit 
de verdedigingslinies rondom 

Wan links naar rechts het poststempel dat tijdens het beleg van 
Mafeking werd gebruikt (bron Frederick Lawrence The Mafe 
king Siege Cancel) een zegel met de opdruk Mafeking Besie 
gea en een zegel met het portret van Baden Powell 

Links lokale postzegels van Mafeking gedrukt nadat de bestaande voorraad regeliere zegels 
uitgeput was geraakt Rechts het ontzet van Mafeking (een van de onderwerpen op deze 
zegel die het tijdperk Victoria herdenkt) leidde tot een enorme feestvreugde bij de Britten 

Mafeking konden communice
ren met hun verwanten thuis. Hij 
plaatste de lokale postdienst dan 
ook onder militair gezag om de 
continuïteit te garanderen. De 
complete voorraad postzegels 
van de postdienst werd opge
kocht en voorzien van de opdruk 
Mafeking Besieged (Mafeking bele
gerd) en een toeslag Toen de 
voorraad uitgeput was werden 
nieuwe postzegels gedrukt met 
de portretten van Baden-Powell 
en een fietsende sergeant-majoor 
Warner Goodyear. Hij behoorde 
tot een groep jonge 'postbestel-
lers' die de postbezorging tijdens 
het beleg op gang hield. Tijdens 
de belegering waren er drie post
stempels in gebruik waarvan er 
een als het Mafehng Siege Cancel 
(het stempel van het beleg van 
Mafeking) te boek staat Alle ze
gels op post die verstuurd werd 
tijdens het beleg werden met dit 
ronde stempel ontwaard 
De langdurige omsingeling van 
zeven maanden werd in de Britse 
pers breed uitgemeten Baden 
Powell werd als een held om
schreven, hoewel de militaire be
tekenis van de belegering maar 
gering was en de Boeren zeer te
rughoudend waren in hun aan
vallen Het was wel de langste be
legering uit de oorlog en toen het 
Britse leger hun strijdmakkers na 
217 dagen wisten te ontzetten, 
brak m het moederland een enor
me feestvreugde uit. 

schroeide aarde toegepast, 
krijgsgevangen Boeren ver weg 
ondergebracht m kampen m In
dia, Ceylon en Sint-Helena en 
vrouwen en kinderen onder vre
selijke omstandigheden 'gecon
centreerd' in speciale opvang
kampen Vele duizenden blan
ken, maar ook hun zwarte land
arbeiders, zouden er door on
dervoeding en slechte hygiene 
sterven De zorg om hun fami
lieleden brachten de Boerenlei
ders ertoe om onderhandelin
gen aan te gaan Op 31 mei 
1902 leidde dit tot een vredes
overeenkomst, die gesloten 
werd in het plaatsje Vereeni-
ging De twee republieken ver
loren hun zelfstandigheid, maar 
kregen na een aantaljaren weer 
zelfbestuur In 1910verenigden 
de Kaapkolonie, Natal, Oranje 
Vrijstaat en Transvaal zich in 
één staat, de Unie van Zuid-
Afrika Ironisch genoeg zouden 
de Afrikaners er steeds meer in
vloed krijgen en na 1948 zelfs 
een hoofdrol spelen, waardoor 
ze hun ideaal van de geschei
den samenleving alsnog m de 
praktijk konden brengen De 
kleine David had alsnog van de 
grote Goliath gewonnen Aan 
die overheersende positie 
kwam pas een einde toen presi
dent De Klerk m 1990 hervor
mingen aankondigde, waarmee 
naar het zich nu laat aanzien 
voorgoed een einde kwam aan 
de grote invloed van de Afrika
ners m Zuid-Afrika 

ST HELENA 

lilüfül IMimHHIill 
Links schip met aan boord Boeren die 
door de Britten krijgsgevangen waren ge 
maakt en noar kampen buiten het land 
werden getransporteerd Boven Krijgsge 
vangenkamp voor Boeren op St Helena 

Links de presidenten Kruger en Stem van Trans 
vaal en Oranje Vrijstaat en het monument ter 
herinnering aan de Vrede van Vereenigmg 

Links president 
F reden k de 
Klerk zou met 
zijn hervormin 
gen een einde 
maken aan de 
heerschappij 
van de Afrika 
ners in Zuid 
Afrika 

De invloed van de Afrika^ 
ners zou in de loop van de ^ 

jaren groeien Voormalige 
krijgsheren als Smuts en 
Hertzog zouden in de 
Unie van Zuid Afrika een 
belangrijke rol spelen 

Onder pas de laatste jaren is er 
aandacht voor de rol van de zwar 

ten in de Boerenoorlog o a door 
boeken van zwarte ooggetuigen 

als Sol Plaatje en Johanna Brandt 

M.3\mimm.!\mm 
Voor en achterkant van een envelop bestemd vooreen Boeren krijgsgevangene in het Ragamakamp op 
Ceylon Door de oorlogstoestand geopend en weer dichtgeplakt met een speciale strook ovalen stempel 
van de censor aan de voorzijde aan de achterzijde o a het stempel van het krijgsgevangenenkamp 

m 



BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN (MUSEUM VOOR COMMUNICATIE) 
EN KEES VERHULST (DEN HAAG) 

[12] FILATELIELOKETSTEMPELS: 
ZO SELECTEERDE HET MUSEUM 

In 'Filatelie' werd on

langs aandacht besteed 
aan het sluiten van de fi
lateliebalies en de daar

mee samenhangende ver

dwijning van de filatelie

loketstempels'. In het be

wuste artikel werd aange

kondigd dat in een vol

gende editie van dit blad 
een overzicht zou worden 
gegeven van de gebruikte 
stempels en van de stem

pels die in de collectie 
van het Museum voor 
Communicatie zouden 
worden opgenomen. 
Het heeft even geduurd, 
maar de stempels zijn in 
het museum aangeko

men. Kees Verhulst heeft 
ze in de op deze pagina's 
geplaatste tabel beschre

ven en voor de afbeeldin

gen gezorgd. Mare Kleij

nen maakte de selectie 
van de stempels die in het 
Museum voor Communi

catie een plaatsje hebben 
gekregen. Hieronder is 
de wijze van selecteren 
beschreven. Zo krijgt u 
als lezer een kijkje in de 
keuken van een museum 
en inzicht in het werk van 
een conservator. 

SELECTIE 
In totaal zijn 207 filate

lieloketstempels ge

bruikt. Daarvan zijn er bij 
Postkantoren bv negen

envijftig ingeleverd (plus 
nog een rubberen stem

pel). Dat is nog geen 29% 
van alle stempels. Je 
vraagt je af waar de overi

ge stempels zijn geble

ven. Zullen die alsnog 
worden ingeleverd, of 
zijn ze domweg verloren 
gegaan? Een aantal filate

lieloketstempels werd al 
vernietigd toen de desbe

treffende filateliebalie 
werd gesloten. In ieder 

Links een stempel met een rechte zijkant, rechts met een schuine zijkant. 

^ WELKOM IN 
f HET MUSEUM! 

° Het Museum voor Com

^ municatie heeft twee stu

5 diezalen. In de algemene 
£ studiezaal kunt u elke 

donderdag gratis docu

fll^ 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: telefoon ('s och

tends) 0703307572; 
vaak kan er dan al iets 
worden klaargelegd. 
In verband met een reor

ganisatie van de afdeling 
Postwaarden is het tot 
maart 2002 helaas niet 
mogelijk om gebruik te 
maken van de studiezaal 
Postwaarden. 

De 57 filatelieloketstempels waaruit het Museum voor Communicatie een selectie 
maakte: 

Plaatsnaam 
Veenendaal 
Alpfien a/d Rijn 
VelpGld 
Krommenie 
Franeker 
Hoofddorp 
IJmuiden 
Bergen op Zoom 
Nunspeet 
Rotterdam 
Wijchen 
Hoorn Nh 
Ridderkerk 
Rijswijk Zh 
Zierikzee 
Katwijk Zh 
Lelystad 
Oldenzaal 
Roden 
Vlaardingen 
Aalten 
Heerlen 
Haaksbergen 
Assen 
Brunssum 
NijkerkGld 
Alkmaar 
Zwijndrecfit 
Arnhem 
Middelburg 
Goes 
Enkhuizen 
Heerhugowaard 
Geleen 
OudBeijerland 
Valkenswaard 
Purmerend 
Bunsch.Spakenb 
Delft 
Niiverdal 

Afbeelding 
Oude Kerk 
Gemeentehuis 
Kasteel Biljoen 
Gemeentehuis/Hervormde kerk 
Oude Stadhuis 
Cruquius gemaal 
De Binnentoren 
Markiezenhof 
Twee herten 
Euromast 
KasteelRaadhuis 
Hoofdtoren 
Centrum Kerk 
Stadhuis 
Zeelandbrug 
Oude of Andreaskerk 
Stadhuis 
Plechelmusbasiliek 
N.H. Kerk/Winsinghof 
Stadhuis 
Boerderij Eskes 
St. Pancratiuskerk 
Oosterdorperwatermolen 
Provinciehuis 
Oude gemeentehuis 
Stoomgemaal Hertog Reynhout 
Waagtoren 
Oude kerk 
Gevelsteen postk. St. Jansplein 
Stadhuis 
Stadhuis 
De Dromedaris 
Ned. Hervormde Kerk 
Drossaardhuis 
Stadhuis 
Gemeentehuis 
Linda 1 
Vrouw in klederdracht 
Nieuwe Kerk 
De Smidse 

Krimpen a/d IJssel Algrabrug 
Krimpen a/d IJssel Algrabrug 
Deurne 
Boxmeer 
Huizen 
Amstelveen 
Steenwijk 
NoordwijkZh 
Emmen 
Zandvoort 
Sctiijndel 
Zutphen 
Zoetermeer 
Zwolle 
Bussum 
Lisse 
Veldhoven 
Vlissingen 
Best 
Uithoorn 

Gemeentehuis 
Gemeentehuis 
Dienstencentrum 
Gemeentehuis 
St. Clemenstoren 
Postkantoor 
Postkantoor 
Gemeentehuis 
St. Servatiuskerk 
DeBerkelpoort 
Ned. Hervormde Kerk 
Sassenpoort 
Voormalige televisiestudio 'Irene' 
't Huys Dever 
Trapkeshuis 
Gevangentoren 
Odulphuskerk 
Thamerkerk 

Datum in 
01111986 
12111986 
12111986 
20111986 
21111986 
23011987 
10031987 
26031987 
07041987 
12051987 
26051987 
01061987 
06061987 
16061987 
16071987 
15081987 
02101987 
10101987 
29101987 
16111987 
24111987 
30111987 
14051988 
26051988 
15071988 
16081988 
17081988 
20091988 
01111988 
04111988 
16111988 
01121988 
02121988 
03011989 
07031989 
09051989 
16051989 
19071989 
02091989 
27091989 
16101989 
16101989 
08111989 
30111989 
01121989 
02011990 
21021990 
02041990 
20041990 
16051990 
12061990 
06101990 
13101990 
07111990 
23031991 
02041991 
16041991 
19061991 
06081991 
17121991 

1 

'Einddatum'* Type 
18.VI.0118 1 
19.V.0109 1 
8.XI.0011 1 
20.V.9911 1 
4.1.9711 1 
30.VI.0117 1 
19.XII.0018 1 
14.VI.0118 1 
12.11.0111 1 
29.XI.9312 1 
12.XI.9918 1 
7.III.0118 1 
25.VI.II291 1 
19.111.0115 1 
09.IV.0118 1 
1.IV.9811 1 
8.1.9821 1 
15.X.9918 1' 
10.111.0111 1 
30.XI.9918 II ' 
25.1.0111 1 
6.VI.0118 1 
19.XII.0018 1 
21.VII.0118 II 
9.IX.9717 II 1 
07.VII.0021 II 
7JII.0118 1 
04J.0011 II 
31.1.0118 1 
14.VI.0118 1 
11.VII.0018 II 
16.XI.0014 II 
30.Vi.0199 II 
21.X.9818 II 
7.IX.0118 II 
25.IV.0118 1 
9.V.0118 II 
24.111.0118 II 
10.1.009 II j 
21.IV.0012 II 
16.X.89092 III 
11.IV.0018 II 
19.IX.9611 II 
16.V.0100 1 
12.1.0117 II 
26.IV.999 II 
15.V.0118 II 1 
26.V.969 II 
9.11.0018 1 
23.V.9618 II 
I6.VX.99273 II 
08.11.9917 1 
12.1111.0128" II 
20.XII.0018 1 
2.IIII.0000" II 
03.IV.010 II 
05.XV.96143 II 
30.VI.0111 II 
21.VII.0011 II 
21.VII.0018 II 

*; Datum en tijdsaanduiding van het stempel tijdens fiet inleveren. Meestal is dit de datum i 
van de allerlaatste stempelafdruk. Soms is de datun 1 na de buitengebruikstelling nog ge ■ 
wijzigd, bijvoorbeeld door schoonmaakwerkzaamheden. 

1; Het filatelieloketstempel Krimpen aan den IJssel werd in twee versies ontvangen. Hier gaat 
het om het rubberen afgietsel met de datum van ingebruikneming van tiet stempel. De da
tum is niet verdraaibaar. 

2; Het stempel Ridderkerk werd aangetroffen met het jaartal '2011' en de uuraanduiding '29 
uur'. Vermoedelijk is het stempel schoongemaakt en is daardoor de datum verdraaid. De i 
datum was wel vergrendeld. ! 

3; De stempels Veldhoven en Schijndel werden aangetroffen zonder vergrendeling. Hierdoor 
kan de datum vrij ronddraaien. De datum die in de tabel is genoemr 
waarop het stempel tijdens de ontvangst stond. 

": De maand april 
De meest gebru 

1, is de datum en tijd ; 

kan in een dagtekeningstempel op twee manieren worden weergegeven. 
ikte aanduiding is 'IV', maar ook wordt wel ' l lll ' gebruikL 

http://30.VI.01
http://11.VII.00-1
http://11.IV.00-1
http://26.IV.99-9
http://03.IV.01-0


geval is het percentage en 
ook het absolute aantal 
stempels hoog genoeg 
om een goede selectie te 
kunnen maken. 
'Waarom een selectie?' 
wordt vaak gevraagd. Het 
antwoord is eenvoudig: je 
kunt niet alles bewaren. 
De depots van het muse
um zijn vrijwel vol. Uit de 
selectie moet uiteindelijk 
duidelijk blijken, hoe een 
doorsnee fdatelieloket
stempel er uit ziet. Je 
moet daarom een repre
sentatieve selectie in de 
collectie opnemen. Er is 
gestreefd om een selectie 
van ongeveer twintig 
stempels, zeg maar onge
veer tien procent van het 
totaal, in de collectie op 
te nemen. Met dat aantal 
kan aan alle criteria wor
den voldaan. 
Hieronder lichten we de 
factoren die bij selectie 
van voorwerpen van be
lang zijn, voor u toe. Niet 
alle factoren waren bij de 
selectie van de stempels 
even belangrijk. 

Historisch belang 
De meeste brieven wor
den heden ten dage op de 
sorteercentra afgestem

hebben. Er is geen ont
wikkeling in de stempels 
geconstateerd, zodat het 
niet van belang is om per 
se van verschillende uit
giftejaren exemplaren te 
bewaren; daar is de pe
riode van uitgifte te klein 
voor. Zouden ze bijvoor
beeld een eeuw in ge
bruik zijn geweest, dan 
zouden in de loop der ja
ren verschillen tussen de 
stempels kunnen zijn 
ontstaan. Bijvoorbeeld in 
de aard van de afbeeldin
gen, of in de soort stem
pel  in dat geval zoek je 
voorbeelden die zo'n ont
wikkeling aantonen. 

Afbeeldingen 
PTT Post bracht naar bui
ten dat de stempels een 
kenmerkende afbeelding 
voor de desbetreffende 
plaats zouden dragen. De 
te bewaren stempels 
moeten een indruk geven 
van de thema's die op de 
afbeeldingen zijn geko
zen. Als je de lijst van de 
uitgegeven stempels 
doorloopt, valt op dat bij 
de selectie niet veel fanta
sie is gebruikt: veel stad
huizen en kerken. Bij de 
selectie is niet gekeken 

J IS MOEILIJKER PA« U DEUKT 

1 ' ' , ^ ^ O 

^t ■tanpali.n MC *ti\^ t l l a t f t l l e l O K  f "rapel 

Het C U a c a l l a l d l i e c i O a i » ! h>*t t dxiBL ae fuflctle 
■ I l »an S ' w n c dascakan lng i t supe l H«, orftliMrdei 
van p o i t i a t a l a an p o a t i e t a l a f d r u k k ^ p r . « 

WAAK HOET U OP UtTTEK « ï ' ' 

Do k l inc a l a t DU M m u a l aan gnedv ^ « A l t a l ^ 
i l J n de volgandc punCan Tan ba lans f j 

 (ebrutk all ondargronil «It: 
' ■■ aarat proafataapclan op 
 gebruik nooit oud« ataaiwllakt lac p da Juiata kl/urcodi 
 "tg arvoor dat het aiaapalkuaaan n. 

atuk <ls'pap^aT; 

' u>k hat (trapal tik* dai' ■choon,, Kt\ 
 iCespel Tu*tlg «n nauvkaurlg. > __ IMI 

Clegel Cil« vontbai 

'Stempelen is moeilijker dan u denlrt'  een interne stcmpelmstrurtie. 

geeft juist aan dat het 
voorwerp daadwerkelijk 
in gebruik is geweest. De 
beschikbare filateliel
oketstempels bleken ech
ter allemaal in goede 
staat te zijn en behoefden 
alleen maar schoonge
maakt te worden. 

Bijzonderheden 
Er is geconstateerd dat de 
stempels in twee, slechts 
miniem afwijkende, vor
men zijn afgeleverd. Het 
verschil zit in de zijkant 
van de stempels: die is 
ofwel afgeschuind (type 
I) of gewoon recht (type 
II). Van beide typen moe
ten een aantal voorbeel
den worden bewaard. Er 
is één rubber stempel in
geleverd (type III). Dit 
type stempel draagt de 
datum van de eerste dag 

van stempeling. Dit 
exemplaar blijft vanzelf
sprekend bewaard en zijn 
metalen tegenhanger na
tuurlijk ook. 

TWINTIG STEMPELS 
Aan de hand van boven
staande criteria, waarvan 
de soort afbeelding het 
belangrijkste is gebleken, 
is uit de in de tabel be
schreven stempels een 
selectie gemaakt. 
De stempels die in het 
Museum voor Communi
catie bewaard zullen blij
ven zijn: 
Aalten: boerderij 
Arnhem: detail postkantoor 
Boxmeer: modern gemeen
tehuis 
BunschotenSpakenburg: 
klederdracht 
Bussum: televisiestudio 
Emmen: postkantoor 
Haaksbergen: watermolen 

Krimpen aan den IJssel: 
brug (rubber) 
Krimpen aan den IJssel: 
brug (metaal) 
Middelburg: oud stadhuis 
Nijkerk: stoomgemaal 
Noordwijk: postkantoor 
Nunspeet: herten 
Purmerend: koe 
Rotterdam: Euromast 
Uithoorn: jongste stempel, 
kerk 
Veenendaal: kerk, oudste 
stempel 
Wijchen: kasteel/stadhuis 
IJmuiden: vuurtoren 
Zierikzee: brug 
Zutphen: stadspoort 

De geselecteerde twintig 
stempels krijgen een 
plaats in het depot, bij de 
overige stempels. Ze wor
den voorzien van een in
ventarisnummer en be
schreven in de database 
die het museum heeft 
aangelegd van de collec
tie. Hierna zijn de stem
pels beschikbaar voor 
onderzoek of kunnen ze 
gebruikt worden in ten
toonstellingen. 

Mare Kleijnen is conservator post
historie m het Museum voor Com
municatie te Den Haag. 

Noot: 
'; 'Sluitin^Jilfltelicbalies 
maakt eind aan jilatelie
loketstempels' door Kees 
Verhulst; 'Filatelie',au
gustus/september 2001, 
pagina's 656 en 657. 

Geheel links, de oogst aan jilatelieloketstempels die het Museum voor Communicatie te vermerken kreeg. Rechts
onder conservator Mark Kleijnen bezig met de selectie Midden een closeup van een aantal stempels. 

peld. De filatelieloket
stempels zijn tussen ig86 
en nu gebruikt om post
stukken van een bijzon
der handstempel te voor
zien. Voornamelijk ver
zamelaars maken ge
bruik van de mogelijk
heid om zo'n handstem
pel te verkrijgen. Dat be
tekent dat de stempels 
niet zoveel zeggen over 
het doorsnee postver
keer, maar meer over het 
beleid van de posterijen 
ten opzichte van verza
melaars van poststukken. 
Zo gezien is het belang
rijk om een paar stempels 
in de collectie van het 
museum op te nemen. 

Moment van uitgifte 
Tussen ig86 tot 1991 zijn 
207 stempels uitgegeven. 
Bij de selectie is het be
langrijk om een vroeg en 
een laat exemplaar te 

naar evenredige verte
genwoordiging van de 
thema's, maar naar een 
weerspiegeling van de 
verscheidenheid aan the
ma's. Omdat de collectie 
van het museum vooral 
de postgeschiedenis do
cumenteert, zijn stem
pels met postale thema's 
voor bewaring geselec
teerd. 

Staat van de stempels 
Het is wenselijk om zo 
gaaf mogelijke voorwer
pen te bewaren. Hieraan 
kun je de meeste infor
matie aflezen. Een beetje 
slijtage is niet erg: dat 
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WAT NIET IEDEREEN WEET: 
WIE IS WAT BIJ KPN/PTT POST? 
Verzamelaar vaak verward door veranderde verhoudingen 

D O O R M R . A . V A N DER F L I E R , DEN H A A G 

In een lezersbrief die in april 
van dit jaar m 'Filatelie' werd ge
plaatst wordt verondersteld dat 
'de rubriekredacteur Nederland 
aandeelhouder van KPN is' om
dat hij de Nederlandse hang-
zakjes en -boekjes uitvoerig be
schrijft. En in het voorwoord 
van de catalogus van de ten
toonstelling Rotterdam 2001 -
dat wel meer i>oor dan door de 
burgemeester van Rotterdam 
zal zijn geschreven - lezen we 
dat 2001, het jaar waarin dat 
Rotterdam Culturele Hoofdstad 
van Europa is, 'door KPN met 
een postzegel geëerd wordt'. En 
een 'docent' meende in volle 
ernst dat de Postbank als zoda
nig portvrijdom genoot. 
Helaas berusten al deze veron
derstellingen op een misver
stand. KPN heeft al sinds jaren 
niets meer te maken met de uit
gifte van postzegels en de Post
bank is een particuliere instel
ling die geen enkele band met 
PTT meer heeft. Het lijkt daar
om nuttig om eens op een rijtje 
te zetten hoe de juridische- en 

Soms krijgt KPN de schuld van iets dat PTT Post 
heeft gedaan of omgekeerd. Ook gebeurt het wel 
dat PTT Post iets in de schoenen wordt geschoven 
dat eigenlijk voor rekening van Postkantoren bv 

behoort te komen. Het bewijst dat veel 
verzamelaars niet precies weten hoe het zit met 

PTT, KPN en de postkantoren. Mr. A. van der 
Flier zet de zaken voor u op een rijtje. 

eigendomsverhoudingen van 
de Post en de verschillende 
diensten tegenwoordig precies 
in elkaar zitten. Wie bovendien 
nog meer van hun geschiedenis 
wil weten wordt verwezen naar 
de artikelen die eerder bij de 
verschillende jubilea van die 
diensten in 'Filatelie' werden 
opgenomen. 

PTT POST 
Postverkeer bestaat er in onze 
gebieden al eeuwen lang, maar 

een landelijke postdienst da
teert pas van 1799. In dat jaar 
werd de 'Statenpost', die in 1752 
door de 'Staten' van Holland en 
West-Friesland was opgericht, 
in het kader van de 'Bataafsche 
Republiek' nationaal verklaard. 
Dit jaar werd dan ook in 1999 
door de PTT als beginjaar be
schouwd, toen de postzegel 
'200 jaar post in Nederland' [af
beelding 1) werd uitgegeven. Als 
we de verdere geschiedenis van 
deze 'Post' nagaan doet het wel 

wat denken aan een spelletje 
dat we vroeger op de speel
plaats speelden: 'De boom 
wordt hoe langer hoe dikker - de 
boom wordt hoe langer hoe 
dunner'. 
Een heel belangrijke wet in deze 
geschiedenis is de Postwet van 
1850, onder het eerste ministe-
rie-Thorbecke. Daarin werd na
melijk het begrip 'postzegel' in 
ons land ingevoerd. De eerste 
Nederlandse postzegel werd op 
1 januari 1852 m gebruik geno
men en daarom vieren we ko
mend jaar, tijdens de tentoon
stelling/\wph//ex 2002, dus het 
150-jarig bestaan. 

TELEGRAAFDIENST 
'Telegrafie' gaat in feit schuil 
achter de eerste 'T' van 'PTT'. 
De telegrafie werd geregeld bij 
de wet van 7 maart 1852, nadat 
al eerder telegraafconcessies 
waren verleend aan onder meer 
de HYSM (HollandscheYzeren 
Spoorweg Mij.), die langs de 
spoorlijnen telegraaflijnen aan
legde voor de communicatie 

Linksbouen i Tiüeehonderdjaar post in Nederland (iggg) Daaronder 2 ITEP-ze^el uit 1952, detele^raajpalen zijn 
in Nederland inmiddels ucrduienen Rechtsboven 3 Speciale tele^raajze^els van Ncderlond (links) en Bel^ie (rechts) 
Linksonder 4 Zegels van Duitsland en Oostenrijk met stempels die ueriuijzen naar gebruik op tele^ram/ormulieren 
Rechtsonder dit Nederlandse blokje uit igSi ('Honderd jaar PTT-dienst) beuJijst de telefoondienst eigenlijk iets teueel 
eer in 1881 uias de 'telefonie' no^ m handen uan een particulier bedrijf 
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tussen de stations. 
Op de zegel van 2 cent uit de 
ITEPserie van 1952 ' l oo jaar 
Rijkstelegraafen 100 jaar post
zegels in Nederland'  zien we 
die telegraafdraden langs de 
spoorlijn ook afgebeeld. Ooit 
een belangrijk onderdeel van 
PTT werd de telegrafie door de 
voortschrijdende telecommuni
catietechniek van het toneel ver
drongen  er zijn dan ook geen 
telegraafpalen meer (aftieelcling 
2). Maar als verzamelaars herin
neren we ons nog heel goed dat 
er ooit 'telegraafzegels' werden 
uitgegeven, zowel in Nederland 
als in België en ook elders. Ver
der weten we dat we op buiten
landse zegels nog wel eens een 
'telegraafstempel kunnen te
genkomen {afbeeldingen 2 en 4). 
Met ingang van 1 september 
200T hebben KPN en TPG hun 
telegramactiviteiten beëindigd; 
meer daarover kunt u lezen in 
Filatelie van oktober j l . (pagina 
762 en 763). 

TELEFOONDIENST 
De tweede 'T' van de afkorting 
'PTT' staat voor 'Telefonie', een 
aanmerkelijk jongere technolo
gie. In 1981 werd met de serie 
en het blokje '100 jaar PTT
dienst' het eeuwfeest herdacht 
(afbeelding 5). Maar bij de op
richting in 1881 was het nog een 
particulier bedrijf: de Bell Tele
phoon Mij. in Amsterdam, die 
met negenenveertig abonnees 
het eerste telefoonnet in Neder
land ging exploiteren. In 1897 
werd net bedrijf door de Staat 
overgenomen en in 1904 werd 
de Telegraafwet ook op het tele

foonverkeer van toepassing ver
klaard. Toch zou het nog tot 
1940 duren voordatop Duits 
bevel  de laatste drie particulie
re telefooncentrales (die van de 
gemeenten Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam) in het PTT
net werden opgenomen'. 

RIJKSPOSTSPAARBANK 
Ook de Rijkspostspaarbank da
teert van i88 i . Oorspronkelijk 
was deze geheel zelfstandig 
opererende instelling gevestigd 
in Amsterdam, laatstelijk in een 
eigen gebouw dat tegenover het 
Gemeentemuseum stond. 
Maar toen het eeuwfeest werd 
gevierd was de administratie 
van de Rijkspostspaarbank al 
overgebracht naar de Postgiro
dienst in Den Haag. Op de 
Haagse giroenveloppen uit die 
tijd zien we als afzender ver
meld: Administratiekantoor Post
giro/Rijkspostspaarbank. In het 
speciale jubileumstempel werd 
het eeuwfeest min of meer ge
usurpeerd door de girodienst. 
Dat jubileumstempeltje vinden 
we zelfs op de enveloppen van 
het girokantoor in Arnhem, dat 
met de Rijkspostspaarbank 
nota bene helemaal niets van 
doen had {afbeelding 6). 
Maar de girodienst  waarover 
later meer  is sindsdien als 
Postbank een onderdeel van de 
INGgroep geworden en heeft 
dus nu geen enkele band meer 
met de PTT. Bij het blokje van 
1981 moet terzijde nog iets wor
den opgemerkt. Er staan drie 
bijzonder uitgesproken kleurlij
nen op, die naar een idee van 
R.D.E. ('Ootje') Oxenaar verwij

zen, het vroegere hoofd van de 
Esthetische Dienst van PTT. Hij 
kwam met het idee elk van de 
toenmalige drie onderdelen van 
het concern een eigen kleur te 
geven: de post rood, telecom
municatie groen en de geld
diensten blauw. Herinnert u 
zich nog de reclame met de slo
gan Giroblauw past bij jou die 
bedoeld was om de jeugd te sti
muleren een girorekening te la
ten openen.' 

PAKKETPOST 
Van de drie PTTdiensten uit 
i88i is de pakketpost de enige 
die nog steeds als zodanig 
functioneert. Maar we hebben 
geen 'pakketkaarten' meer, de 
kaarten waar vroeger postze
gels op geplakt werden die later 
via de 'Rijksveilingen' weer in 
handen van de verzamelaars 
kwamen {afbeelding/). Dit ver
klaart waarom de prijs van de 
Nederlandse luchtpostzegel 
nummer 3 relatief laag is; de ze
gel is op een luchtpostbrief echt 
zeldzaam, want vrijwel de gehe
le voorraad werd opgebruikt op 
pakketkaarten. 
Tegenwoordig hebben we sinds 
begin 1995 speciale pakketze
gels van groot formaat. Deze 
'zegels'  eigenlijk grote stickers 
 vermelden geen frankeerwaar
de, maar wel het maximumge
wicht voor het ermee verzon
den pakket. De moderne pak
ketzegels worden over het alge
meen niet als 'postzegels' be
schouwd en worden daarom 
ook niet vermeld in de NVPH
catalogus^. 

POSTCHEQUE EN GIRODIENST 
De jongste loot aan de PTT
stam  'geboortedatum' 1918 
was de Postcheque en Giro
dienst. Eigenlijk viel de jubi
leumviering in 1968 een jaar te 
vroeg, want na de centralisatie 
van de dienst in Den Haag in 
1923 was erzo'n administratie
ve chaos ontstaan dat de dienst 
van 4 oktober! 923 tot i oktober 
1924 gesloten was. Men sprak 
toen spottend van het Post
echec en de omtegierendienst. 
Tot in 1967 werden de giroen
veloppen verzonden met de 
tekst Dienst PTT, hetgeen ten 
onrechte werd beschouwd als 
een aanduiding die aangaf dat 
de girodienst portvrijdom ge
noot. Maar in de praktijk heeft 
de girodienst van het begin af 
aan een vergoeding aan de 
postdienst betaald voor de lo
ketdiensten en voor het verzen
den van de rode, groene en an
dere enveloppen {afbeelding 8). 
Wel maakten Post en Giro we
derkerig propaganda voor el
kaar. Bij het begin wekte een 
stempelvlag van de Post op om 
een rekening te openen bij de 
Girodienst {afbeelding 9) en la
ter vermeldden de giroenvelop
pen dat de kerst en nieuwjaars
post het liefst vóór 16 december 
moest worden verzonden {af
beelding loy. Maar, zoals we al 
eerder vermeldden, de geld
diensten van PTT gingen uitein
delijk in hun geheel over naar 
de INGgroep, waarvan ze nu 
als Postbank deel uitmaken; de 
enige aandeelhouder is de ING
bank. Voor de PTT is de Post
bank nu gewoon een 'grootaf
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Links: 6. Giroem^eloppen 
uit igSi van Den Haag 
(Administratielfantoor 
Postgiro/Rijkspostspaar
bank) en Arnhem (Ciro
kantoor) met het em
bleem van het eeuwfeest 
van de RPS. Rechts: 7. 
Duitse postpakketkaart; in 
sommige landen werden 
complete kaarten aan ver
zamelaars verkocht. Links
onder: 8. Giroenvelop uit 
Tg^2 met de tekst 'Dienst 
PTT' en een datumstem
peling. Onder: 9. Stempel
vlag uit 1^20 met de tekst 
'Open een postrekening bij 
de P.C. a[Cirodienst'. 
Rechtsonder: io. Giroen
velop met de aansporing 
kerstpost vóór 16 decem
ber te verzenden. 
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nemer', net als de ABN/Amro

bank. 

1989;VERZELFSTAHDIGING 
Hoewel het postvervoer van 
1799 af een staatstaak was 
duurde het toch tot 1914 voor 
bij de wet het 'Staatsbedrijf der 
PTT' officieel werd ingesteld. 
We moeten nog opmerken dat 
voordien verschillende ministe
ries over de postzaken gingen. 
In 1852 was dat nog 'Financiën'; 
zo valt te verklaren dat de eerste 
Nederlandse postzegels bij de 
Munt in Utrecht gedrukt wer
den. Ze werden beschouwd als 
'geldswaardige papieren'. 
In 1989 werd, de algemene ten
dens van de 'privatisering' vol
gend, het staatsbedrijf een af
zonderlijke N.V., onderde 
naam Koninklijke PTT Nederland 
(KPN). Aan een op 3 januari 
1989 aan alle huishoudens in 
Nederland verzonden brief van 
de Hoofddirectie ontlenen we 
de volgende tekst: 'Wij hoeven 
de Staat dan niet meer te beta
len voor kost en inwoning en 
we hoeven ook niet meer aan te 
kloppen als we geld nodig heb
ben om te investeren.' [...] 'Eén 
ding weten we zeker: als het 
aan ons ligt wordt 1989 een 
goed communicatiejaar, zodat 
u met ons kunt zeggen: een 
zelfstandige PTT  goede zaak.' 
En dat de nieuwe naamloze 
vennootschap zichzelf een 'goe
de zaak' vond zien we ook terug 
in de in jauari 1989 gebruikte 
Stempelviag met die tekst {af
beelding n). 

Maar om geld te kunnen opne
men voor investeringen moet 

een bedrijf van de omvang van 
KPN toch op de kapitaalmarkt 
terecht komen, zodat een 
beursgang de logische conse

quentie was. Dat gebeurde in 
1994. Ter gelegenTieid van deze 
beursgang werd wel een specia

le postzegel uitgegeven en ook 
in een stempelvlag werd deze fi
nanciële stap vermeld, maar 
een algemene publiciteitsstunt 
(zoals bij de verzelfstandiging 
van 1989) werd er toch niet aan 
verbonden {aflieeldingen 12 en 
13). 

SPLITSING 
Tot 29 juni 1998 was alleen het 
aandeel KPN  zie hiervoor  aan 
de Beurs genoteerd. Maar op 
die datum werd het bedrijf ge
splitst in twee zelfstandige on
dernemingen: PTT Post en PTT 
Telecom. Posterijen en Tele
communicatie namen afscheid 
van elkaar en gingen ieder zelf
standig als beursfonds verder. 
Postzegelmapje nummen92 
laat het duidelijk zien: de schaar 
ging er in. De nieuwe fondsen 
waren TNT Post Groep (afgekort 
TPG), waarvan de Koninklijke 
PTT Post bv een dochtermaat
schappij is, en KPN met als 
dochtermaatschappij KPN/Te
lecom [afbeelding 14). 
De nu alleen verder gaande PTT 
vierde deze dag met de 'een
dagsvlieg': de zogenoemde nul
centszegel, waarmee in feite al
leen op 29 juni 1998 gratis een 
poststuk kon worden verzon
den [abfeeldingTS). 
Wie de beurskoersen enigszins 
volgt zal wel gemerkt hebben 
dat het koersverloop van KPN 

in elk geval spectaculairder was 
dan dat van TPG! Maar het zijn 
nu beide 'multinationals'. 

POSTKANTOREN BV 
Op de Nederlandse postkanto
ren gebeuren nog steeds heel 
verschillende dingen: er worden 
zowel postzaken als geldzaken 
afgewikkeld. Bij de eerste cate
gorie heeft men te maken met 
PTT Post als onderdeel van 
TPG, bij de andere met de Post
bank als onderdeel van de ING
groep. En daarom hebben deze 
twee 'moedermaatschappijen' 
TPG en ING  de postkantoren 
ondergebracht in een aparte 
BV. In welke verhouding ze 
deelnemen was ook bij de Ka
mer van Koophandel niet be
kend. Overigens zijn deze post
kantoren langzamerhand ook 
een soort kantoorboekhandels 
geworden. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Een door Pieter Waller in 1929 
aan de Staat der Nederlanden 
geschonken postzegelverzame
ling werd ondergebracht bij een 
speciale stichting, die eerst ge
vestigd was in het Hoofdbureau 
der PTT te Den Haag en later 
kon beschikken overeen speci
aal daarvoor ingericht museum: 
het Postmuseum. De stichting 
en het museum.bestaan nog 
steeds, maar de twee naamwis
selingen (van Postmuseum via 
PTTMuseum naar Museum 
voor Communicatie) geven wel 
aan dat ook deze instantie door 
alle hiervoor beschreven wisse
lingen niet onaangeroerd is ge

bleven. Bij het zestigjarig be
staan in 1989 luidde de naam 
nog 'PTTMuseum' en kregen 
de gasten een postzegeltje mee 
[afbeelding! 6). Maar bij de 
splitsing van 1998 bleek dat 
KPN/Telecom noch PTT Post 
bereid was een bedrijfsmuseum 
te blijven financieren. De stich
ting kreeg een 'bruidsschat' 
mee en moet het nu verder 
maar zelfstandig zien te rooien. 
Gelukkig hebben de twee 'peet
vaders' wel toegezegd de collec
ties te zullen blijven aanvullen^. 

Noten: 
': Zie ook De drie eeuujfeesten 1881
1981 door Jan Dekker in het Ne
derlandsch Maandblad voor Phi
latelie, jaargang 1981, pagina's 
398 tot en met 404. 
:̂ Zie ook De drie eeuurfeesten 1881

ig8i door Jan Dekker in het Ne
derlandsch Maandblad voor Phi
latelie, jaargang 1981, pagina's 
494 tot en met 496; en Hoe tujee 
portzeflels in de ban u;erden gedaan, 
eveneens door Jan Dekker in het 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, jaargang 1975, pagi
na's 528 tot en met 532. 
': Zie ook Vijfty jaar per post̂ iro be
talen door drs A.M.A. van der Wil
ligen in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, jaar
gang 1968, pagina's 6 t/m 11. 
*: Zie ook Lieve oma, geachte heer/ 
meurouu;, bijlage van het Museum 
voor Communicatie in het 
Maandblad Philatelie (red. drs. E. 
Boswinkel e.a.), jaargang 1999, 
pagina's 753 tot en met 768 en de 
rubriek Zeestraat 82, 'sGravenhage 
in het Maandblad Philatelie, jaar
gang 1999, pagina's 826 en 827. 

ptt 

■ ■■■ 

^^ede2.aak! 

:z Hierboven en hiernaast1^. De 
nulcentszegel  een cadeautje 
van de verzelfstandigde Post 
was alleen geldig op 2g juni 
iggS. Rechts mapje met de 
verzelfitandigingszegel, aange
boden hij het 60jarig bestaan 
van  wat toen nog heette  het 
Nederlandse PTTMuseum 

Bovenste rij (v.l.n.r.): n. Stempelvlag ter gelegen
heid van de verzelfstandiging van de PTT, die 
kennelijk een 'goede zaak' werd gevonden; 12. 
Herdenkingszegel ter gelegenheid van de beursin
troductie van KPN in ig8g; 13. Stempelvlag voor 
de beursintroductie van KPN; 
14. Postzegelmapje ter gelegenheid van de split
sing van Post en Telecom: 'De schaar gaat er in'. 
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De nieuwe Catalogus van fjederland! 
Met originele NVPH-nummering en prijsnoteringen. 
Alle prijsnoteringen in Euro's. 
Alle postzegels tot einde 2001. 
Verkrijgbaar vanaf 9 januari 2002. 
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DECEMBERMAAND FEESTMAAND! 
Wij nodigen u uit voor de Oliebolle Dolle Dagen 

Het is weer zover. De Oliebolle Dolle Dagen van de Postzegel Partijen Centrale zijn er weer. 
Een begrip voor onze trouwe klanten. Gezellig oliebollen bij ons komen eten met 

warme chocolademelk met slagroom, koffie of wat anders (vanaf 7 december t/m 30 december). 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 
Wij zijn de hele maand december zoals altijd zes dagen in de week open behalve op: 

1^ Kerstdag : dinsdag 25 december 
2^ Kerstdag : woensdag 26 december 

Nieuwjaarsdag : dinsdag 1 januari. 
Let op !!: op maandag 24 en 31 december zijn wij normaal geopend !! 

Onze klanten komen uit het hele land van Den Helder tot Maastricht en van Vlissingen 
tot Groningen. Wij zijn er erg trots op dat we in zo'n korte tijd zo'n grote klantenkring in 

het hele land hebben opgebouwd. Wij willen óók aan u laten zien wat wij te bieden hebben. 

Kom gedurende de Kerstvakantie eens naar Den Haag. 
De gezellige decembermaand is uitstekend geschikt om eens bij de 

Postzegel Partijen Centrale langs te gaan. 
Koop bij de Postzegel Partijen Centrale een van onze meer dan 2000 verschillende partijen 

en verras een vriend of kennis (of uzelf) met een origineel kerstcadeau. 
U kunt onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris (en oliebol) 

op uw gemak urenlang gezellig postzegelen. 

Tevens bieden wij meer dan 130.000 FDC's uit de hele wereld aan 
voor slechts fl 1,- per stuk. (waarbij veel motief; zelf uitzoeken !) 

Vraag nu geheel vrijblijvend onze gratis partijenlijst aan. 
Als u niet naar ons kantoor in Den Haag kunt komen dan kunt u ook telefonisch, schriftelijk, 

per fax of E-mail bestellen. Uiteraard geldt onze volle-tevredenheids-garantie. 

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 10.00-16.00u. 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. 

******************************************************** iMpORMATIEBON ******************************************************** 
Naam: Tel: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: Oldecph 

Stuur geheel vrijblijvend de Informatiebon naar ons op en u ontvangt een jaar lang onze gratis maandelijkse partijenlijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


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

9577 ALAND ( € 136,13 ) 300 
FDC sin 2 albums 
1984/2000 Een overkomplete verzameling 

9312 AMERIKA (U.S.A) ( € 408,40 ) 900 
In doos 
Honderden speciale enveloppen met ingedrukten 
hantekenmgen en foto's van parlementsleden 
In Amerika zeer gewild Hoge aanschafpnjs 

9538 AUSTRALIË ( € 567,23 ) 1250 
Pfr/ongebr/gebrln doos 
Een fantastische uitzoekparti) met veel klassiek 
en ook veel modern matenaal Veel zegels met ook 
veel betere Zeer hoge cataloguswaarde 

9490 AUSTRALISCH ANTARTICA ( € 226,89 ) 500 
Gebr In doosje 
Engrospartij met vele duizenden zegels 
Cataloguswaarde ff 95 000,-

9519 BELGIË ( € 136,13 ) 300 
Vnl pfr In 2 Davo albums 
+/-1955/1980 Een nette verzameling met veel 
materiaal 

9179 BELGISCHE KOLONIEN ( € 170,17 ) 375 
Pfr/ongebr/gebrln insteekboek 
Een rommelige doubletten partij met veel 
interessant ouder matenaal Waarbi] ook betere 
zegels Geschikt voor de specialist 
Hoge cataloguswaarde 

9652 CANADA ( € 226,89 ) 500 
Pfr/ongebr/gebrln DAVO-album 
1870 1992 Met veel postfns materiaal 

9649 CURACAO ( € 294,96 ) 650 
Ongebr In map 
1889/1949 Een redelijke gevulde verzameling met 
veel betere senes Met o a luchtpost en port 
Cataloguswaarde fl 2600, 

9635 DENEMARKEN ( € 124,79 ) 275 
Gebr In album 
1851/1955 Een interessante verzameling met veel 
klassiek 

9473 DUITSE RIJK ( € 181,51 ) 400 
Vnl ongebr In insteekboek 
Een leuke partij samenhangers Waarbij veel inte 
ressant materiaal 

9480 DUITSE KOLONIEN ( € 90,76 ) 200 
Gebr In map 
KAMEROEN Een leuke verzameling met enkele 
betere zegels 

9481 DUITSE KOLONIEN ( € 74,87 ) 165 
Gebr In map 
MAROKKO Een leuke verzameling 

9656 DUITSL.-BUND ( € 363,02 ) 800 
PfrInLINDNER-band 
Gespecialisserde verzameling combinaties uit 
postzegelboekjes gebouwenserie 1977 met 
honderden plaatfoutjes (gecatalogiseerd) 
Zelden zo mooi aangeboden 

9616 DUITSLAND ( € 249,58 ) 550 
Gebr In insteekboek 
Een nette verzameling met Reich, Bund en Berlijn 
Waarbij veel beter matenaal van alle gebieden 
Hoge cataloguswaarde 

9362 EGYPTE ( € 113,45 ) 250 
Gebr/ongebr In map 
Een rommelige partij op albumbladen met veel 
ouder matenaal Geschikt voor de specialist 

9672 ENGELAND ( € 158,82 ) 350 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1887/1978 Een goed gevulde verzameling waarbij 
fosfor 

9400 ENGELSE KOLONIEN ( € 136,13 ) 300 
Gebr/ongebr In map 
Een klassiek kavel op blanco bladen met veel 
interessant matenaal 

9630 ENGELSE KOLONIEN ( € 453,78 ) 1000 
Gebr In insteekboek 
Een leuke partij met veel topmatenaal van o a 
Norfolk, Papua en Nieuw Guinea, N W Pacific en 
Papua Geschikt voor de gevorderde Engelse 
Kolomen-verzamelaar 

9576 ESTLAND ( € 63,53 ) 140 
Pfr In album 
1993/1999 Jaarsets 

9542 EU RORA ( € 680,67 ) 1500 
Gebr/ongebrin 5 albums 
+/-1850/1945 Een uitgebreide verzameling met 
duizenden zegels Waarbij ook veel beter matenaal 
Een mooie gelegenheid om een vooroorlogse 
verzameling van dit gebied op te zetten 

9614 FALKLAND ( € 567,23 ) 1250 
Gebr In insteekboek 
1891/2000 Een fantastische partij met veel 
toppers Waarbij ook de gebieden Een nette ver
zameling die WIJ maar zelden kunnen aanbieden 

9310 FAROER ( € 328,99 ) 725 
Pfr In doos 
Jaarsets Een interessante partij van 44 stuks 
waarbij de eerste en ook iets Groenland 

9601 FINLAND ( € 340,34 ) 750 
Gebr In 2 insteekboeken 
+/-1900/1998 Een zeer goed gevulde verzameling 
waarbij Aland Een mooi geheel met veel modern 

9637 FRANKRIJK ( € 771,43 ) 1700 
Pfr/ongebr/gebrln 3 DAVO-albums 
1853-1992 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal uit de gehele periode 
Incl luchtpost blokken boekjes etc 
Hoge cataloguswaarde 

9615 FRANS ANTARCTICA ( € 385,71 ) 850 
Gebr In insteekboek 
1955/1998 Een leuke verzameling met veel 
toppers en veel motief Een schaars geheel 

9671 GROENLAND ( € 226,89 ) 500 
Vnl pfr In map 
1938/1986 Een goed gevulde verzameling, 
waarbij nr1/9en 10/18 

9627 GUERNSEY ( € 272,27 ) 600 
Gebr In 2 insteekboeken 
Een uitgebreide verzameling tot 1998 
Waarbij veel velletjes 
Met ook een interessant deel Alderney 

9470 HONGARIJE ( € 113,45 ) 250 
Pfr/ongebr/gebrln insteekboek 
Een rommelige partij met veel komplete series 

9489 IJSLAND ( € 136,13 ) 300 
Gebr/ongebr In map 
1882/1950 Een interessante verzameling op 
bla den met veel ouder matenaal 

9624 IERLAND ( € 102,10 ) 225 
Gebr In map 
1922/1988 Een leuke partij op albumbladen met 
veel matenaal 

9345 INDONESIË ( € 90,76 ) 200 
Vnl ongebr In album 
1949/1975 Een nette verzameling Na 1953 
vrijwel kompleet 

9633 ISRAEL ( € 68,07 ) 150 
Pfr In album 
1957/1998 Een goed gevulde verzameling 
blokken Cataloguswaarde znbl 700 -

9522 JOEGO-SLAVIE ( € 90,76 ) 200 
Pfr In album 
1972/1977 Een leuke verzameling kleinbogen 
met veel motief 

9548 KANAAL EIL ( € 158,82 ) 350 
Pfr In map 
1969/1973 Een leuke verzameling op albumbladen 
met alle betere senes 

9517 LUXEMBURG ( € 204,20 ) 450 
Pfr In map 
Een interessante engrospartij met matenaal van 
de jaren 60 70 en 80 Hoog nominaal 

9600 MAN ISLE OF ( € 113,45 ) 250 
Gebr In insteekboek 
Een vrijwel komplete verzameling tot 1995 

9501 NAURU ( € 294,96 ) 650 
Ongebr/pfr In blanco album 
Een vrijwel komplete collectie met veel beter 
materiaal en veel motief Cataloguswaarde 
fl 8 800-

9558 NEDERLAND ( € 204,20 ) 450 
Ongebr In map 
1940/1944 Een vrijwel komplete verzameling 
Catalog us waard e Euro 975,-

9648 NEDERLAND ( € 170,17 ) 375 
Pfr/ongebr/gebrln map 
1945/1976 Een goed gevulde verzameling op 
SCHAUBECK-bladen Met o a postfnsse toeslag-
senes vanaf 1953 

9566 NEDERLANDS INDIE ( € 453,78 ) 1000 
Gebr/ongebr In album 
Een goed gevulde interessante verzameling met 
veel beter matenaal Waarbij ook iets Japanse 
bezetting Zeer hoge cataloguswaarde 

9386 NICARAGUA ( € 294,96 ) 650 
Ongebr/gebr In map 
1862/1939 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel schaars matenaal 

9646 NIEUW ZEELAND ( € 794,12 ) 1750 
Pfr/ongebr/gebr In 3 luxe DAVO-albums 
1882-1998 Een uitgebreide verzameling met veel 
gespecialiseerd matenaal Waarbij veel tandingen 
en andere a-nrs Zeer geschikt voor de specialist 
Hoge cataloguswaarde 

9586 NOORWEGEN ( € 90,76 ) 200 
Gebr In insteekboek 
Een leuke partij met veel beter materiaal 
Waarbij klassiek 

9629 NORTH BORNEO ( € 226,89 ) 500 
Gebr In map 
Een leuke verzameling op insteekbladen met 
veel schaars materiaal 
Geschikt voor de specialist 

9641 OOSTENRIJK ( € 204,20 ) 450 
Ongebr/gebr In SCHAUBEK-album 
1945-1957 Een goed gevulde, deels dubbel 
verzamelde collectie met veel beter materiaal uit 
de jaren 50 Hoge cataloguswaarde 

9435 OOSTENRIJK EN GEBIEDEN ( € 136,13 ) 300 
Gebr/ongebr In album 
1908/1957 Een goed gevulde verzameling met 
veel materiaal uit de jaren 50 

9503 PAPUA NIEUW GUINEA ( € 170,17 ) 375 
Pfr In map 
1969/1984 Alles 2 tot 4 maal Een leuke handels-
partij met veel motief Cataloguswaarde ff 7 500-

9196 PERU ( € 6 3 , 5 3 ) 140 
Gebr/ongebr In map 
1858/1920 Een interessante verzameling op 
albumbladen 

8411 POSTZEGELBOEKJES ( € 272,27 ) 600 
Pfr In doosje 
Een interessante uitzoekpartij met veel boekjes 
Veel landen zijn goed vertegenwoordigd zoals 
Canada 

9529 RUSLAND ( € 102,10 ) 225 
Pfr In album 
1992/1997 Een uitgebreide verzameling met veel 
motief 

9609 SAN MARINO ( € 81,68 ) I l 
Gebr In insteekboek 
Een leuke verzameling tot 1981 

9606 SCANDINAVIË ( € 147,48 ) 325 
Gebr In insteekboek 
Faroer en Groenland Een leuke partij met veel 
modern en ook iets Denemarken 

9520 SPANJE ( € 215,55 ) 475 
Vnl pfr In 2 Davo albums 
1945/1975 Een leuke verzameling met veel 
komplete series 

9567 SURINAME ( € 226,89 ) 500 
Gebr/ongebr In album 
1873/1975 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal Af en toe iets getint 
Niettemin een interessante partij met een zeer 
hoge cataloguswaarde 

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

9516 VATICAAN ( € 181,51 ) 400 
Vnl pfr In 2 Lindner albums 
1929/1993 Een goed gevulde verzameling met 
veel modern matenaal 

9619 VERENIGDE NATIES ( € 249,58 ) 550 
Gebr In 3 insteekboeken 
Een zeer goed gevulde verzameling tot 2000 
Waarbij ook veel velletjes Hoge cataloguswaarde 

9546 WERELD ( € 794,12 ) 1750 
Gebr/ongebr In doos 
Een fantastische klassieke uitzoekpartij met veel 
matenaal Een uitdaging voor iedere verzamelaar 
van klassieke zegels Vondsten goed mogelijk 

9234 WEST EUROPA ( € 226,89 ) 500 
Vnl gebr In doosje 
Een leuke partij in ruim 30 oude rondzendboekjes 
met veel klassiek en Duits matenaal 

9604 ZWEDEN ( € 102,10 ) 225 
Gebr In insteekboek 
+/-1880/1967 Een goed gevulde verzameling met 
veel paren 

9626 ZWITSERLAND ( € 113,45 ) 250 
Gebr In insteekboek 
Dienst port etc Een mooi geheel met veel 
schaars matenaal 
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Directeur Verzekeringen 
I.F. den Hertog, Hermehjnstr. 46, 
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Tot de vele faciliteiten en 
diensten die de Bond aan 
de verenigingen en hun 
leden kan bieden, beho
ren ook allerlei verzeke
ringen. Hieronder vindt 
u een beknopt overzicht 
van de diverse mogelijk
heden om uw filatelisti
sche bezittingen en be
langen te verzekeren. 

Aansprakelijkheids
verzekering 
De aansprakelijkheids
verzekerering is afgeslo
ten voor de besturen van 
de verenigingen en het 
Bondsbestuur en dekt de 
schade die personen ver
oorzaken tijdens een op
drachtvan een bestuurs
lid. De verzekering dekt 
de schade tot maximaal 
2.5 miljoen gulden per 
gebeurtenis, met een ei
gen risico van honderd 
gulden. De verenigingen 
hoeven hiervoor geen 
premie te betalen; deze 
kosten worden betaald 
uit de bondscontributies. 
Zodra schade is ont
staan, moet de Directeur 
Verzekeringen van de 
Bond onmiddellijk wor
den ingelicht, die komt 
dan eventueel persoon
lijk de schade opnemen. 
De volledige tekst van de 
polisvoorwaarden vindt 
u in het Bondsvademe
cum in hoofdstuk 
1 0 4 . 0 5 . 2 . 

Transport en verblijfs
verzekering 
Verenigingen kunnen op 
verzoek gebruik maken 
van de transport en ver
blijfsverzekering van de 
Bond. Deze verzekering 
is bedoeld voor rondzen
dingen, veilingmateriaal, 
uitleencatalogi, e.d. en 
verleent dekking tegen 

de risico's van verlies 
en/of diefstal, schade 
door brand, enzovoort. 
De premie wordt achteraf 
per jaar vastgesteld en 
bedraagt 0.35% van de 
omzet van de rondzend
boekjes of de veilingop
brengst. In hoofdstuk 
104.05.4 in het vademe
cum kunt u de volledige 
omschrijving en polis
voorwaarden van deze 
verzekering lezen. 

Verzekering van postze
gelverzamelingen 
Steeds meer verzame
laars verzekeren hun be
zit aan postzegels. Daar
bij doet zich vaak het 
probleem voor dat veel 
verzekeraars het postze
gelbezit wel willen verze
keren, maaralleen in 
combinatie met het on
roerend goed waarin zich 
deze verzameling be
vindt, of met de gehele 
inboedel. Omdat niet ie
dereen dat kan of wil, 
biedt de verzekering van 
de Bond, die uitsluitend 
uw verzameling verze
kert, een goede uitkomst. 
De premie bedraagt 
0.50% van de waarde. 

Het is verstandig om van 
kostbare stukken fotoko
pieën te maken. Ook is 
een taxatierapport nodig, 
waarvoor de Bond mede
werking kan verlenen. De 
tekst van deze verzeke
ring vindt u in hoofdstuk 
104.05.3 in het Vademe
cum. 

Verzekering van tentoon
stellingscollecties 
Deze verzekering is be
doeld voor verzamelin
gen die zowel nationaal 
als internationaal worden 
tentoongesteld. De verze
kering dekt de schade tij
dens het transport van 
huis naar tentoonstellin
gen in het binnen en 
buitenland (eventueel via 
het Bondsbureau en ver
voer door de Landscom
missaris), het verblijf op 
de tentoonstelling en de
zelfde weg terug. De duur 
van de verzekering is al
tijd maximaal zes weken. 
De premie is afhankelijk 
van het land waar de ten
toonstelling wordt ge
houden. Bij deze verzeke
ring zijn fotokopieën van 
stukken boven de hon
derd gulden nodig. De 
volledige polisvoorwaar
den vindt u in hoofdstuk 
104.05.1 in hetVade
meum. 

Evenementen
verzekering 
De evenementenverzeke
ring dekt de voor een eve
nement gemaakte kos
ten, als het evenement 
door omstandigheden 
buiten de wil van de orga
nisator geen doorgang 
kan vinden. De premie 
van de verzekering is een 
klein percentage van de 
begroting van het evene
ment (zaalhuur, organi

satiekosten, e.d.). De ver
zekering moet uiterlijk 
drie maanden voor het 
evenement worden afge
sloten. Deze verzeke
ringsmogelijkheid is nog 
niet opgenomen in het 
Vademecum, maar op de 
Bondspagina in Philatelie 
van augustus/september 
1999 vindt u hierover 
meer informatie. 

Tenslotte nog dit; het ge
hele beheer van deze ver
zekeringen is in handen 
van de Directeur Verzeke
ringen van de Bond, de 
heer J.F. den Hertog, die 
dit werk geheel belange
loos doet. Alles kost ech
ter tijd en daarom dienen 
uw aanvragen voor een 
verzekering altijd drie 
weken vóór de gewenste 
ingang in het bezit te zijn 
van de Directeur Verzeke
ringen. 
Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen 
met de heer J.F. den Her
tog, Hermelijnstraat 46, 
6573 XZ BeekUbbergen, 
telefoon 0246841200. 

BEKERTOERNOOI 
VAN DE NBFV 

Op zondag 24 februari 
2002 zal het NBFV Beker
toernooi worden gehou
den tijdens Postzegeltotaal 
van de Filatelistenvereni
ging Noviopost in Nijme
gen. Zowel voor het the
matisch als het traditio
neel gedeelte van dit toer
nooi hebben zich vol
doende deelnemers met 
uiteenlopende en interes

sante onderwerpen aan
gemeld. 
Overigens kunt u zich 
nog steeds aanmelden 
voor deelname. Belang
stellenden voor deelname 
aan dit toernooi of voor 
een volgend toernooi 
kunnen contact opnemen 
met de heer 
J.P. Toussaint 
Waterstraat 43 
6573 AB BeekUbbergen, 
telefoon 0246841851 of 
p.toussaint(ä)pIanet.nl 

BONDSBUREAU 
EVEN GESLOTEN 

In verband met de ko
mende feestdagen is het 
Bondsbureau in Utrecht 
gesloten van maandag 24 
december 2001 tot en met 
dinsdag i januari 2002. 
Het Bondsbestuur en me
dewerksters van het 
Bondsbureau wensen u 
allen prettige kerstdagen 
en een goede jaarwisse
ling! 

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


FILATELIE: PRAKTIJKCURSUS VOOR BE-
ALS GEVORDERDE FILATELISTEN 

BEGELEIDING BIJ I 
GINNENDE ZOWEL 

In de praktijk blijkt dat 
veel postzegelverzame
laars behoefte hebben 
om wat breder met hun 
hobby bezig te zijn. Het 
jaarlijkse aanvullen van 
albumbladen en het kort
stondige insteken van de 
daarin behorende zegels 
is niet die actieve bezig
heid die men zich voor
stelt van, wat men 
noemt, de meest educa
tieve hobby die er be
staat, namelijk postze
gels verzamelen. 
Men leert dankzij de cur
sus Begeleiding Bij Fila
telie (BBF) binnen een 
aantal maanden, door 
middel van een opdracht, 
dat het verzamelen van 
postzegels wel degelijk 
een spannende, leerzame 
tijdsinvulling is waar veel 
plezier aan beleefd kan 
worden. Dat gaat niet 
volgens vaste regels, 
maar met volledige vrij
heid van invulling en uit
werking. Alleen de inten
tie om er iets anders van 
te maken dan normaal te 
doen gebruikelijk is telt. 
Omdat er in groepsver

band wordt gewerkt, 
helpt men elkaar bij het 
uitwerken van de op
dracht en de eventuele te
korten met het materiaal. 
De cursus BBF is dus niet 
bedoeld om van een ver
zamelaar een tentoon
stelier te maken. Juist 
omdat de cursist in alle 
vrijheid kan werken en er 
geen vaste regels zijn, zal 
een dergelijk werkstuk 
niet snel voldoen aan de 
eisen van een gejureerde 
tentoonstelling, waar wèl 
regels en voorschriften 
gelden. 
Dat neemt niet weg dat er 
door verschillende cur
sisten al tijdens de cursus 
over tentoonstellen ge
sproken wordt. Men is 
trots op het groeiende 
werkstuk en wil dat ande
ren tonen. Die cursisten 
krijgen dan tijdens de 
cursus een aantal tips om 
binnen het werkstuk en
kele wijzigingen aan te 
brengen, waarna ze het 
advies krijgen de vervolg
cursus BBB (Begeleiding 
Beginnende Exposanten) 
te volgen. Hiermee wordt 

een aanvang gemaakt om 
de grotere stap naar het 
tentoonstellen zonder al 
te veel problemen te 
doen, omdat de meest 
belangrijke zaken voor 
een tentoonstellingspro-
ject worden doorgeno
men. Daarmee is de be
moeienis van de docent 
ten einde. Vanaf dat mo
ment wordt de begelei
ding van het tentoonstel
lingsproject overgeno
men door juryleden, die 
er met vakkundige raad
gevingen, samen met de 
inzender, een werkstuk 
van zullen maken dat de 
toets der kritiek ruim kan 

doorstaan. 
Wat voor de gevorderde 
verzamelaars wordt aan
geboden geldt ook voor 
de beginnende verzame
laar. Eenzelfde soort cur
sus met dezelfde op
dracht en met hetzelfde 
principe: alles mag en 
niets moet. Dat 'altijd 
maar moeten' is in deze 
hobby dus niet van toe
passing. Een sprekend 
voorbeeld van hoe een 
verzameling opgezet kan 
worden is het klapstuk 
van deze cursus. 
Verder zijn er voor verza
melaars - en niet alleen 
voor beginners - natuur
lijk de al jarenlang be
kende ABC boekjes van 
JeugdFilatelie Nederland 
en is voor de basisscho-

KLM 
Ook de dagbladen heb
ben het feit al gemeld: de 
KLM gaat steeds meer sa
menwerking zoeken met 
andere luchtvaartmaat
schappijen. Namen die 
onlangs aan het rijtje 
KLM-partners konden 
worden toegevoegd wa
ren Malen, China Southern 
en Continental. Wie weet 
wat dit nog in de toe
komst kan opleveren voor 
luchtpostverzamelaars? 
Op 4 december was het 
vij ftig jaar geleden dat de 
KLM voor het eerst ging 
vliegen op het traject Am
sterdam-Tokyo. De 
nieuwtjesdienstvan 'De 
Vliegende Hollander' 
was bij het ter perse gaan 
van deze editie van 'Fila
telie' bezig om te probe
ren of er post kon wor
den meegegeven die dit 
heuglijke feit herdenkt. 

ETHIOPEAN AIRUNES 
Naar pas nu bekend is 
geworden, zou de Ethio
pische luchtvaartmaat
schappij Ethiopian Airlines 
met ingang van 28 okto
ber van dit jaar gaan vlie
gen tussen Addis Abeba 
en Amsterdam. 
In Frankfurt wordt een 
tussenstop gemaakt. 

len de bekende scholen
doos verkrijgbaar. De 
scholendoos bevat een 
programma voor de leer
lingen van groep 6 van de 
basisschool. Een leraar 
met enige kennis van de 
filatelie kan hiermee 
goed vooruit, maar de 
school kan uiteraard ook 
een wat meer gerouti
neerde jeugdleider of een 
willige gevorderde verza
melaar te hulp roepen. 
Als propaganda voor de 
fdatelie kan op scholen, 
beurzen, tentoonstellin
gen en in bibliotheken en 
buurthuizen gebruik ge
maakt worden van een 
spellenpakket dat zijn 
weerga niet kent. Een 
tiental spellen met post
zegels als spelmateriaal 
zijn gratis ter beschik
king op het Bondsbureau 
in Utrecht. 
Hebt u belangstelling? 
Als u belangstelling hebt 
voor een of meer van de 
hiervoor beschreven acti
viteiten, informeer dan 
eens bij het bestuur van 
uw vereniging hoe u ge
bruik kunt maken van 
deze service van de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen, de 
NBFV! 

CONCORDE 
Op 30 augustus van dit 
jaar werd er weer een 're-
paratievlucht' gemaakt 
met het supersonische 
vliegtuig Concorde. Er 
ging ook post mee [i]. 

PRO JUVENTUTE 
Op 28 september jl. was 
er echt iets te vieren bij 
Projuuentute: de Dag van 
de Postzegel, de hon
derdzesde ballonpost-
vluchten 'Zeventig jaar 
Oosternijkse luchtpost
verzamelaars'. Dit alles 
leverde Oostenrijkse post 
en post van de Verenigde 
Naties (Wenen) op [2-5]. 

VERHUIZING 
RUBRIEKREDACTEUR 
Eind vorige maand is de 
samensteller van deze ru
briek verhuisd van Bos
koop naar Pijnacker. Op 
het moment dat deze ko
pij ter perse ging was een 
nieuw postbusnummer 
nog niet bekend. U kunt 
nog tot uiterlijk 15 decem
ber a.s. post aan het hier
boven vermelde adres 
zenden. In 'Filatelie' van 
januari 2002 vindt u het 
nieuwe correspondentie
adres. 

Hi l i09^ sr-
SAMENSTEaiNG: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157,2640 AD PIJNACKER 

Bekende 'abc-boekjes':.. .geschikt uoor beginners èn gevorderden... 
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Een van de interessant
ste, maar ook een van de 
moeilijkst in kaart te 
brengen langlopende 
emissies is de Machin-
reeks van Engeland. De 
lange looptijd - inmid
dels al meer dan een dik
ke dertig jaar (en nog is 
het eind niet in zicht) - en 
de grote variatie in waar
den, kleuren, druktech
nieken en papiersoorten 
zijn daar debet aan. Er 
zijn enkele niet zo heel 
erg toegankelijke stan
daardwerken op de markt 
die de zegels van deze 
emissie uitvoerig be
schrijven; één van die 
werken is de Connoisseur 
Catalogue oj Machin Stamps 
and Decimal Dejinitiues. 
Onlangs kwam een sup
plement op deze catalo
gus uit. Het feit dat het 
uitsluitend om een aan
vulling op de secties 'los
se zegels' en 'rolzegels' 
gaat die slechts zeven 
jaar bestrijkt en deson
danks goed is voor 82 pa
gina's dichtbedrukte in
formatie geeft wel aan 
hoe sterk verzamelaars in 
hun schoenen moeten 
staan, willen ze deze 
mammoetserie met suc
ces kunnen tackelen. 
Het supplement bestrijkt 

fIJ 

de periode tussen 1993 
en 2000 en is onderver
deeld in een aantal 
hoofdstukken waarin on
der andere behandeld 
worden de zegels die bij 
Harrison/De La Rue wer
den gedrukt, zegels zon
der waardeaanduiding 
die niet bij Harrison van
daan kwamen, van het 
standaardontwerp afwij
kende JVlachins, hoge 
waarden en regionale 
emissies. Zoals verwacht 
mag worden staat de pu
blicatie - ondanks zijn 
bescheiden omvang - bol 
van de (vooral voor spe

cialisten interessante) in
formatie. 
The Connoisseur Catalogue of 
Machm Stamps - Supplement to 
the Sintjle Stamp & Coil Strip sec
tions of the 10th Edition' doorja-
mcs Skinner, 82 pp , geill. (z/uj), 
JormaatA5 Uit̂ egeucn door 
Connoisseur Publications, Scueno-
aks (Groot-Bnttannie). Verkrijg
baar bij P.W. Mcinhardt, Piet 
HeinstraotjS, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227, 
fax 070-3651885. Prijs: 
ƒ35.80. 

We beginnen er lang
zaam aan te wennen: aan 
de nieuwe indeling van 
de fameuze Michel-cata-
logi èn aan het feit dat de 
nieuwe afleveringen uit 
deze 'wereldreeks' uit
sluitend prijzen in euro's 
vermelden. Onlangs ver
schenen weer twee titels 
uit de serie. 

Deel vijf van de wereldca
talogus, Michel Westafri
ka 2001/2002, bestrijkt 
grofweg de landen die 
onmiddellijk onder de 
Afrikaanse naties aan de 
Middellandse Zee liggen: 
van Mauretanië tot Ts
jaad en dan naar het zui
den toe tot en met Con
go. Tot de belangrijkste 
veranderingen in dit cata-
logusdeel - even afgezien 
van de vermelding van 
europrijzen - de verbeter
de lay-out. Het een heeft 
duidelijk met het ander te 
maken: omdat de gehele 
tekst toch moest worden 
overgezet in verband met 
de euronoteringen kon 
meteen ook een Jace lijt 
worden doorgevoerd. De 
pagina's zien er nu veel 
overzichtelijker uit. Wat 
de prijzen in dit nieuwe 
deel betreft: de redactie 
van de catalogus wijst er 
op dat de noteringen een 
stabiel beeld vertonen en 
in een aantal gevallen 
zelfs een opwaartse trend 
laten zien. In het alge
meen kan worden gecon
stateerd dat de zegels uit 
de beginperiode - en dat 
dan tot de jaren twintig 

en dertig van de twintig
ste eeuw - het heel goed 
doen. In de daaropvol
gende vijftig jaar is er 
weinig beweging in de 
noteringen merkbaar en 
voor de jaren daarna 
geldt weer dat er in een 
aantal gevallen van be
hoorlijke prijsstijgingen 
sprake is. 

MICHEL 
West- und Mitteleuropa 2001/2002 

In Band i van Michels Eu
ropacatalogus, Michel 
West- und Mitteleuropa 
2001/2002 worden And
orra (Frans en Spaans), 
Frankrijk, Gibraltar, 
Liechtenstein, Monaco, 
Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, de Verenigde Na
ties (Geneve en Wenen) 
en Zwitserland behan
deld. Het niveau van de 
noteringen wijkt niet 
drastisch af van dat in de 
vorige editie. Als er al 
sprake is van prijsverho
gingen dan hebben die 
vooral betrekking op de 
zogenoemde Europaze
gels. 
'Michel WestaJTiko 2001/2002' 
en 'Michel West- und Mittteleuro-
pa 2001/2002'; resp 1.376 en 
1.428 pp., gall, (z/u;), formaat 
15x20 cm. Uitcjcgeuen door Sch-
ujaneberger Verlag München, 
Duitsland. Verkrijgbaar bij de 
Vakhandel Filotelie. Prijzen: on
bekend. 

Geert de Bruijn en Frank 
van den Hoven hebben -
het is inmiddels al weer 
enkele maanden geleden 
- een schitterend boek sa
mengesteld. De titel - Op 
ontdekkingstocht door 
West-Brabant Baronie en 
Markiezaat - doet niet 
meteen vermoeden dat 
het om een publicatie 
gaat die filatelisten zal 
kunnen behagen, maar 
toch is dat zo. De 'ont
dekkingstocht' heeft (zo 
blijkt uit de ondertitel) 
vooral betrekking op to
pografische, cultuurhis
torische en toeristische 
aspecten, maar de filate
lie heeft overal in het 
boek zijn vingerafdruk

ken achtergelaten. Los 
daarvan zullen serieuze 
verzamelaars het belang 
inzien van een publicatie 
die - bijna op microni
veau - een verbazingwek
kend omvangrijke hoe
veelheid informatie aan 
de lezer weet aan te bie
den. Het doel dat de au
teurs zich gesteld hadden 
(het voorwoord vermeldt 
het streven naar een zo 
uitgebreid en zo waar
heidsgetrouw mogelijke 
beschrijving van het Land 
van Baronie en Markie
zaat) is dan ook ruim
schoots gehaald. De tekst 
is - gelukkig maar - com
pact gezet en blijft dank
zij het gekozen lettertype 
en de overzichtelijke lay
out heel goed leesbaar. 
Op vrijwel elke pagina 
zijn een tot enkele foto's 
te vinden (in kleur!) zo
dat er in totaal - het boek 
is bijna duizend pagina's 
dik - meer dan duizend 
illustraties bewonderd 
kunnen worden. Het gaat 
voor een deel om actuele 
foto's, maar er is ook ge
bruik gemaakt van een 
groot aantal afbeeldin
gen van prentbriefkaar-
ten. De veertien in dit 
deel behandelde gemeen
ten zijn Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Bergen 
op Zoom, Breda, Etten-
Leur, Gilze en Rijen, Hal-
derberge, Moerdijk, Oos
terhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, 
Woensdrecht en Zundert. 
Dat dit uitvoerige be
schrijvingen van de bin
nen deze gemeenten ge
legen steden, dorpen, ge
huchten en buurtschap
pen oplevert mocht uiter
aard worden verwacht, 
maar dat zelfs wijken, 

West-Brabfflvt: 
Baronie en M«H«zaM 

polders, industrieterrei
nen en natuurgebieden 
een vermelding krijgen 
(en van een beschrijving 
worden voorzien!) is een 

plezierige verrassing. 
Wie het boek ter hand 
neemt zal zich blijven 
verbazen: over de enorme 
berg werk die eraan ten 
grondslag moet liggen, 
over het rijke aanbod aan 
illustrademateriaal en 
over de verkoopprijs die -
gezien het gebodene -
bijna belachelijk laag 
mag worden genoemd. 
Helemaal verbazingwek
kend is het feit dat de pu
blicatie geheel zonder 
subsidie tot stand is ge
bracht. 
'Op ontdekkingstocht door West-
Brabant. Baronie en Markiezaat -
Topograjisch, cultuurhistorisch en 
toeristisch handboek' door Geert 
de Bruijn en Frank uan den Ho-
uen, ggi p ,geill. (kleur),for
maat 16x24 cm Uitgcgeuen door 
Uitgeuerij Filatop, Koekoekstraat 
24,4143 AK Leerdam, telefoon 
0345-630367 Te bestellen door 
overmaking uanJ8g.- (inclusief 
uerzendmgi) op Postbonkrekenmg 
4752860 ten name van Uitgever
ij Filatop te Leerdam, onder ver
melding van 'boek West-Bra
bant'. 

De Katalog der Deut
schen Luftpost is inmid
dels al aan deel veertien 
toe (titel: Sonderjlüge und 
Lujtpostableitungen, Lujt-
brucke Berlin, Messeflüge 
Hannover und Leipzig). 
De periode die in dit deel 

Katalog der Deutschen Luftpost 
Ted 14 

Ujnx\ja^etnr\ Mesaeltüge Hsmov« i jw Lepzig 
1949 1970 

behandeld wordt is die 
tussen de jaren 1949 en 
1970. Hoewel eenvoudig 
van opzet en uitvoering 
biedt ook dit door Erich 
Haberer samengestelde 
deeltje weer volop infor
matie en duidelijke af
beeldingen. De prijzen 
zijn - het is inmiddels een 
vrijwel normale zaak ge
worden - uitsluitend in 
euro's vermeld. 
'Katalog der Deutschen Lujtpost' 
(deel 14) door Erich Habercr; 
112 pp.,geill. (z/w),/ormaatA5 
Uitgegeven door Wiegand und 
Haberer, Rcnnmgen (Duitsland). 
Verkrijgbaar bij P.W Meinhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-3651885 Pnjs:f26.-



DE SCHAT VAN BURG 
RHEINSTEIN 

Omstreden zegels binnenkort onder de hamer 
DOOR OTTO H O R N U N G , L O N D E N 

zen: het donkerblauwgroene vel 
moest aan de posterijen wor
den overhandigd, maar het olijf
groene mocht in het bezit blij
ven van de (al dan niet recht
matige) eigenaar. Het vel ligt in
middels in de kluis van het En
gelse veilinghuis Spink, dat het 
op 13 december aanstaande on
der de hamer zal brengen. 
Hoewel we tot nu toe steeds 
van complete vellen hebben ge
sproken is het vel dat binnen
kort wordt geveild niet helemaal 
intact: een blokje van vier is 
rechtsboven uit het vel losge-

Duitsland staat vol kastelen en 
een groot aantal daarvan is af
gebeeld op postzegels. De Duit
se kastelenzegel die het meest 
tot de verbeelding van de verza
melaars spreekt - en ook tot de 
zeldzaamste exemplaren uit de 
Michel-catalogus Duitsland be
hoort - is een zegel die de fa
meuze Burg Rheinstein in beeld 
brengt. Maar voordat we het 
over die zegel hebben wil ik u 
eerst iets over Burg Riieinstein 
vertellen. 
Het prachtige kasteel is op de 
zuidwestelijke Rijnoever ge
bouwd; het ligt een kilometer of 
vijfentwintig ten westen van de 
grote steden Mainz en Wiesba
den. Oorspronkelijk, na de 
bouw in de negende eeuw, be
stond de vesting uit niet meer 
dan een hoge toren die vanaf 
een nog hogere rots over de ri
vier uitkeek en zijn bewoners 
een weidse blik op de omgeving 
bood. 
Het kasteel kan bogen op een 
geschiedenis die koninklijke en 
zelfs keizerlijke trekjes vertoont. 
In 1282 hield koning Rudolf van 
Habsburg hier bijvoorbeeld zijn 
hof maar na een glorieuze pe
riode van bijna driehonderd jaar 
werd het kasteel schromelijk 
verwaarloosd en veranderde het 
in een ruïne. In 1823 werd prins 
Friedrich Wilhelm van Pruisen 
eigenaar. Hij gaf drie gerenom
meerde architecten opdracht 
het kasteel weer in zijn oude, 
middeleeuwse glorie te herstel
len. De trotse Burg Rheinstein 
bleef vervolgens jarenlang het 
eigendom van de Hohenzol-
lerns. In 1975 kaapte de Tiroolse 
operazanger Hermann Hecher 
het kasteel voor de neus van 
een l-lara Krishna-sekte weg die 
ook belangstelling had om het 
te kopen. De familie Hecher be
steedde veel geld en veel moei
te aan de restauratie van het 
monument, zodat het kasteel -
mede dankzij subsidies die de 
provincie Rheinland-Pfalz ver
strekte - nu weer fier en machtig 
boven de Rijn uittorent. 
De filatelie en de filatelisten 
ontdekten Burg Rheinstein pas 
in 1924, toen de Duitse PTT be
gon met de uitgifte van vier 
hoge waarden in een serie on
der de titel 'beroemde gebou
wen'. De goedkoopste van dat 

kwartet brengt het middeleeuw
se kasteel aan de Rijn in beeld. 
Gestempeld is de zegel niet ex
treem duur - hij is voor een paar 
gulden te koop - maar dan heb
ben we het wel over de oor
spronkelijke versie met de waar
deaanduiding Eine Mark. Er be
staat echter nog een tweede 
versie van de Rheinstein-zege\, 
een uiterst schaarse variant die 
maar heel weinig mensen in het 
echt hebben gezien. 
In 1930 gingen de Duitse poste
rijen aan de slag om in het jaar 
daarop, 1931, een nieuwe zege' 
in het type Burg Rheinstein uit te 
brengen. De zegel moest op 
één punt afwij
ken van die van 
1924: in plaats 
van de inscriptie 
Eine Mark zou 
de nieuwe zegel 
de tekst Eine 
Reichsmark moe
ten laten zien. 
Maar omdat er 
nog volop exem
plaren van de 
Eine Mark-zegel 
beschikbaar waren werd uitein
delijk besloten van de uitgifte af 
te zien. Met uitzondering van 
één vel van vijftig zegels werd 
de gehele oplage vernietigd - al
thans, zo nam men lange tijd 
aan. Dat ene, complete vel werd 
in 1944 opgedeeld, zodat er 
vanaf dat moment ook losse 
exemplaren op de markt kwa
men. De Michel-catalogus nam 
de zegel op onder nummer IX 
(een Romeins cijfer, ten teken 
dat het om een niet-uitgegeven 
zegel gaat); de notering in de 
jongste catalogus van Michel 
bedraagt € 20.000.- (bijna vi j f 
enveertigduizend gulden). Om
dat de zegels tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op de markt kwa
men valt niet goed meer na te 
gaan waar het oorspronkelijke 
vel vandaan kwam. 
Tot de verrassing van velen do
ken er in 1991 plotseling twee 
nieuwe vellen van vijftig Rhein-
ste/n-zegels van Eine Reichsmark 
op. Ze bleken niet in donker
groen, maar in afwijkende kleu
ren (oliifgroen, respectievelijk 
donkerolauwgroen) te zijn ge
drukt. Dankzij het f« i tdatde 
twee vellen boven water kwa
men werd ook duidelijk dat 

Rechts, het vel dat bij Spink onder de hamer komt Inzet een losse 'Eine Reichsmark'-zegel 

voor de niet-uitgeven zegel des
tijds, in 1930, twee verschillende 
drukplaten waren vervaardigd: 
ia (olijfgroen) en ib (donker-
blauwgroen). 
Vrij snel nadat bekend was ge
maakt dat er nóg twee vellen 
bestonden - om precies te zijn 
op 3 december ^ 991 - zou het 
vel met de olijfgroene zegels in 
Zürich (Zwitserland) worden 
geveild, maar ondanks het feit 
dat de zegel in de veilingcatalo
gus werd vermeld kwam het 
niet tot een transactie: het vel 
werd nog voor de veiling terug
getrokken. Dit was het gevolg 
van een actie van de Duitse 
posterijen, die meenden dat er -
gezien de onduidelijke her
komst van de twee vellen - wel 
eens iets onrechtmatigs kon 
hebben plaatsgehad. De zaak 
kwam voor de rechter en sleep
te zich zo'n tien jaar voort, tot
dat er uiteindelijk uitspraak 
werd gedaan. Het vonnis bleek 
een soort compromis te behel-

scheurd en hetzelfde is het ge
val met de zegel rechtsonder. 
Beide veldeeltjes zijn gekeurd 
door de bekende Duitse expert 
Schlegel. Ondanks deze imper
fectie wordt het gehele vel - dus 
inclusief de twee losse 'onder
delen' - in één koop geveild. 
Spink schat dat het vel tussen 
de drieëneenhalve en vieren-
eenhalve ton zal opbrengen. 
Persoonlijk ben ik van mening 
dat men er beter aan had ge
daan het vel verder op te delen, 
zodat meer verzamelaars een 
kansje hadden gehad de hand 
op een stukje te leggen. 
Tot slot: misschien vraagt u 
zich af wie de eigenaar van het 
omstreden en veelbesproken 
vel is. Ik heb geprobeerd daar 
achter te komen, maar het vei
lingbedrijf Spink heeft het be
grip privacy zó hoog in zijn 
vaandel staan dat me dat niet is 
gelukt; het enige dat ik weet is 
dat het om iemand uit Europa 
moet gaan. 

923 



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

Nieuwe oplage van de 
verhuiskaarten 
Bij het doorzoeken van 
partijen (gebruikte) ver
huiskaarten was het me 
al opgevallen dat er de 
laatste tijd relatief min
der exemplaren voor
kwamen met een hoogte 
van 94 mm en meer met 
een hoogte van ca. 96 
mm. Door een van mijn 
correspondenten werd 
ik op het juiste spoor ge
zet; er is een nieuwe op
lage van deze kaarten 
verschenen, waarbij de 
onderste kaart uit het 
setje een paar millimeter 
hoger is dan voorheen. 
De nieuwe oplage ken
merkt zich daarnaast on
der meer door een wat 
lichter gele kleur van de 
fosforbalk, die boven
dien iets dichter naast 
het zegelbeeld gedrukt 

kering voor brieven. Som
mige postadministraties 
staan dit gebruik ruim
hartig toe, andere wijzen 
het ten strengste af. 
De Duitse posterijen had
den blijkbaar geen pro
bleem met een drukwerk
zending die ik onlangs 
uit Duitsland ontving. 
Het porto van 250 pfen
nig is voldaan door mid
del van een zegel van 

gen met weinig 

tl 

li: 

woorden 
POSTKAARTEN 

Wilt u uw adres wijzigingen? Of een 
kaartje versturen ? Handig voorgefrai 
de kaarten, die u kunt versturen wam 
dat wilt. 

100 p., een zegel van 
50 p. en een complete 
briefkaart van 100 p. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Het kerstaerogram van 
dit jaar heb ik nog niet 
ontvangen, maar wel aan 
aantal eerder gemelde 
enveloppen, alle met een 
speciaal eerstedagstem
pel: 
 Goodwill Games; dit eve
nement bestaat sinds 
1986 en omvat veertien 
sporten, waarbij in totaal 
meer dan 1.300 uitgeno
digde atleten strijden om 
de eer en een goedgevul
de prijzenpot. Op de 
voorzijde van de envelop 
staan de betrokken spor
ten vermeld; 

 Australische woestijn
bloemen; op de achterzij
de, enigszins verborgen 
onder de zelfklevende 
sluitkleppen, staan de af
gebeelde soorten ver
meld: de Green Bird Floiver 
of Parrot Plant (Latijnse 
naam Crotalarm cunnin^
hamu), de Poached Eĝ  
Daisy (Polycalymma stuar
tii), de Bush Hibiscus (Ro
dycro/orraflei), de Tal! 
Mullamulla (Ptilotusexal
tatus) en Sturt's Desert Pea 
(Sujainsonia/ormosa). 
 Aidscongres 

Frankrijk 
Drie van de portretten uit 
de postzegelemissie 
'Grote Franse avontu
riers' zijn door La Poste 
gebruikt voor een nieuw 
product: een voorgefran
keerde briefkaart met 
twee flappen die men 
dicht kan vouwen. Deze 
kaarten hebben een for
maat van 113x351 mm 
(open) of 113x162 mm 
(gevouwen) en worden 
gesloten door middel van 
een zelfklevende strook. 
De gebruikte zegelbeel

Wijzig(ing)en? 
In de folder Bestellen bij de 
PostShop> besteedt PTT 
Post ook aandacht aan 
verhuiskaarten. Dat ge
beurt echter een beetje 
slordig. 

Onder het kopje 'Post
kaarten' (een woord dat 
door Van Dale gekwalifi
ceerd wordt als Belgisch
Nederlands) wordt de le
zer gevraagd 'Wilt u uw 
adres wijzigingen?'. P. 
Vermeulen uit Amster
dam las daar met over
heen, in tegenstelling tot 
de corrector. 

= DUITSLAND 

^ Frankering met hele 
— ^ brieflcaart 
0 5 d Zolang er postwaarde
' ■ " stukken bestaan is het al 

de vraag of men de uitge
knipte 'postzegels' van 
briefkaarten en dergelijke 
mag gebruiken als fran

den (ook op de binnen
zijde van de kaarten afge
beeld) zijn geoloog en 
vulkanoloog Haroun Ta
zieff, zeezeiler Eric Ta
barly en oceaankenner 
JacquesYves Cousteau. 
Een set van drie kaarten 
kost 48 francs, wat niet 
echt goedkoop is. 

Litouwen 
Een apart tarief voor de 
verzending van lucht
postbladen bestaat in Li
touwen al sinds 1998, 
maar men heeft enkele 
jaren moeten wachten tot 
er een voorgefrankeerd 
luchtpostblad verscheen. 

AKROGRAMA / ^ \ ' i B 

Op I augustus 2001 was 
het zover; het gaat om 



een blad van 155x325 
mm, dat in drieën kan 
worden gevouwen en 
dichtplakt wordt met de 
gegomde sluitkleppen. 
Het papier is lichtblauw 
aan de buitenzijde en wit 
aan de binnenzijde, 
waarbij het gedeelte dat 
men naar binnen vouwt 
bedrukt is met het beeld
merk van de Litouwse 
Posterijen. In de rechter
bovenhoek van het lucht
postblad staat datzelfde 
beeldmerk, met 'Port Be
taald' en de landsnaam in 
het Frans en het Litouws. 
Linksboven staat de tekst 
'Luchtpostblad' in beide 
talen. Naast de vijf adres
regels ziet men een af
beelding van een kerkge
bouw in de hoofdstad 
Vilnius. 
Het exemplaar dat wij 
ontvmgen is op de dag 
van uitgifte gestempeld 
in de stad Kaunas. 

Moldavië 
Weer enkele verlate mel
dingen: 
 Envelop honderdste ge
boortedagvan de compo
nist Stefan Neaga (igoo
1951). Zegelbeeld (20 
bani): de componist aan 
de piano; illustratie: ge
bouw van het 'Stefan Ne
aga'conservatorium 
( 2 0 0 0 ) ; 

soortgelijk, met daarbo
ven de tekst 'Christus is 
herrezen'. 

Rusland 
Op 20 juli 2001 ver
scheen in Rusland een 
briefkaart ter herden
king van de 125ste ge
boortedagvan de schil
der I. Bilatain (1876
1942). Zegelbeeld 

Twee enveloppen lang 
formaat met zegelbeeld 
'A'(=2.2or.): 
 Internationaal Schaak
festival; drukdatum 05
072001; 
 Ijsberen in natuurreser
vaat op het eiland Wrangel; 
drukdatum 23032001. 
Enveloppen met bijzon
dere zegelbeelden 
(2.20 r.): 

Verenigde Staten 
Voor de vijfde keer op rij 
verscheen dit jaar (op i 
oktober) een geïllustreer
de prentbriefkaart met 
een cartoonfiguur uit de 
reeks Looney Tunes. 

Deze keer is Porky Pig de 
gelukkige, afgebeeld als 
postbode die een brief 
bezorgt bij een buiten

brievenbus. Oplettende 
toeschouwers zal opval
len dat de brief gefran
keerd is met de Roadrun
nerpostzegel van vorig 
jaar. De kreet That's all 
Folks! (waarmee de teken
films uit deze reeks tradi
tioneel besloten worden) 
geeft aan dat deze brief
kaart de laatste uit de se
rie is. Een boekje van tien 
(identieke) kaarten kost 
$7.25. 

Voor de feestdagen heb
ben de Amerikaans pos
terijen een set samenge
steld van vijfmaal vier 
Kerstmanbriefkaarten 
van dit jaar plus vijfmaal 
vier Hertbriefkaarten 
van 1999. Bij die laatste 
kaarten (nominaal 20 c.) 
moet overigens een cent 
bijgefrankeerd worden, 
want het briefkaarttarief 
is inmiddels verhoogd 
naar 21 cent. 

De eerste briefkaart in 
het nieuwe tarief van 21 c. 
verscheen overigens op 
20 september 2001. Het 
is een briefkaart van het 
normale, kleine formaat, 
met het zegelbeeld White 
Barn ('witte schuur'). Van 
deze kaart is er ook een 
versie met betaald ant
woord, dus twee brief

 Lang formaat: Interna
tionaal symposium Post
Trojka 2001 in StPeters
burg (28 augustus 2001); 
 Klein formaat: Twee
honderdste geboortedag 
wiskundige M.W. Ostro
gradski. In het zegel
beeld de naar hem ge
noemde formule, als illu
stratie zijn handschrift 
afgedrukt over een foto 
van Parijs (NotreDame 
en Seine); 11 september 
2 0 0 1 ; 
 Klein formaat: Twee
honderdste geboortedag 
natuurkundige B.S. Jako
by. Zegelbeeld: portret 
met machine, illustratie: 
galvanoplastisch kunst
werk; II september 2001. 

<Dear Customers, '; 
i 

iMiw^ you and' ' 
yours tl safe and 
luxppy hotiday 

U'* M M <lmr 

■7/if <Posta(Store 

 Envelop 'Europees jaar 
van de Talen' met in het 
zegelbeeld (25 b.) een ge
dichtvan A. Malevici af
gedrukt over een rivier
landschap (2001); 
 Envelop Pasen 2001, ze
gelbeeld (25 b.): kuikens 
en eieren; illustratie: 

(1.65 r.); portret. Links 
op de kaart zijn onder 
meer twee van zijn wer
ken te zien: de omslag 
van een door hem geïllu
streerd boek met Russi
sche sprookjes en sagen 
en een postzegel uit de 
jubileumserie van 1913. 

SSi 

( 



kaarten aan elkaar, waar
van de tweede bestemd is 
voor het antwoord van de 
ontvanger. 

Bij recente Amerikaans 
briefkaarten is geen ver-
scliil te zien tussen vraag-
en antwoordlcaart. 

Zwitserland 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel ver
scheen in Zwitserland op 
20 november 2001 een 
voorgefrankeerde prent-
briefkaart met als onder
werp 'Moderne architec
tuur in Bazel'. Voor het 

zegelbeeld is gebruik ge
maakt van de postzegel 
van 70 rappen die op de 
zelfde dag uitgegeven 
werd. 

Deze zegel, een ontwerp 
van Beat Kehrli, is door 
het publiek gekozen uit 

een reeks ontwerpen die 
gepresenteerd werden op 
een rondreizende ten
toonstelling. Welke ge
bouwen op de postzegel 
afgebeeld staan, is mij 
niet bekend. 
Op de beeldzijde van de 
kaart ziet men in elk ge

val de BIS-toren, het Bey-
eler Museum, de SBB-to-
ren en het Tinguely Mu
seum als beeldbepalende 
bouwwerken van Bazel. 
De kaart is te koop voor 
i.io francs, waarbij men 
kan kiezen voor een post-
fris exemplaar of een 
exemplaar met eerste-
dagstempel. 

Op dezelfde datum ver
scheen een set van twee 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten die aandacht 
schenken aan de Zwitser
se deelname aan het 
Olympische ijshockey in 
de loop der jaren. De ene 
kaart toont een wed
strijdbeeld uit de Winter
spelen van 1928 in Sankt 
Moritz, de andere blikt 
vooruit naar 2002, wan
neer het evenement 
plaats zal vinden in Salt 
Lake City (Verenigde Sta

ten). De kaarten hebben 
allebei een verschillend 
zegelbeeld Salt Lake City 
2002 met daarnaast een 
port-betaaldaanduiding. 
Ze zijn uitsluitend ver
krijgbaar als set, voor 3 
francs. 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

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

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

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

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

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

Faxnr. 0313-413295 
E-mail: pzhronh@bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

met de euro op komst: 

f. f i paa r iiui miMiiceiii 

muntenalbums 
Kon. Beatrix (+ 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Juliana (+ 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Wilhelmina I 
Kon Wilhelmina II 
v e r z e n d i n g z o n d e r 

ƒ62,50, 
ƒ59,50, 
ƒ65,00, 
ƒ65,00, 
p o r t o k 

Nu ƒ49,50 
Nu ƒ45,00 
Nu. ƒ49,50 
Nu ƒ49,50 

t e n I 

Postzegel- en (JMunthandel van Triest bv 
M> Molenstraat 8 3 , 6712 C T Ede CO 

tel. (0318) 6 1 8 0 7 4 ^ fax (0318) 6 5 1 3 4 4 
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grote sortering  kwaliteit  lage prijzen 

gratis verzamelingen en 
restanten lijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCOlijsten volgens Michel of Yvert cat. zijn welkom 
WIJ hanteren zeer redelijke prijzen. 

l a n O e n : kwaliteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W.Duitsland, Berlijn, D.D R , 
Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep. Sunname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

m o t i e v e n . gratis pnjshjsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
tremen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 

o 

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

Prijslijsten: tel. 0736572334, fax 0736572785 
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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 f 110,-. 

- Voor ieder wat wils -
Postz.- en Munthandel 

Risca 
Jan V. Galenstraat 165 
1056 BR A m s t e r d a m 

Tel : 020-6188712 

Leidse Postzegelhandei 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Le iden 
Tel : 071-5123233 

Bredenhof Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BC Ro t te rdam 

Tel : 010-4826725 

K. Tolhuizen 

Folkingestraat 35 
9711 JT G r o n i n g e n 

Tel. : 050-3131577 

Postzegel Centrale 
Emmen 

Matissepassage 12 
7811 DT E m m e n 
Tel : 0591-840925 

Postzegel Par t i jen 
Cent ra le 

Piet Heinstraat 112 
2518 CIVI Den Haag 

Tel : 070-3625263 

Postzegelhandei Gilze 

Alphensebaan 35 
5126 PR Gi lze 

Tel : 0161-453588 

Den Postkoets 

Schouwburgplein 3 
7551 DE Henge lo 
Tel : 074-2508650 



He U a SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Echo's van de elfde 
Wie had gedacht dat 
Linn's Stamp News, het 
bijzonder journalistiek 
gemaakte Amerikaanse 
filatelistische weekblad, 
de weken na de ramp die 
Amerika trof vol zou 
staan met artikelen en 
berichten gerelateerd aan 
de dramatische gebeurte
nissen komt bedrogen 
uit. Het nummer van 17 
september ging op 6 sep
tember al op de post, dus 
dat was op de elfde sep
tember al gedrukt.In de 
uitgave die op 20 septem
ber gepost werd staat een 
bericht over een veiling
houder die poststukken 
die afl<omstig waren van 
het World Trade Centre of 
het Pentagon uit de vei
ling heeft genomen 'om
dat we het niet passend 
vinden in deze dagen in 
dat soort stukken te han
delen.' Weer een week la
ter komt de hoofdredac
teur in een commentaar 
op de gebeurtenissen te
rug; dit naar aanleiding 
van reacties van lezers die 
een speciale herden
kingszegel wensen. Hij 

geworden. Wel is er een 
handelaar die in een pa
ginagrote advertentie de 
tekst plaatst die de Ame
rikaanse president 
Franklin Delano Roose
velt op DDay aan zijn 
troepen stuurde, met een 
foto waarop de president 
bezig is met zijn postze
gelverzameling om in die 
spannende dagen even 
tot rust te komen. 

Postwaardestukken 
Nogmaals Linn's Stamp 
News: het nummer van 13 
augustus bevat een kort 
artikel over de Ameri
kaanse luchtpostenvelop
pen, waarvan de eerste 
(de koploper van een lan
ge reeks) in 1929 ver
scheen. Die envelop met 
een voorgedrukte zegel 
van 5 cent was ook de eer
ste ter wereld die speciaal 
voor het luchtpostverkeer 
werd uitgegeven. Eerdere 
luchtpostenveloppen wa
ren namelijk gewone 
postwaardestukken, 
voorzien van een opdruk. 
Ook over postgeschiede
nis, maar dan van een 
wat oudere datum, han

Gemengde frankeringen 
uit de laatste periode zijn 
vooral erg gezocht. 

Goud voor de VN 
Er viel nog meer te her
denken. Zowel de Franse 
Echo de la Timbroloäie als 
het Engelse Gibbons Stamp 
Monthly van oktober her
inneren de lezers eraan 
dat de Verenigde Naties 
op 16 november 1950 hun 
eerste postzegels uitga
ven. In feite zijn het 
dienstzegels, zoals de 
Zwitsers  die al vóór de 

gerelateerde postzegels 
uit. 

Scandinavische thema's 
De grote Hajiiiatentoon
stelling (in oktober jl. in 
de Deense hoofdstad Ko
penhagen gehouden) was 
voor diverse bladen aanlei
ding om de aandacht op 
Denemarken te richten. 

Gibbons Stamp Monthly 
bracht in genoemde 
maand een uitvoerig arti
kel over de opmerkelijke 
voorgeschiedenis van de 

Een vlâ stempel en een zê el, beide besteden aandacht aon de Verenigde 
Naties, maar ze doen dan uanuit uerschillend perspectief 
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■̂  Vier uoorbeeldcn uan Wiirttembergse post(u)aorde)stul<ken; het Duitse Bondsblad bracht onlangs een artikel 
^ ouer Württemberg. 

2 wijsteropdatdeAmeri
^ kaanse post over het al
° gemeen meer aandacht 
:̂  heeft gehad voor over
^ winningen dan voor ne
^ derlagen. Dus blijven de 

Amerikaanse verzame
Q M laars zitten met vragen of 
' • • er in het WTC ook een 

postkantoor met eigen 
stempels was en of er 
handelaren of verzame
laars het slachtoffer zijn 

delt de serie artikelen die 
in het Duitse Bondsblad 
Philatelie (oktober) is be
gonnen over de post
waardestukken van Würt
temberg. Het toenmalige 
koninkrijk heeft er tus
sen 1862 en 1920 (maar 
toen was het de Volks
staat) heel wat uitgege
ven, waarbij met name de 
ambtelijke diensten er 
heel veel hebben gehad. 

laatste wereldoorlog spe
ciale zegels voor de Vol
kenbond hadden  ze te
recht noemen. 

Behalve de Verenigde Na
ties zelf met haar talrijke 
agentschappen in diverse 
landen (zoals het Inter
nationaal Gerechtshof in 
Den Haag) geven ook 
veel landen bij speciale 
gelegenheden aan de VN 

Dankzij Hofnia 01 stond de klas
sieke Jilatelie uan Denemarken 
maandenlang m de belangstelling 
uan dejilatehstische pers. 

Deense post, die in 1851 
leidde tot de uitgifte van 
de eerste Deense postze
gels. Maar ook over wat 
er nadien volgde schrijft 
het blad. Het maakt De
nemarken tot een boei
end verzamelgebied. 

In hetzelfde blad is ook 
nog een artikel te vinden 
over de jubilerende No
belprijzen  ditmaal over 
de Noorse bijdrage, want 
in dat land wordt de vre
desprijs toegekend. De 
Noren zijn wat zuiniger 
dan de Zweden met het 
afbeelden van Nobel
prijswinnaars op postze
gels, maar de Zweden 
hebben dan ook veel 
meerprijzen te verdelen. 

Een Noorse Nobelprijszegel. 

Franse Italianen 
Nog een keer aandacht 
voor de componist Verdi: 
ook het Franse Timbres 
Magazine schrijft over 
hem, maar knoopt daar 
meteen zijn land en tijd
genoot Garibaldi aan 
vast. Deze laatste vocht 
met de wapens voor de 
eenheid van Italië, terwijl 
Verdi zich muzikaal door 
dat streven liet inspire
ren. 
Opmerkelijk is dat bei
den op Frans territorium 
zijn geboren: Garibaldi 

Gaspori (links) en Verdi. .bien 
étonne's de se trouuer ensemble .. 

in Nice en Verdi niet ver 
van Parma, dat in die pe
riode door Napoleon was 
geannexeerd. 

Nogmaals luchtpost 
Ook al is het luchtpost
verkeer tegenwoordig 
vanzelfsprekend, het 
fenomeen blijft boeien en 
zijn historie niet minder. 
American Philatelist van 
september heeft een uit
voerige studie over wat de 
'filatelistische begelei
ding' van Charles A. 
Lindbergh mag worden 
genoemd. Want lang 
voor deze vlieger zijn be
roemde sprong over de 
oceaan maakte was hij al 
nauw betrokken bij het 
luchtpostvervoer, zoals 
aan de hand van diverse 
poststukken wordt aan
getoond. 

Hetzelfde nummer bevat 
een artikel over de Ameri
kaanse Gra/Zeppelinze
gels en de speciale stem
pels die voor de Zeppe
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'Lindy came'  Amerikaans poststuk dot ueruJijst noar de luchtuaardheld 
Charles Lindbergh 

linvluchten werden ge
bruikt. 
En om nog even bij de 
vliegerij te blijven: de 
Fransen kunnen niet ge
noeg lezen over hun 
luchtvaartpionier Jean 
iVIermoz. In het septem
bernummer van de Echo 
vinden we een hommage 
aan de man die vooral de 
Franse luchtpostverbin
dingen naar ZuidAmeri
ka tot ontwikkeling 
bracht. 
Overigens zijn de Fran
sen niet kinderachtig ge

Mermoz (bouen) mag don zogoed 
als de beroemdste auioteur van 
Frankrijk zijn, de Franse besteed
den toch ook aandacht oon Char
les Lindbergh (onder). 

weest: ook Lindbergh 
kreeg zijn postzegel (in 
1976), maar wel zonder 
zijn portret. 

Krijgsgevangenen 
Een apart hoofdstuk in 
de geschiedenis van de 
militaire post vormt het 
postverkeer van en met 

krijgsgevangenen. In Der 
BriefmarkenSpiegel van 
oktober staat een studie 
over het vigerende inter
nationale recht dienaan
gaande, en dan in het bij
zonder de Geneefse Con
ventie van 192g. 

Onder andere aan de 
hand van zijn eigen erva
ringen beschrijft de au
teur hoe bijvoorbeeld de 
Amerikanen zich strikt 
aan dit verdrag hielden. 
Met de wens dat dit 
hoofdstuk blijvend tot de 
geschiedenis zal behoren 
en geen vervolg zal krij
gen besluit de schrijver 
D. Kienscherf  wij hopen 
het met hem. 

Hoorn bracht redding 
Waar anders dan in 
Hoornblazer (oktober) 
van de Vereniging van 
Zaanse postzegelverza
melaars 'De Posthoorn' 
zou u het romantische, 
maar tevens dramatische 
verhaal kunnen lezen 
over de Noorse postbode 
Turtveit, die op zaterdag 
3 januari 1903 met zijn 
collega op ski's vetrok 
van Odda naar R0ldal. De 
collega wist zich te red
den uit een vier meter 
hoge lawine en keerde te
rug naar Seljestad. Twee 
dagen lang werd er ver
geefs door hulptroepen 
gezocht naar Turtveit. Op 
maandagavond, na 56 
uur, strompelde Turtveit 
tot ieders verbazing met 
zijn postzak het dorp 
binnen: Hij had zijn post
hoorn gebruikt om een 

Krijijsgcuangenpost: menselijkgczicn soms dramatisch, Jïlotclistischge
zien bijna altijd interessant. 

Knegsjefuigeiienpoit 

tunnel te graven. U vindt 
zijn monument in Selje
stad. 

Scheepspraat 
In Thema, het tijdschrift 
voor thematische filatelie 
(september 2001), staat 
een interessant artikel 
over Scheepspraat. Het be
handelt voornamelijk 
Turkse postzegels die af
beeldingen vertonen van 
veerboten, die diensten 
onderhouden met eilan
den of eilandengroepen. 
Van die veerboten wordt 
het gehele doopceel ge

licht: waar en wanneer ze 
gebouwd werden en wie 
er de eigenaren van wa
ren. Vijf veerboten op 
postzegels verluchten het 
artikel. 

Zetfout? 
Wie niet filatelistisch is 
geïnteresseerd in Noor
wegen heeft zich wellicht 
al eens afgevraagd, waar
om op de ene postzegel 
de landsnaam Norge voor
komt en op de andere No
re^. Uitleg hierover wordt 
gegeven in nummer 149 
van Het Noorderlicht, 
kwartaalblad van de Ne
derlandse Filatelistenver
eniging Skandinavië. 

^̂ i.

De landsnoom 'Noreg' (zoals op 
het omslag uan deze Noorse atlas) 
IS beslistgeen zetfout. 

De verklaring luidt als 
volgt: Noorwegen is 
tweetalig, althans wat de 
spelling betreft! Pas in 
1986 verscheen er een ze
gel met de landsnaam in 
beide spellingen. Het ar
tikel gaat verder met de 
uitleg over de geschiede
nis en de ontwikkeling 
van de Noorse taal. 

Diep de polder in 
Het septembernummer 

van Bulletin, het blad van 
de Vereniging voor Kin
derpostzegels en JVlaxim
afilie, brengt een prach
tig beeldverhaal over de 
achtergronden van de eu
rozegel van 85 cent met 
het thema 'polderland
schap'. De speurtocht 
kreeg een geweldig resul
taat bij een bestuurslid 
van de VVV Beemster's 
Welvaart, die bewerkstel
ligde dat er een luchtfoto 
beschikbaar kwam van 
het gebied rondom fort 
Spijkerboor. De luchtfoto 
en foto's van details daar
uit geven een uitstekende 
uitleg, hoe de ontwerper 
te werk is gegaan. Een 
diep uitgewerkt verhaal! 

Lees die krant! 
In de najaarsuitgave van 
Druk Doende (filatelisti
sche motiefgroep Papier 
en Druk  Nederland) 
wordt aandacht besteed 
aan de lezers van kranten 
in alle soorten en maten 
op postzegels. Deels zijn 
er afbeeldingen op te vin
den van fragmenten van 
schilderijen waarop een 
krantenlezer voorkomt en 
weer andere laten beroem
de lezers zien zoals Kenne
dy en (veelvuldig) Lenin. 

Kranten en krontenlezers. een in
teressant ucrzamelthema. 

Heel origineel is een An
tilliaanse postzegel, 
waarop de krantenlezer 
geheel achter de krant is 
verborgen. Ruim twintig 
postzegels worden er af
gebeeld. 

Kreuzer, centisimi, soldi 
Een interessant verhaal 
over de eerste postzegels 
van Oostenrijk kunt u le
zen in nummer 147 van 
De Sleutelpost (Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars). Oos
tenrijk was ons land twee 
jaar voor met de eerste 
zegels. 

Omdat Oostenrijk in die 
periode in een personele 
unie verenigd was met 
het LombardischVeneti
aans Koninkrijk waren de 
zegels in beide gebieden 
aanvankelijk identiek, 
maar met een andere 
waardeaanduiding: Kreu

Een Oostenrijks 50kreuzerstuk 

zer voor Oostenrijk en cen
tisimi voor het Lombar
dischVenetiaans Ko
ninkrijk. In 1858 werd in 
het laatstgenoemde ge
bied een nieuwe munt
eenheid aangenomen en 
werden de zegels gewaar
deerd in soldi. Na 1859, 
toen Oostenrijk Lombar
dije moest afstaan aan 
Italië, verdween uiteraard 
de andere waardeaandui
ding, met uitzondering 
voor Venetië, waar beide 
geldswaarden werden ge
handhaafd. 

Vals of echt? 
In het jubileumbulletin 
75 jaar van de Rotter
damsche Philatelisten 
Vereeniging wordt uit
voerig ingegaan op ver
valsingen in het artikel 
Vols of echt> 
Een duidelijk onder
scheid wordt gemaakt in 
het soort vervalsing, die 
ten nadele kan zijn van de 
posterijen of van de ver
zamelaar. De Rotterdam
sche Philatelisten Veree
niging staat bekend om 
haar strijd tegen vervals
ingen en heeft in de loop 
der jaren een falsificaten
verzameling opgebouwd 
die tot de grootste van 
Nederland mag worden 
gerekend. 

Het kan ook anders 
In de oktoberuitgave van 
het maandblad ZHPV 
(ZuidHollandse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars) wordt een plei
dooi gehouden voor 'an
ders verzamelen', waarna 
vervolgens het onder
werp 'stempels' wordt 
behandeld. 
Achtereenvolgens komen 
puntstempels in alle va
riëteiten, kleinrondstem
pels, grootrondstempels 
en brandstempels, stem
pelfouten, treinstempels 
en bootstempels ter be
spreking aan de beurt met 
voorbeelden daarvan. 
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BUITENLANDSE PLAATSEN: 
TEGENWOORDIG HETEN ZE ZO 
Plezier en hoofdbrekens dankzij quiz 
DOOR P R O F . D R . J . H . V A N L I N T , N U E N E N 

Gelet op de reacties die tientallen lezers van 
Filatelie aan de redactie zonden viel de quiz ^Pas 
op met buitenlandse plaatsnamen' bijzonder bij u 
in de smaak. We volstaan daarom niet met de 
'kale oplossing' van deze puzzel, maar trekken 
er wat meer ruimte voor uit. Dat stelt prof. dr. 
J.H. van Lint in staat de juiste antwoorden met u 
door te nemen en - voor zover dat mogelijk is - u 
te laten zien hoe die oplossingen filatelistisch 
kunnen worden geïllustreerd. 

gedurende de inlijving bij 
Frankrijk in de periode i8io-
1814. Er bestaat een langstem-
pel '126 Bois Ie Due' dat met 
rode stempeiinkt werd aange
bracht. Een stempel 'Bois Ie 
Due' zonder departements-
nummerwerd al in 1795 ge
bruikt. 

\^L^//eiiiJuiu' 
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Hieronder vindt u de oplossing 
van de quiz Pas op met buiten
landse plaatsnamen die in het ju-
Iinummer200i van 'Filatelie'te 
vinden was. Waar dat mogelijk 
was heb ik materiaal afgeoeeld 
dat informatie verschaft over 
het juiste antwoord en soms 
ook over mogelijke andere ant
woorden. We houden de volgor
de van de auteur van de quiz, 
mr. A. van der Flier, aan en 
gaan dus alfabetisch te werk. 

Adelsberg 
Adelsberg was een stad in 
(oud) Oostenrijk, nu Postojna in 
Slovenië (daartussen, na 1918, 
lag de plaats in Italië). In de 
Oostenrijkse tijd waren twee 
langstempels in gebruik, waar
van een met sierletters. De stad 
Postojna is bekend om zijn gro
te druipsteengrot, die al in de 
Middeleeuwen werd ontdekt. 

Jlöclsbcrg 
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Agram 
De stad Agram lag ooit in (oud) 
Oostenrijk. Tegenwoordig ken
nen we Agram als Zagreb m het 
onafhankelijke Kroatië, ze 
vormt het bestuurlijk, econo
misch en cultureel centrum van 
het land. In de tijd daartussen 
lag Zagreb in Joegoslavië, als 
hoofdstad van de toenmalige 
deelrepubliek Kroatië. 
In de Oostenrijkse tijd werd een 
langstempel gebruikt en ook 

verschillende rondstempels 
(met en zonder versiering), een 
dubbelring-stempel met versie
ring en een elliptisch stempel 
(aangetekend). 

Diedenhofen 
Diedenhofen heet tegenwoor
dig Thionville. Van 1871 tot 1918 
en van 1940 tot 1944, jaren 
waarin Elzas-Lotharingen door 
Duitsland was ingelijfd, werd de 
Duitse naam Diedenhofen ge-

PAYS-BAS 
PAR 

THIOXVILU; 

K R A L J E V S K I H O L A N D S K I L L O V O 
(XONIMKLtlKE HOLLANDSCHE ILOYDl 

Bois Ie Due 
Bois Ie Due was de naam van 
's-Hertogenbosch in Nederland 

bruikt. Er is een grenskantoor-
stempel uit 1818 ge
bruikt en er IS ook 
een stempel bekend 
uit de tijd van de 
Frans-Duitse oorlog. 

Eger 
Bij de plaatsnaam 
Eger kunnen we in 
feite c/We oplossin
gen geven. Er is een 
dorp in het Duitse 
Saksen van die naam 
en er is nog een ver
melding in Honga
rije - zie daarvoor bij 

Erlau. De gezochte oplossing 
heeft betrekking op een stad in 
(oud) Oostenrijk (Böhmen) die 



nu Cheb heet en in Tsjechië ligt. 
Er waren in Eger in de Oosten
rijkse tijd dubbelring-stempels 
met en zonder versiering in ge
bruik en ook een rondstempel. 

Erlau 
Ook bij Erlau kan aan verschei
dene plaatsen worden gedacht. 
Zo liggen er stadjes van die 
naam in Duitsland, om precies 
te zijn bij Rochlitz, Passau en 
Suhl. Maar die plaatsje heten 
nog steeds Erlau; de oplossing 
die de heer Van der Flier zocht 
was Erlau in Oostenrijk-Honga-
rije, een plaats die tegenwoor
dig (en ook vroeger al) Eger 
heette en die tegenwoordig in 
Hongarije ligt. 
Er waren in de Oostenrijkse tijd 
een dubbelring-stempel met 
versiering, een elliptisch stem
pel en een rondstempel in ge
bruik. 

DE JUISTE OPLOSSING 

Festung Ofen 
Ofen was lange tijd de naam 
voor Buda, de helft van de stad 

U heeft er even op moeten wachten: dit is de juiste oplossing van 
Pas op met buitenlandse plaatsnamen (quiz van mr. A. van der Füer, 
'Filatehe'van juli 2001, pagina 593): 

De stad heet nu en ligt in 
Adelsberg Postojna Slovenië 
Agram Zagreb Kroatië 
Bois Ie Duo 's-Hertogenbosch Nederland 
Diedenhofen Thionville Frankrijk 
Eger Cheb Tsjechië 
Erlau Eger Hongarije 
Festung Ofen Buda (deel van Budapest) Hongarije 
Frauenburg Saldos' Ledand 
Fünfkirchen Pécs Hongarije 
Gran Esztergom Hongarije 
Hermannstadt Sibiu Roemenië 
Karl Marx Stadt Chemnitz Duitsland 
Klausenburg Cluj-Napoca Roemenië 
Königsberg Kaliningrad^ Rusland 
Lemberg LViv of Lwow Oekraïne 
Lüttich Luik/Liege België 
Memel Klaipeda Litouwen 
Mitau Jelgava Ledand 
Munkacs Mukatscheve^ Oekraïne 
Oedenburg Sopron Hongarije 
Pozsony Bratislava Slowakije 
Raab Györ Hongarije 
Ragusa Dubrovnik Kroatië 
Smyrna Izmir Turkije 
Wenden Cesis Ledand 

'; Frombork in Polen werd ook goed gerekend 
': Ook goed gerekend werden Klimkovice en Kynsperk (Tsjechië), Nova' 
Bana (Slowakije) en Chojna (Polen) 
3: Andere spellingen (o.a. Mukaceue) werden goed gerekend 

Het merendeel van de inzenders ging het - zo bleek uit hun toelich
ting - niet om het winnen van een van de drie prijsjes, maar meer 'om 
het spel'. We zullen zien of we de lezers van 'Filatelie' volgend jaar 
nog eens op een 'plaatsnamenpuzzel' kunnen tracteren. Redactie 

DE PRIJSWINNAARS 

Er kwam een aanzienlijk aanal foudoze oplossingen bij de redactie 
binnen. Na loting werden de drie prijsjes toegewezen aan de heren 
E.W.F.W. Töth uit Aalsmeer, A.J. van Oosten uit Zutphen en J.W. van 
Wingen uit Leiden. Van harte gelukgewenst! 

Budapest in Hongarije. Op oude 
kaarten komt men de naam 'Of-
enpest' tegen. 
In de Oostenrijkse tijd werd een 
rondstempel 'Festung Ofen' en 
een elliptisch stempeT'F. Ofen/ 
Recomendirt' (aangetekend) 
gebruikt. Verder waren er diver
se stempels in gebruik met al
leen de aanduiding 'Ofen'. Ook 
in die tijd waren er overigens al 
stempels met de naam 'Buda'. 

Frauenburg 
Ook in het geval van Frauen
burg zijn weer verschillende op
lossingen mogelijk. Als we op 
een kaart uit 1921 afgaan zou de 
indruk kunnen ontstaan dat er 
in Oostenrijkeen stadje Frauen
burg was. Dat is echter niet zo; 
er was een burcht met die naam 
in een gehucht Frauendorf (55 
huizen). Ook St. Georgen - ver
meld op een hedendaagse kaart 
- was toen een gehucht. 
Dan was er een stad in Oost-
Pruisen (Duitsland) die Frauen
burg heette; dat is nu Frombork 
in Polen. Er werd in deze plaats 
een drieringstempl met het 
nummer '426' gebruikt. Deze 
plaats Frauenburg was onder 
meer bekend omdat Coperni
cus (1473-1543), de grondlegger 
van de moderne astronomie, er 
werkte en daar begraven is. Co
pernicus' beeltenis komt op een 
aantal zegels voor; de Poolse 
PTT herdacht in 1923 zijn 
450ste (Yvert-nummer268) en 
in 1973 zijn 500ste geboortedag 
(Yvert-nummer 2074/75). 
De oplossing die de heer Van 
der Flier werkelijk zocht was 
Frauenburg in Letland, nu Sal-
dus. Wie deze oplossing fllate-
listisch zou willen illustreren 
kan gebruik maken van het 
nummerstempel '242' dat er in 
gebruik was. 

Fünfkirchen 
Fünfkirchen was een stad in 
Oostenrijk-Hongarije die we nu 
kennen als Pécs in Hongarije. 
Pécs is de hoofdstad van de 
provincie Baranya, een gebied 
dat fllatelistisch gezien ook in
teressant is vanwege de beken
de ßora/iya-opdrukken op Hon
gaarse zegels (1919) tijdens de 
Servische bezetting. 
In de Oostenrijkse tijd waren in 

Fünfkirchen een elliptisch stem
pel, een langstempel en een 
rondstempel in gebruik. 

Cran 
Er is in Noorwegen een dorp 
Gran; het ligt 68 kilometer ten 
noorden van Oslo, vlakbij Jaren. 
Er bestaat een driering-num-
merstempel '89', een rond
stempel en een dubbelring-
stempel. Maar het is niet Gran 
in Noorwegen dat door de heer 
Van der Flier als oplossing werd 
gezocht. Het gaat in dit geval 
om een stad in Oostenrijk-
Hongarije, die tegenwoordig 
(en vroeger ook al) Esztergom 
heette en die nu in Hongarije 
ligt. 
Gran is een van de oudste ste
den van Hongarije. In het jaar 
1000 werd de eerste koningvan 
Hongarije, Stefanus I (Istvän) 
er gekroond. Die kroon, een van 
de bezittingen waar Hongarije 
het meest trots op is (ook wel 
de 'heilige kroon van Hongarije' 
genoemd) werd geschonken 
door paus Sylvester II. 
Stefanus I werd in 1083 heilig 
verklaard. De kroon komt op 
zeer veel Hongaarse zegels 
voor. De hierbij afgebeelde ze
gel, Yvert-nummer 503, is de 
laatste uit een serie die in 1938 
werd uitgegeven ter gelegen
heid van de 900ste herdenking 
van de dood van Stefanus. 

MAfö\RKIRPOSTA 

De Stefanskroon is vanaf 1888 
heel lang het watermerk van de 
Hongaarse zegels geweest. 
In de Oostenrijkse tijd werden 
in Gran een rechthoekig stem
pel, een elliptisch stempel, een 
dubbelring-stempel (met ver
siering) en een rondstempel ge
bruikt. Verder was ook een dub
belring-stempel (met versie
ring) 'Esztergom' in gebruik. Er 
is ook een ruitvormig stom 
stempel gebruikt in die tijd. 

GRAN (GRAN) 

é$^% 
931 



Hermannstadt 
Hermannstadt, een stad in 
(oud) Oostenrijk (Siebenbür
gen) heet tegenwoordig S/b/w 
en ligt in Roemenië. In de perio
de tussen 1867 en 1918 heette 
de stad Nagy-Szeben; ze lag 
toen in Hongarije. 
Tijdens de Romeinse bezetting 
(106-271) was Sibiu (toen 'Ce-
donia' geheten) een oelangrijke 
schakel in de postroute van de 
Romeinen. 
Er zijn in de Oostenrijkse tijd 
verschillende rondstempels ge
bruikt (waaronder ook 'Her-
rmannstadt' met dubbel r), een 
dubbelring-stempel, elliptische 
stempels en een achthoekig 
stempel 'Recoman' (aangete
kend). 

Karl Marx Stadt 
Bij Karl Marx Stadt gaat het om 
een stad in Oost-Duitsland die 
nu (en voon953) Chemnitz 
heette. Chemnitz is een textiel-
en industriestad. De plaats 
werd zowel in de zeventiende 
eeuw (brand) als in de Tweede 
Wereldoorlog vrijwel geheel ver
woest. In de quiz van de heer 
Van der Flier is Chemnitz met 
zijn ruim twee miljoen inwo
ners waarschijnlijk de grootste 
stad. 

CHEMITZ 

"^ Als illustratie gebruik ik twee 
° stempels van vóór 1953. 

^ Klausenburg 
^ Klausenburg is een stad in 

— ^ (oud) Oostenrijk (Koloszvarin 
Ö M Siebenbürgen), in onze tijd Cluj 
' » * - en na 1974 Cluj-Napoca - gehe

ten. 
Er zijn van Klausenburg in de 
Oostenrijkse tijd een boogvor
mig stempel, een langstempel. 

een rondstempel en een stem
pel in de vorm van een halve 
rechthoek {RecomNo) in ge
bruik geweest. 

KLAUSENBURG 
'10 
1 

liFXOM.\'^ 
Königsberg 
De plaatsnaam Königsberg zal 
veel inzenders van de oplossing 
van de plaatsnamenpuzzel voor 
problemen hebben gesteld. De 
oplossing die de heer Van der 
Flier zocht was Kaliningrad in 
Rusland; daarover zodadelijk 
meer. 
Er is een groot aantal plaatsen 
en plaatsjes met de naam 'Kö
nigsberg'. In (oud) Oostenrijk 
lagen zelfs i/'/jfgehuchten van 
die naam: een in Böhmen, de 
andere in Oostenrijk-zelf (bij 
Aspang, Gamine, Ried en 
Oberndorf). Al deze gehuchten 
waren te klein om van een eigen 
poststempel gebruik te maken; 
ze zijn zo onbeduidend dat er 
zelfs geen Postahiage werd ge
vestigd. Het feit dat een bepaal
de plaatsnaam in Oostenrijk 
vijfmaal voorkwam is overigens 
geen unicum. De Oostenrijkse 
recordhouder op dit gebied is 
'Kirchberg'. Er waren in oud 
Oostenrijk maar liefst vijfen
twintig plaatsen van die naam. 
Heel aardig is de afbeelding die 
ik u hierbij toon: een 'zwerfbrief 

die op zijn reis door Oostenrijk 
werd voorzien van zeven stem
pels 'Kirchberg', allemaal ver
schillende plaatsen! 
Ook in Duitsland komt de 
plaatsnaam 'Königsberg' voor; 
momenteel zijn er in dat land 
nog drie plaatsen die zo heten: 
een ten noorden van Kyritz, een 
bij Wetzlar en een bij Bamberg. 
De plaatsen zullen alle drie wel 
een postkantoor hebben. 
Een stadje Königsberg' dat ooit 
in (oud) Oostenrijk (Schlesien) 
lag is nu als Klimkovice in Tsje
chië te vinden. In de Oostenrijk
se tijd waren er rondstempels 
in gebruik met de tekst 'Koe-
nigsberg' en 'Königsberg in 
Schlesien'. 

J/ '^HLi'^ 

Een ander stadje in (oud) Oos
tenrijk met de naam 'Königs
berg' lag vlak bij Eger; nu heet 
het KYnsperl< en ligt het in Tsje
chië. 
Dan was er verder in Oosten-
rijk-Hongarije een stad met de 
naam 'Königsberg' die ook wel 
Uj-Banya werd genoemd; nu 
heet deze in Slowakije gelegen 
plaats Nova Bana. Er was ooit 
een stempel in gebruik met de 
plaatsnaam 'Königsberg in 
Ung.'. 
OOK in Duitsland, om precies te 
zijn in Brandenburg, lag een 
plaats die 'Königsberg' heette. 
Nu is dat Cinojna in Polen. Er 
was een stempel in gebruik met 
de plaatsnaam 'Koenigsberg in 
der Neumark'. 

f̂ NEUMARK C ;̂ 
^23il2 840) 

Zoals gezegd: de gezochte op-

lossing was Kaliningrad in Rus
land ofwel Kaliningrad Oblast. 
Toen de stad nog 'Königsberg' 
heette lag de plaats nog in 
Oost-Pruisen. 
Een van de grootste wiskundi
gen aller tijden, Leonhard Euler 
(1707-1783^, werkte in Königs
berg voordat hij naar het hof in 
St. Petersburg ging. Uit die tijd 
stamt ook het beroemde Kö
nigsberger bruggenprobleem. 
Euler is onder meer afgebeeld 
op zegels van de DDR uit 1950 
(Yvert-nummeri5) en 1957 

(Yvert-nummer 300) en op een 
zegel van Zwitserland uit 1957 
(Yvert-nummer 597). 
Er waren in Königsberg diverse 
stempels in gebruik, waaronder 
het hier afgebeelde hoefijzer-
stempel 'Königsberg PR.P.A.'. 

KOBNlGSBERGim 
* BAHMPOSTHm.A 

Overigens moet worden opge
past met Russische stempels 
'Kaliningrad', want er is nog een 
plaats van die naam ten noor
den van Moskou. 

Lernberg 
Ook de stad Lemberg lag tot 
1919 in (oud) Oostenrijk. Toen 
werd het Pools en heette het 
Lwow. Er zijn uit de periode 
1919-1939 stukken bekend, af
komstig uit het buitenland, die 
nog aan 'Lemberg' geadres
seerd waren, maar door de 
Poolse PTT teruggezonden wer
den met de notitie dat er in Po
len geen stad met de naam 
Lemberg bestond! 



2. Jahrestag 
des Generalgouvernements 

26. Oktober 1941 

In 1939 wsrd Lwow door Duits
land bezet en maakte de stad 
deel uit van het Generalgouver
nement, toen keerde de naam 
'Lemberg' weer terug, zelfs m 
gelegenheidsstempels 
In 1945, toen geheel Polen naar 
het westen opschoof, kwam de 
stad in Oekraïne te liggen, waar 
ze nu L'viv heet 
In de Oostenrijkse tijd waren 
verschillende langstempels m 
gebruik en ook een dubbelring-
stempel met versiering en tallo
ze rondstempels 

C 

Er IS ook een stad in Frankrijk 
die - nog steeds - Lemberg heet, 
de plaats ligt m Elzas-Lotharin-
gen 
Afgebeeld is een stempel 'Lem
berg Lothringen' op een zegel 
Franse zegel van Alsace-Lorrai
ne (Yvert-nummen) 

^ LEMERG 
6 SERSóO 

En dan is er ook nog een dorp 
m Duitsland, ten zuiden van de 
stad Pirmasens, dat Lemberg 
heet 

Luttich 
Met de stad Luttich wordt Lu\k 
m België bedoeld Het gaat hier 
waarschijnlijk om de oudste 
stad uit de quiz, want er was al 
bewoning m het Neolithicum 
Gedurende de Duitse bezetting 
m de Eerste Wereldoorlog wer
den er m Luik diverse nieuwe 
stempels gemaakt en Belgische 
stempels 'geadapteerd' We 
vinden stempels met alleen 
'Luttich', stempels met 'Luttich 
2 Hauptbahnhof en een ge-

H5^' 

Postkarte 
Kaftka pocztow« 
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adapteerd Belgisch vlagstem-
pel Dat laatste valt te conclude
ren uit de tijdsvermelding inde 
Duitse stempels vinden we daar 
de letters 'V' [Vormittags) o f ' N ' 
[Nachmittags), maar m België 
had men toen al een 24-uursno-
tatie, zodat die aanduidingen 
daar overbodig waren 

Memel 
Memel was tot 1920 de meest 
noordelijke stad m Oost-Prui
sen (Duitsland), nu heet Memel 
Klaipeda en ligt de stad m Litou
wen 
Ter illustratie wordt een brief 
van 30 maart 1849 afgebeeld 
die werd verzonden van Libau 
(toen m Rusland, nu Liepaja m 
Letland) naar Amsterdam De 
brief IS voorzien van het door-
gangsstempel 'Memel' en van 
het grenskantoorstempel Prui
sen A (Arnhem) 

Mitau 
Mitau was de Duitse naam van 
een stad in Letland, de plaats 
ligt daar nog steeds en heet nu 

Jelgava 

Munkacs 
Munkacs - een stad die destijds 
m Oostenrijk-Honganje lag-
heet tegenwoordig Mukatscheve 
en ligt m Oekraïne 
In de Oostenrijkse tijd was m 
Munkacs een dubbelrmg-stem-
pel (met versiering) in gebruik, 
er werden ook diverse rond
stempels gebruikt 

Deden burg 
Door de Ausgleich van 1867, 
waarbij Hongarije een grotere 
zelfstandigheid Kreeg, werd 
'Oedenburg' - m het Hongaars 
Sopran genaamd - een Hon
gaarse stad 

1 - 'K T , 

OEDENBURG_5 
6-rzv. T 

OEDENBURG 
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In 1920 werd bij de Vrede van 
Trianon aanvankelijk bepaald 

933 



dat dit gebied aan Oostenrijk af
gestaan zou moeten w/orden, 
maar door een van geallieerde 
zijde toegestane vofksstem
ming bleef het uiteindelijk toch 
bij Hongarije. 
Sopron is in de filatelie bekend 
door verschillende plaatselijke 
uitgiften: 
/. In 1921, in samenhang met de 
volksstemming, door Michel 
gecatalogiseerd onder West
ungarn (bij Yvert& Tellier on
vermeld); 
II. In 1956, tijdens de 'Hongaar
se opstand', bij Michel als 
Lokalausgabe gecatalogiseerd, 
bij YvertSi. Tellier onvermeld. 

In de Oostenrijkse tijd w/aren 
een elliptisch stempel, een dub
belringstempel, een vierkant 
stempel en een rechthoekig 
stempel. Er was ook een stem
pel met de tekst 'Ödenburg' in 
gebruik. 

Pozsony 
De stad Pozsony heeft  zoals 
de meeste steden in Slowakije 
drie namen. In de Oostenrijkse 
tijd was de Duitse naam 'Press
burg'. 

Toen Hongarije in 1867 zelf
standig werd, werd de naam 
veranderd in Pozsony en in het 
Tsjechisch/ Slowaaks (tussen 
deze twee talen is maar weinig 
verschil) is de naam nu Bratisla
va. De stad kwam in 1919 bij 
Tsjechoslowakije, maar werd in 
1939 de hoofdstad van het (on
der Duitse bescherming 'zelf
standig' gemaakte) Slowakije. 
In 1945 werd de stad weerTsje

— choslowaaks, maar bij de 
S 'scheiding'van de twee lands
■̂  delen in 1992 werd het weer de 
^ hoofdstad van het nieuwe Slo
" wakije. 
".. Het stempel Pozsony komt op 
i i de Oostenrijkse emissie van 
'^ 18671871 voor (zie hieronder; 
"Ë middenboven op deze pagina 

zijn nog twee mooie poststuk

ken afgebeeld). 

Er is een stad in Oostenrijk, ten 
zuidoosten van Passau, die nog 

Raab 
~ tenrijk 

au, die 
steeds Raab heet. Er bestaat 
van deze plaats ook een stem
pel met de tekst 'Raab in 
Ob.Oest'. Het gaat in dit geval 
echter niet om de plaats die de 
heer Van der Flier in zijn quiz 
bedoelde. Die plaats Raab lag 
ooit in OostenrijkHongarije en 
is nu de Hongaarse plaats Cyör 
in Hongarije. 
Er werden in het voormalige 
Raab in de Oostenrijkse tijd een 
langstempel, een dubbelring
stempel met versiering, een 
rondstempel, een boogstempel 
en een elliptisch stempel ge
bruikt. 

Ragusa 
In Dalmatië (Oud Oostenrijk) 
lag ooit de plaats Ragusa; te
genwoordig heet deze stad 
Dubrovnik (Kroatië). Overigens 
werd de naam Dubrovnik ook 

e/4ui::^t^ié 

vroeger al gebruikt. 
Er werden in de Oostenrijkse 
tijd twee langstempels, een el
liptisch stempel en een rond
stempel gebruikt. 

Overigens was (en is) er op Si
cilië (Italië) ook een plaats die 
nog steeds Ragusa heet. 

Smyrna 
Smyrna lag en ligt in Turkije, 
vroeger ook wel aangeduid als 
het 'Ottomaanse Rijk. In het ka
dervan de 'turkificering' van de 
plaatsnamen (waarbij bijvoor
beeld Constantinopel Istanbul 
werd) werd de naam echter Iz
mir. 
In het oude Turkije (18501920) 
was de landelijke post niet erg 
snel en al evenmin erg betrouw
baar. In vele steden van Turkije 
 Smyrna was er daar één van 
werden daarom door westerse 

Y^'^^^^^^'^^ 
v..̂ ::;' 
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mogendheden eigen postkanto
ren gevestigd die ook eigen 
postzegels uitgaven. Zo waren 
er in Smyrna kantoren van 
Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Oostenrijk en Rusland. Ze wor
den vaak aangeduid als 'Levant
kantoren'. Rusland gaf zelfs een 
serie uit met plaatsnaamop
drukken, waarbij dus ook Smyr
na. 

Wenden 
Ook bij de laatste stad uit de 
quiz met buitenlandse plaats
namen hebben we weer de 
keus. Er is een plaats Wenden 
in Duitsland, ten noorden van 
Siegen, die nog steeds zo heet. 
In dit geval was het echter de 
bedoeling dat u als oplossing 
de naam Cesis zou vermelden. 
Cesis ligt ten noordwesten van 
Riga in Letland. 
In de tijd dat de stad nog Wen
den heette waren er nummer
stempels in gebruik (o.a. num
mer 390). 
Wenden is in de filatelie vooral 
bekend doordat er in de negen
tiende eeuw Duitstalige Zemst
t'ozegels werden uitgegeven 
voor net lokale verkeerbinnen 
de Wendense Kreis. 

Literatuur: 
Dr. U. Ferchenbauer, Österreich 1850
igi8; Wenen, igSi. 
Ing. E. Müller, Grosses Handbuch der 
Abstempelungen uon Altostcrreich und 
LombordciVcneticn; Verlag 'Die Post
marke', Wenen, 1925 
G. Noel, Catalogue des Marques et Ca
chets d'entre'e en France 18001881; His
toire Postal, Paris, 1976. 
Michel StempelHandbuch delen I en II; 
Schwaneberger Verlag München. 
Istoria Postala Sibiului pma la untre; 
Transilvania, 1980. 
F. Spalink, Die Deutschen Hufeisen
stempel. 
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cat.nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 
27 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
56-76 
80 
82-83 
84-86 

gebruikt 

32,00 
24,00 

130,00 
18,00 
9,00 

105,00 
38,00 
28,00 

123,00 
195,00 
89,00 
94,50 
18,00 
89,00 
22,00 
58,00 
13,50 
47,50 

155,00 
7,50 

16,00 
21,00 
95,00 
12,50 
23,00 

190,00 
450,00 
155,00 
36,00 

925,00 
19,50 
65,00 

84-86 adam 4.50 
87-89 

96 
97 
98 
99 

6,50 
12,00 
9,50 

29.00 
22,00 
52.00 

cat.nr. 

100 
101 
102-103 
104 
105 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
149-162 
163-165 
166-168 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
225-228 
229-231 
232-235 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
257-260 
261-264 
265-266 

cat.nr. 

82-83 
87-89 
90-94 
102-103 

gebruikt 

44,00 
975,00 

8,00 
155,00 
135,00 

9,50 
265,00 
220,00 
22,00 
39,50 

150,00 
5,25 

11,00 
4,00 
8,50 
6,75 

72,00 
9,50 

26.00 
8.00 

44.00 
9.50 

16.00 
22.00 
12.00 
44,00 
33,00 
45,00 
26,00 

5,00 
29,00 
23,50 
9,00 

postfris 

39,00 
60,00 
27,00 

325,00 

cat.nr 

106 
110-113 
114-120 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 

279-282 
283-286 
287-288 
289-292 

postfris 

11,00 
28,00 

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

124,00 
29,00 
26,00 

1275,00 
46,00 
92,00 
46,00 

255,00 
62,00 
72,00 

105,00 
91,00 
91,00 

750.00 
135.00 
163.00 
330.00 
147.00 
90.00 
45.00 

212,00 
130.00 
95,00 

120,00 
51,00 

141,00 
145,00 

145,00 
99,00 
22,00 
75,00 

cat.nr 

293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a-d 
374-378 
402-403 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 

') 

postfris 

18,00 
59,00 
51,00 
52,00 
19,00 
53,00 
58,00 
20,50 
32,50 
53,00 
35,00 

675,00 
49,50 

185,00 
135.00 
19.00 
9.00 
1.60 
3.20 
3.80 
9.00 
3.40 

175.00 
7.50 
5,90 
7.75 
2.40 
3,80 
6,80 

18,50 
410,00 

y\-y\_/v_ 
Op aanvr 

5 prijsliist Ne 

^ vele aan 

•v r " \y -v^ 

cat.nr 

538-541 
542-543 
544-548 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612-616 
617-640 
641-646 
649-653 
665-659 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
695-699 
702-706 
707-711 

^\.y\.yK.y 
aag gratis 

postfris 

18,50 
13,75 
22,00 
69,00 
74,00 
12,00 
31,00 
36,00 
25.90 
30.40 
22.50 
11,25 
72.00 
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 
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Giro. 346 82 65 Bank. 10 77 01 766 
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LEVERING 
internet, www.postzegellioes.nl 
E-mail' info@postzegelhoes.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 
Lodewi jk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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 

GRANÜ-UULHY 
'^ LUXEMBOURG 

STAMPS 
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Two majestic 
collections 

THE ANNUAL COLLECTION 2001 ^ — ^ | 

All the stamps issued in 2001 in one album I . 
+ one "blackprint" of the special 4 1 — 

"Christmas 2001" 1 
" 'T #* 

Price: 2S € 
THE FOLDER G R i d Ä K E J w l ^ I 

JïlTTl Office des Timbres 
'̂ ""'" '̂  4, rue d'Epernoy L-2V92 Luxembourg 

www.philately.lu 
Tel.: 4088-8840-Fox: 40 68 68 

OFFICi 
DESTIMBRES 

LUXEMBOURG 
P&T 

LUXEIVIBOURG 

cM 
Please send me further information about your products. J 

Name First name. 
Street 
Postcode City 
Country 

Number. 

http://www.postzegellioes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.philately.lu


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

18. VERVALSINGEN TEN NADELE 
VAN DE POSTERIJEN (AFLEVERING 4) 

In de afleveringen, ge
wijd aan vervalsingen ten 
nadele van de posterijen 
gaan we ditmaal voor het 
eerst in op vervalsingen 
die gebruikt werden in de 
westelijke geallieerde be
zettingszones van Duits
land en die van de latere 
Bondsrepubliek Duits
land. Uiteraard gaat het 
om een selectie, waarvan 
de omvang beperkt wordt 
door het aantal afbeel
dingen of de hoeveelheid 
origineel materiaal die 
mij ter beschikking staat. 

DUITSLAND 
Toen per 21 juni 1948 de 
geldsanering in Duits

land werd doorgevoerd 
mochten tot en met de 
eerste lichting van de 
brievenbussen op 23 juni 
nog de oude postzegels 
van de Etste en Zweite Kon
trollratsflusflabe worden 
gebruikt en dat dan tegen 
een waarde die ééntiende 
bedroeg van de op de ze
gels aangegeven waarde
aanduidingen. 
Omdat de posterijen de 
nog beschikbare postze
gels heel snel van een 
noodopdruk in de typen 

Band en Netz (de zoge
noemde band en tapijt
opdrukken) wilden voor
zien, maakte men ge
bruik van verschillende 
particuliere drukkerijen. 
Niet alleen de officiële 
postzegeldrukkerij werd 
dus ingeschakeld, maar 
ook allerlei andere grafi
sche bedrijven. Dat dit 
problemen in de hand 
werkte is inmiddels wel 
duidelijk geworden; één 
blik in de postzegelcata
logus is al voldoende om 
u daarvan te overtuigen. 
Er ontstonden kopstaan
de opdrukken, dubbel

Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen door de auteur van deze 
rubriek kunnen de redactie een briefje schrijven. 

drukken, smetdrukken, 
op de achterzijde van de 
zegels aangebrachte op
drukken (zowel leesbaar 
als gespiegeld) en alles 
wat verder nog maar mo
gelijk was. 

Vervalste Band en Netz
opdrukken 
Al vóórdat er van het 
overdrukken van de ze
gels uit de zogenoemde 
arbeiders en cijferseries 
sprake was, waren be
paalde waarden uit deze 
reeksen schaars; daarom 
werden vooral veel van 
deze laatste, schaarsere 
waarden voorzien van 
vervalste opdrukken. Ik 
geef u vier voorbeelden: 
De aangetekende envelop 
verzonden uit Vechta, die 

volgens het bijbehorende 
bewijs van ter postbezor
gmg gedateerd is Vechta 
31.8.48.18., werd bij 
aankomst ontwaard met 
het stempel Bad Hombutfl 
i;.d. Hohei^, 2.9.48, 78. 
De opgeplakte zegel van 
60 pfennig (een zoge
noemde Helle Sechziger) 
werd voorzien van een 
vervalste Bandopdruk. 
De envelop is i pfennig 
overgefrankeerd doordat 
men bijfrankeerde met 
een cijferzegel van 25 
pfennig {ajbeeldmg 25). 

Behalve de mengfranke
ring van zegels uit de Et
ste Kontrollratsaus^abe 
('cijferszegels') met die 
uit de Zwexte Kontroll
rotsausgabe ('arbeidersze

Afbeelding 25  Brief gefrankeerd voor het tarief tot 20 gram in het nietplaatselijk verkeer 
plus aantekcnrecht 24 pjennig + 60 pfennig = 84 pfennig 

Afbeelding 26  Brief gefrankeerd voor het tarief tot 20 gram in het plaatselijk verkeer plus 
aantekcnrecht: 10 pfennig t 40 pJennig = 50 p/ennig. 
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Afbeelding 27  Briefkaart, gefrankeerd volgens het tarief in het nietplaatselijk verkeer 
plus aantekenrecht lo pJennig + 40 pJennig = 50 p/ennig 

Afbeelding 28  Brief gefrankeerd volgens het tarief tot 40 gram in het internationaol ver

keer (met verzonden per luchtpost): 50 pfennig. 



gels') met Band- en Netz-
opdrukken kunnen we 
deze ook als mengfran-
kering bij de zegels uit de 
Bouten-serie ('gebou
wen') tegenI<omen. 
Getoond wordt een aan
getekende envelop die 
werd verzonden in 
Frankfurt (IVlain) Hed-
dersheim, afgestempeld 
18.9.48.14-15 en die werd 
voorzien van het aan
komststempel (16) Frank
furt (Mam) NO14 w 
20.9.48.-7. De briefis 
met zijn 50 pfennig cor
rect gefrankeerd, maar de 
bij de frankering ge
bruikte cijferzegel van 10 
pfennig is voorzien van 
een vervalste Netz-opdruk 
(ajbeeldin^ 26). 

Een verticaal paar dat is 
bedrukt met een kop-
staande en een normale 
Band-opdruk roept uiter
aard al snel vraagtekens 
op. Op de afgebeelde 
briefl<aart, die werd ver

zonden door de eigenaar 
van een boek- en tijd-
schrifthandel, annex 
reisboekenhandel en 
postzegelverzender, 
komt zo'n verticaal paar 
voor. De kaart werd afge
stempeld in Stuttgart 
Bad-Cannstatt, tijdens de 
viering van de honderd-
dertigste verjaardag van 
het Volksfeest op 19 sep
tember 1948; de kaart 
ging naar Neuhausen 
(Fildern) en kreeg het 
aankomststempel Neu-
hausen a.d.FiIdern (Württ) 
21 Sep 48. De brieflcaart 
blijkt te zijn voorzien van 
drie zegels met vervalste 
Band-opdrukken. Behalve 
het verticale paar is ook 
de cijferzegel van 12 
pfennig voorzien van een 
valse opdruk (ajbeeldm^ 
27)-

Dat er ook op brieven die 
naar het buitenland wer
den verzonden vervalste 
Band- of Netz-opdrukken 

kunnen voorkomen 
toont het volgende post
stuk. Het gaat om een 
brief die werd gefran
keerd met twee 'arbei
derszegels' met de BER-
LIN-opdruk en een cijfer
zegel met een Netz-op
druk. De beide BERLIN-
opdrukken zijn echt, 
maar de opdruk op de 
cijferzegel is een verval
sing, hetgeen overduide
lijk door de keurmeester 
is aangegeven: hij heeft 
driemaal zijn merk- en 
keurstempel Falsch 
Sclilecjel geplaatst. Het 
tarief voor brieven uit de 
Amerikaanse sector van 
Berlijn naar een land in 
Europa (zonder verzen
ding per luchtpost) was 
met ingang van i septem
ber 1948 50 pfennig voor 
brieven tot 40 gram (30 
pfennig brieftarief voor 
brieven tot 20 gram en 
vervolgens voor iedere 20 
gram meer 20 pfennig 
extra). De briefis 2 pfen

nig overgefrankeerd (.af
beelding 28) . 

NIGERIA 
In het oktobernummer 
van 'Filatelie' (16. Veruals-
m^en ten nadele uan de pos
terijen [ajleuerin^ 2], pagi
na's 766 en 767) riep ik 
lezers op om mij materi
aal te melden dat betrek
king heeft op de verval
singen van Nigeriaanse 
zegels. Dat leidde tot een 
aantal reacties, waardoor 
ik u nu weer een aantal 
van deze vervalsingen ten 
nadele van de Nigeriaan
se posterijen kan laten 
zien. Een aantal verzame
laars stelde de vervalsin
gen voor publicatie ter 
beschikking en enkelen 
stonden hun zegels zelfs 
af, zodat ik in de toe
komst vergelijkingsmate
riaal ter beschikking heb. 
Ook ontving ik van lezers 
drie verschillende brief
inhouden. 
Behalve de in het vorige 

artikel genoemde zegel 
van 20 naira ('Roan Anti-
lopes') -die van 30 naira 
'Lion' heb ik helaas nog 
niet mogen ontvangen -
zijn nu de volgende ver
valsingen bekend: 
10 naira 'Nipost/ Nitel 
loth Anniversary' (1985-
1995); 
20 naira 'Kano Ancient 
Wall'; 
30 naira 'Mushroom 
Pleurotus (tuber-regi-
um)' (paddestoel); 
40-1-5 naira 'FIFA World 
Youth Championship Ni
geria 1999'. 

Voor zover mogelijk toon 
ik u de vervalsingen [af
beelding 29) en de origine
le zegels (ajfbeeldmcj 30). 
Ook toon ik enkele extra 
voorbeelden, zodat u een 
indruk krijgt van zowel 
de kleurverschillen als 
van de wijze van perfore
ren van de vervalsingen 
(ajbeeldinij 30). 
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Links, afbeelding ag - Verualsmgcn uan de 10 naira 'Nipost / Nitel loth Anmuersary (1985-1995)'; 20 naira 'Kano Ancient Wall'; 50 naira 'Mushroom Pleurotus (tuber-regium)' (padde
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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 eersteven met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 28 en 2g december: 
Apeldoorn. Apeldoorns Eindc
jaarsbcurs, algemene verza
melbeurs met groot filatelis
tisch aanbod uit bmnen en 
buitenland. Mheenpark 
Sporthal, Zilverschoon i io . 
Dertig deelnemende exposi
ties en verenigingen Jeugd
boek Toegangf3  (toten 
met 16 jaar gratis) Informa
tie: Pamela van de Vlekkert
Verhoef, Tienwoningenweg 
53,7312 DL Apeldoorn, tele
foon 0553558600, email 
c uandcuIekkertoKSchelio nl 

• 2j en 24 februari: 
Ruurlo. Filafestiual, filatelis
tisch evenement georgani
seerd door de postzegelver
eniging Locum, Borculoe.o. 
De Luifel, Dorpsstraat 11 
Verzameladviezen, jeugd
boek, veiling Openingstij
den op beide dagen van 10 
tot 17 uur Inlichtingen: G.G. 
Wissenberg, Dengenweerd 
18, 7271 XTBorcuIo, telefoon 
0545272543 
• 24 februari: 
Nijmegen. PostzeflflTotaal, fi
latelistisch evenement geor
ganiseerd door Filatelisten
vereniging Noviopost De 
Klokketoren, Slotemaker de 
Bruineweg/hoek Muntweg. 

_ Bekertoernooi NBFV, com
= puterdemonstraties, tentoon
c~i stelling van collecties van No
^ viopostleden, taxaties, han
^ delarenstands, ruilmogelijk
s beid, schriftelijke veiling, 
^ dubbeltjeshoek, opruiming 
". van restanten Openingstijd 
° van 10 tot 17 uur. Informatie. 
^ telefoon 0243225282. 
^ • 22, 2i en 24 maart: 
2 j4a/smeer.PhilAalsmfer2002, 
 tentoonstelling (klasse 3 en 
° ikaderinzendingen) ter gele

A 1 A §^"heid van het 55iarig be
7 3 8 s"^^" ^3n de postzegelverem
' " ' ' ging Aalsmeer Burgerzaal 

van het Raadhuis, Raadhuis
plein I Ca 220 kaders, han
delarenstands, jeugdactivitei
ten, ruilbeurs Openingstij
den: op vrijdag 22/3 van 13 

tot 22 uur, op zaterdag 23/3 
van 10 tot 20 uur en op zon
dag 24/3 van 10 tot 16 uur. 
Voorinschrijving sluit op i 
november 2001 Inlichtingen 
M. Mijwaart, Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, telefoon 
0297321656, email m mij
waart(g)hanet nl 
• 2^ en 24 maart: 
Elst(Gld.). BetuwepostlV, ten
toonstelling in Categorie 3 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan van de De 
Globe, afdeling Eist. Het Wa
pen van Eist, Dorpsstraat 28. 
Ca 150 kaders. Openingstij
den op 23/3 van II tot 17 uur 
en op 24/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen A. Ebbing, Jo
nagold 21, 6662 HV Eist, tele
foon 0481377471. 
• I april^i 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. 
www philaned nl of Piet Dees, 
email deeswsSi^wxs nl, tele
foon 0235623858 
• 4,5 en 6 april 2002: 
Essen (Duitsland). Internatio
nale BncfmarkenMesse. Messe 
Essen Informatie Messe Es
sen, Postfach 100165, D
45001 Essen (Duitsland). 
• ^,4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002/Bird
pex 4. Tentoonstelling in 
klasse 2 en 3 plus Open Klas
se en ikaderklasse. The
ma's vogels en Tweede We
reldoorlog RSG De Borgen 
(v/h Nienoordcollege), Wae
zenburglaan 51. Openingstij
den: op 3/5 van 19 tot 21 30 
uur en op de overige dagen 
van 10 tot 16.30 uur Informa
tie over aanmelding: J. Bos, 
Postbus 530, 9600 AM 
Hoogezand Aanmelding 
sluit 31 december 2001 In
lichtingen J Bos, telefoon 
0503603829 (na 18 uur) of 
R.J. Oberink, telefoon 050
5019547. 
• 7 toten metis juni: 
Salamanca (Spanje): Exfilna 
2002, nationale postzegel
tentoonstelling georgani
seerd door de Grupo Filatelico y 
Numismatico Salmantino Infor
matie Comision Organizadora 
Exjila 2002, Apartad 477, 
57001 Salamanca (Spanje) 
• 2 t/m II augustus: 
Seoul (ZuidKorea). PhilaKo
rea 2002, wereldpostzegel
tentoonstelling onder FlPpa
tronaat, georganiseerd door 
de Philatelic Federation of 
Korea Convention and Exhi
bition Center (COEX). Infor
matie PhilaKorea 2002 Or
ganizing Committee, 1541 
Seorindong, Jongnogu, Se
oul (Korea). 
• 8 t/m II augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schuieize
rischcr PhilatclistcnVeremc 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. i 800 kaders. 
Locatie nog met bekend In
lichtingen: Postfach 532, PL
9490 Vaduz (Liechtenstein). 
Informatie over het inzenden 
van Liechtensteininzendin
gen wordt verstrekt door de 
voorzitter van de NVPVL, A 
Haasnoot, Witmos 23, 2914 
XJ Nieuwerkerk aan den Ijs
sel, telefoon 0180321538, e
mail an haasnoot@hi nl 
• _jo augustus tot en met 
_j september: 
Amsterdam. Amphilex 2002 
Internationaal postzegeleve
nement, georganiseerd door 
PTT Post (in samenwerking 
met de Stichting Filatelie) 
naar aanleiding van hetjubi
leum '150 jaar postzegels in 
Nederland'. Randstadhal, 
Deltahal en Hollandhal van 
Amsterdam RAI, Europa
plein Eenkaderexposities in 
de wedstrijdklasse Stands 
van postadmimstraties 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 'sGravenhage. 
• 28en2g september: 
Helmond. ProPhil en Limphi
lex. Veka Sporthal, Deltweg 
201 Openingstijden op za
terdag 28/9 van 10 tot 16.30 
uur en op zondag 29/9 van 12 
tot 16 uur. Nadere gegevens 
ontbreken. Informatie Wil
lem van der Sommen, Le Sa
gen ten Broeklaan 61, 5615 
CR Eindhoven. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 8 december: 
Dromen. De Open Hof, 
13.3016.30 Telefoon 0321

314305 
Haren. De Mellenshorst, Wa
terhuizerweg, 1016. Tele
foon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16 Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521511185 
Welberg (gem. Steenbergen). 
De Vaert, Kap Kockstraat 54, 
10'Telefoon 0167523361. 

Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016 Te
lefoon 0725337739 
• 9 december: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10 3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3014.30. Telefoon 
0493691428 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. Telefoon 024
6413608 
• 15 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158 
Heeze. De Pompenmaker, 12
17 Telefoon 0402263192 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg3g9a, 1317 Telefoon 
0365304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Leek. Nienoordcollege, Wae
zenburglaan 51a, 1016. Tele
foon 0505032608. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30

17. Telefoon 0182396440. 
Winschoten. De Klinker, Mr 
D.U Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317 Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
• 16 december: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
JanTooropstraatgg, 1016. 
Telefoon 0306063944 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9 30
12.30 Telefoon 0413
367786 
• IJ december: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
• 22 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13 3016.30 Te
lefoon 0181415640. 

Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317 Telefoon 
0365304354 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,1216 Telefoon 
0306011918. 
• 2^ december: 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat46a, 1016. Telefoon 
0365290962. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Echt. Wilhebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.301630 Telefoon 0486

474197 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135284806. 
Someren. De Ruchte, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428 
• 27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
mastraat 21,1016 Telefoon 
0529458267 
Oegstgeest. 't Groot Profijt, 
Boerhaaveplein 13,1016. Te
lefoon 0715175684. 
• 28 december: 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198 
• 29 december: 
Apeldoorn. Kaïjersheerdt, 
iste Wormenseweg 494,10
17. Telefoon 0555787263. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,1017 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg399a, 1317 Telefoon 
0365304354 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 

• 2 januari 2002: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13 3017. Telefoon 071
3614198 
• 5 januari 2002: 
Hendrik Ido Ambacht. Cas
cade, Hoge Kade 50,1317. 
Telefoon 0786813940. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317 Telefoon 
0365304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13 1516 30. 
Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestingplein 58, tijd onbe
kend. Telefoon 0235256107. 
■ 6 januari 2002: 
Amersfoort. De Amerlanden, 
Kapelweg 117,1016 Tele
foon 0332537142 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30 Telefoon 
0493691428 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9 3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013 Telefoon 
0773517700 
Wijk bij Duurstede. Feuniks
gebouw, Walplantsoen 14, 
1116 Telefoon 0343



573649
• 12 januari 2002: 
Dieren. NFVSkandmauié, 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Steenwi]'l(. De Beitel, Molen
straat 24, tijden onbekend. 
Telefoon 0521511185. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Veemarkthal, Sart
reweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• i^ januari 2002: 
Boxtel. De Rots, Nieuwe 
Nieuwstraat 7,1013. Tele
foon 0411673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8,9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Utrecht. Internationale Vcrza
melmarkt. Veemarkthal, Sart
reweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• ig januari 2002: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad
weg3, tijden onbekend. Tele
foon 0596626213. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 
1016. 
■ 20 januari 2002: 
Kerkrade (Kaalheide). De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 

105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0414367786. 
• 26 januari 2002: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/ Vondel
laan, 1016. Telefoon 0341

554535
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Purmerend. De Doele, Koe
markt 56,1016. Telefoon 
0299426576. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 2/januari 2002: 
Cothen (U.). Dorpshuis, C.B. 
Kentiestraat 2,1116. Tele
foon 0343563844. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1013. Telefoon 046
4492604. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat 1,13.3016.30. Te
lefoon 0486474197. 
• 28 januari 2002: 
Nijmegen. De Klokkentoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 8 december: 
Deventer. Mondial Postzegel
veilingen, Brinkgreverweg 
13, 7413 AA Deventer, tele
foon 0570631224, fax 0570
636293, email injo@mondial
stamps.nl. 
• IJ, 14 en IS december: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, St. Annaplein 7, 5038 
TV Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0135800435. 

• 2^ t/m 26januari: 
Wiesbaden (Duitsland). 
Heinrich Köhler, Postfach 
3680, D65026 Wiesbaden 
(Duitsland). 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

2 januari: 
Basisassortiment (1) 
Vertrouwde postzegels, nu 
met een waardeaanduiding 
uitsluitend in euro's: Beatrix 
€0.25, 0.39, 0.40, 0.50, 0.65, 
0.78, i.oo en 3.00 (velletjes 
van 5); zakelijke zegel €0.39, 
rol (100 St.); zakelijke zegel 
€0.78, rol (100 St.); bijplakze
gel€o.i2 (velletje van 5). 
10 januari: 
WillemAlcxandcr/Móxima 
Het huwelijk van kroonprins 
WillemAlexander en Maxi
ma op 2 februari 2002 zorgt 
voor een velletje van twee 
gegomde postzegels van 
€0.39. 
28januari: 
Basisassomment (2) 
Bekende gelegenheidszegels, 
nu met aanduidingen in eu
ro's: bijplakpostzegel van 
€0.02 (velletje van 5); geboor
tenzegelvan €0.39 (boekje 
van 5; mailer van 50); huwe
lijkszegel van €0.39 (boekje 
van 5; mailer van 50); rouw
zegel van €0.39 (mailer van 
50); verhuiszegel van €0.39 
(vel van 20); '10 om te felicite
ren', zegel van €0.39 (boekje 
van 10); '10 voor uw post', ze
gel van €0.39 (boekje van lo; 
mailer van 50); Burozegel van 
€0.39 (boekje van 5); Euroze
gel van €0.54 (boekje van 5; 
mailer van 50); Burozegel van 
€0.75 (boekje van 5; mailer 
van 50). 
I april: 
Basisassortiment (5) 
Zegels die qua uitvoering ge
lijk zijn aan die van 2 januari, 
maar nu in een andere ver

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, DEN HAAG 
EMAIL:KEES.VERHULST(5)WAN ADOO.NL 

In de maand december 
worden door PTT Post 
geen bijzondere post

stempels gebruikt. 
Wel kan ik u de afbeel

ding tonen van het stem

pel Salon philatelique d'au

tomne de Pons dat ik vorige 
maand aankondigde. Dit 
stempel werd gebruikt 
tijdens de jaarlijkse 

herfstsalon in de Franse 
hoofdstad. 
Het stempel toont een 
slak en een tang met 
vlees. De slak symboli

seert het seizoen Herfst 
en de tang met vlees staat 
voor lekker eten (we ken

nen natuurlijk allemaal 
de overheerlijke Franse 
keuken). Tijdens de Salon 

d'automne de Paris gaf PTT 
Post beursenvelop num

mer 200115 uit. 

Het eerstvolgende gele

genheidsstempel van 
PTT Post zal worden ge

bruikt tijdens de Filate

liebeurs in Loosdrecht. 
Deze beurs wordt eind ja

nuari 2002 gehouden. 

) ^ ' ,«**?X 

'»«mbex 

pakking: Beatrixzegels van 
€0.39, 0.50, 0.65,1.00, en 
3.00 (mailers van 50). 
2 april: 
Zomerpostzegels 
In samenwerking met het 
Nationaal Fonds Ouderen
hulp geeft PTT Post de Zo
merzegels uit. Thema: 'bloe
men', met speciale aandacht 
voordeFlonadezooz. Boekje 
van tien gegomde postzegels 
van €0.39 en met een toeslag 
van €0.19; het boekje bevat 
zes verschillende zegeltypen. 
27 aprih 
RodeKruiszeflels 
De Rode Kruis Bloesemtocht 
2002 (tiende editie) vormt het 
thema van een postzegel
boekje met vijf dezelfde geg
omde postzegels van €0.39 
en een toeslag van €0.19. 
14 mei: 
VijfH ĵaar 'De Ejtelina' 
Sprookjes en attractiepark 
'De Efteling' bestaat jaar. Er 
komt een boekje met vijf ver
schillende postzegels van 
€0.39. 
II juni: 
Kunstpostzegels 
De kunstpostzegels staan dit 
jaar in het teken van het Ne
derlandse landschap door de 
eeuwen heen. Velletje van 
tien verschillende postzegels 
van €0.39. 
II juni: 
Europazegels 
Boekje van vijf postzegels van 
€0.54 (twee verschillende ze
geltypen). 
^o augustus: 
i50jaar postzegels 
Derde uitgifte t.g.v. '150 jaar 
Nederlandse postzegels'; ver
schijnt tijdens Amphilcx 2002 
(30 augustus tot en met 3 
september 2002). Velletje van 
twee verschillende gegomde 
postzegels van €0.39. 
24 september: 
Industrieel erfgoed 
Boekje op het thema 'indus
trieel erfgoed'. Tien verschil
lende postzegels van €0.39. 
5 november: 
Kinderpostzegels 
Boelqe met daarin vijf ver
schillende, gegomde postze
gels van €0.39 en met een 
toeslag van €0.19. Uitgegeven 
in samenwerking met de 
Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. 
26 november: 
Kortingzegels ('Decemberzegels') 
Vel van 20 postzegels; waarde 
onbekend. 
26 november: 
Bijplakzegel 
Zegel om samen met een kor
tingzegel het normale bin
nenlandse brieftarief te vor
men. Velletje met vijf dezelf
de postzegels. Waarde onbe
kend. 
Datum nog onbekend: 
Vcrrassingspostzegels 
Datum, thema en waarde(n): 
onbekend. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2^18 AD 'sGravenhage 
Telefoon 070^^0/500 
Infolijn: oyo^joy^y^ 
Fax: o/o^6o8g26 
Internet: ww.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van loiy uur, za
terdag, zondagen feestdagen 
i2iy uur; op 25 december en 

I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen fg.oo, öyplussers en 4
t/m 15jarigen f6., kinderen 
tot en metj jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

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

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

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

BONDSBIBLIOTHEEK 
IN BAARN 
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 website van de NBFV 
(u)u;u).nbjü.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonne
menten, ziet welke boeken er 
nieuw aangeschaft zijn en 
kunt er nagaan op welke wij
ze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (ou
dere) tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotlieel<(a)nbJi;.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

mailto:injo@mondialstamps.nl
mailto:injo@mondialstamps.nl
http://ADOO.nl
http://ww.muscom.nl


NIEUW INTERNATIONAAL 
POSTCENTRUM NU IN GEBRUIK 

International Mail Centre: brievenimport en -export 
D O O R F - S - J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Op 1 oktober van dit jaar werd 
het International Mail Centre (af
gekort IMC) op Schiphol-Rijk in 
gebruik genomen. Op de offi
ciële opening van het IMC zul
len we nog een aantal maanden 
moeten wachten; die zal pas op 
7 maart 2002 een feit zijn-

VAN DRIE NAAR EEN 
Dankzij de ingebruikneming 
van het nieuwe postcentrum is 
de behandeling van de buiten
landse post nu op één locatie 
gecentraliseerd. Tot nog toe 
werden de verzending en ont
vangst van buitenlandse brie
ven en pakketten (men noemt 
dit respectievelijk 'export' en 
'import') geregeld op drie ver
schillende locaties- In het sor-
teercentrum Rotterdam was de 
'import' van briefpost en de 'ex
port' van pakketten onderge-

Sinds kort wordt de afhandeling van 'internationale post' 

efficiënter aangepakt dankzij het concentreren van de 

werkzaamheden. Met het in gebruik nemen van een 

speciaal daartoe ingericht postcentrum op Schiphol-Rijk, 

IMC geheten, werd namelijk een eind gemaakt aan de 

situatie waarin post van en naar het buitenland op drie 

verschillende locaties werd verwerkt. Frans Hermse nam 

voor u een kijkje in het nieuwe IMC. 

bracht- De 'import' van pakket
ten en de 'export' van de brief
post werd tot voor kort op het 
kantoor Amsterdam-Ooster-
dokskade geregeld. Op dezelfde 
locatie waren ook de ondersteu
nende diensten gehuisvest, zo
als de personeeldienst en -

vooral belangrijk - de douanefa
ciliteiten. En dan was er nog de 
voormalige locatie Schiphol 
'klein', die als dependance dien
de voor het vervoer door de 
lucht en voor de behandeling 
van de 'import' van briefpost. 

INTERNATIONALE POST 
In Nederland worden per et
maal gemiddeld 22 miljoen 
poststukken verzonden- Een re
latief gering, maar daarom nog 
niet onbelangrijk deel daarvan 
bestaat uit post die uit het bui
tenland komt of daar naartoe 
gaat (z\e tabel i). 
Zoals dat gebruikelijk is bij een 
dienstverlenend land, wordt er 
door Nederland meer geëxpor
teerd dan geïmporteerd. Dit ge
geven heeft echter ook financië
le consequenties; daarover later 
meer. 
PTT Post maakt onderscheid 
tussen briefpost (ruwweg alles 
dat door de brievenbus kan) en 
pakketten. De eerste categorie 
wordt gesorteerd in een van de 
zes Sorteercentra Brieven, de 
tweede in een van de drie Sor
teercentra Pakketten. 
In het nieuwe International Mail 
Centre (IMC) komen de brief
post en de pakketten van en 
naar het buitenland bij elkaar. 
Net als de binnenlandse sor
teercentra heeft het IMC een 

STANQ 
Ver. St 
Japan 
Canac/ 
IJsiai/ 

STANDARD 
Ver. Staten 
Japan 
Canc 

dubbele functie: het fungeert 
als ontvangstcentrum, maar 
ook als verzendcentrum. Zoals 
gezegd: intern spreekt men 
over 'import' en 'export'. Alle 
post die uit het buitenland 
komt of daarvoor bestemd is 
wordt voortaan in het nieuwe 
IMC verwerkt. Er is echtereen 
uitzondering: een gedeelte van 
de 'import' briefpost' zal men 
in het Sorteercentrum Rotter
dam blijven verwerken. 
In de zes Sorteercentra Brieven 
wordt briefpost met een buiten
landse bestemming afgeschei
den van de binnenlandse post. 
De post voor de belangrijkste 
exportlanden wordt in aparte 
bakken geplaatst; het gaat daar
bij om post voor België, Duits-

Machmaal sorteren van pakketten met behulp vart de 'barcode' (foto Henk Langeveld) 

Tabel i - Internationale post; aantallen per dag 

Brieven 

Uitgaande post ('export') 600.000 
Inkomende post ('import') 500.000 

Bron: 'Postveruoerkrant' augustus 

Pakketten 

5-000 
4-000 
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land, Frankrijken Croot-Brittan-
nië. Deze vier landen zijn goed 
voor ongeveer zestig procent 
van de totale hoeveelheid aan 
internationale post. De restvan 
de buitenlandse post komt in 
bakken terecht die bestemd zijn 
voor 'overige landen'. 

HANDMATIGE SCHEIDING 
In het International Mail Centre 
wordt de briefpost voor de vier 
grote landen handmatig ge
scheiden in Priority- en 
Standard-post. Daarna wordt de 
post met behulp van vrachtau

to's vervoerd naar de uitwisse
lingskantoren in het buitenland. 
Voor België is dit Antwerpen, 
voor Frankrijk Paris-Landy en 
voorGroot-Brittannië Dover. 
De Pnon'fy-post voor Duitsland 
wordt uitgewisseld met Frank
furt en de Standard-post met 
Niederaula. Laatstgenoemde 
plaats ligt nabij Bad Hersfeld, 
aan de kruising van de A5 met 
de A7. De post voor de overige 
landen wordt in sorteerkasten 
in twee gangen gesorteerd: 
eerst op beginletter en daarna 
op land. Deze post voor de 
'overige landen' wordt meestal 
door de lucht vervoerd. 
De pakketten worden in het 
IMC gesorteerd met machines 
die vergelijkbaar zijn met die in 
de Sorteercentra Pakketten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de bekende barcode. De 
'import' briefpost wordt over 
het algemeen aangevoerd in 
zakken. Deze zakken worden in 
de zakkensorteermachine ge
sorteerd en geopend boven een 
transportband. Vervolgens 
wordt de briefpost gesorteerd 
in bakken en naar de Sorteer

centra Brieven afgevoerd. In 
verband met de verwerkingsca
paciteit is er een bepaalde ver
deling gemaakt. Zo gaat de 'im
port' uit België en Frankrijk 
hoofdzakelijk naar het Sorteer-
centrum Rotterdam, die uit 
Duitsland naar Leidschendam 
en de van de luchthaven Schip
hol ontvangen post naar het 
Sorteercentrum Amsterdam. 
Pakketten uit de landen van de 
Europese Unie kunnen zonder 
meer naar de Sorteercentra 
Pakketten worden gezonden, 
die van buiten de EU moeten 
door gekwalificeerde PTT-me-
dewerkers (zogenoemde de-
claranten) worden bekeken en 
eventueel aan de douane wor
den overgedragen ter inklaring. 
Voor deze pakketten is een rui
me opslagplaats aanwezig. 

PRIORITY EN REIMS 
Zoals eerder in 'Filatelie' is ge
meld (zie de literatuurverwij
zing aan het eind van dit artikel) 
hebben achttien landen een 
overeenkomst gesloten die de 
behandeling van Pr/or/ty-post 
regelt: het zogenoemde REIMS-
akkoord. Deze landen zijn: Bel
gië, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Croot-Brittanië, Ierland, IJsland, 
Italië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portu
gal, Spanje, Zweden en Zwitser
land. De naam 'REIMS' heeft 
niets te maken met de gelijkna
mige stad in Frankrijk, maar is 
een acroniem voor Remunera
tion ofExchanges of\nternational 
Mails. Remuneration betekent 
'vergoeding' en dat is nu net 
het onderdeel van 'REIMS' dat 
Nederland niet heeft onderte
kend. Zoals we in tabel 1 heb
ben kunnen zien exporteert Ne
derland meer dan het impor
teert en daarom moet het aan 
diverse landen een vergoeding 

betalen. Het port wordt immers 
in Nederland betaald, terwijl het 
poststuk in het buitenland 
moet worden besteld. Met de 
hoogte van de verlangde ver
goedingen gaat Nederland tot 
dusver niet akkoord. PTT Post 
is namelijk een van de het effi
ciëntst werkende postorganisa-
ties ter wereld; onze posterijen 
zouden hiervoor gestraft wor
den met het betalen van een te 
hoge vergoeding aan landen die 
minder efficiënt werken. 
Met de zeventien andere lan
den is afgesproken dat als een 
partij post vóór een bepaalde 
tijd - laten we zeggen drie uur 's 
middags - binnenkomt deze 
partij nog dezelfde dag wordt 
verwerkt. Men noemt dit tijd
stip het LAT, de Latest Arrival 
Time. Deze post wordt dan de 
volgende morgen al besteld. 
Non-Priority-post {Standard-
post) kan tijdens de daguren 
van de eropvolgende dag wor
den verwerkt; die wordt dus ge
woonlijk een dag later besteld. 
De briefpost uit het buitenland 
wordt handmatig gesplitst in 
post geschikt voor de Sorteer-
machine Klein (SMK), geschikt 
voor de Sorteermachine Overi
ge (SMO) en post die niet door 
een machine kan worden gesor
teerd. Daarna wordt de post af
gevoerd naar een sorteercen
trum (zie boven). 

MET EN ZONDER BOLLETJES 
De Pnor/'ty-post naar de belang
rijkste vier landen (België, 
Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittannië) wordt 's nachts ge
sorteerd en wel voor vijf uur 's 
morgens. Standard-postvjordt 
tijdens de goedkopere daguren 
behandeld. Ook de post voor 
landen die niet onder de 
'REIMS'-overeenkomst vallen 
wordt gesplitst in Priority- en 
Standard-post, een karwei dat 

door het IMC nog steeds met 
de hand wordt verricht. De laat
ste jaren zijn er echter postze
gels (en ook postwaardestuk-
ken) uitgegeven waarop equidis-
tante bolletjes zijn aangebracht. 
Het 'Nederengeise' woord equi
distant betekent zoveel als: op 
gelijke afstand. De bedoeling is 
dat met behulp van die bolletjes 
in de toekomst de Priority-brie-
ven automatisch van de Stan-
dord-brieven worden geschei
den. Dat zal dan in de zes Sor
teercentra moeten gebeuren. 
Omdat Pnor/ty-brieven ook met 
zegels zonder bolletjes mogen 
worden gefrankeerd zijn er 
sinds kort ook losse Priority-
stickers met bolletjes verkrijg
baar. 

Samenvattend kunnen we zeg
gen dat de buitenlandse pakket-
post voor een groot deel is ge
automatiseerd, maar dat de 
briefpost voornamelijk nog met 
de hand wordt gesorteerd. Met 
dat alles zijn in het International 
Mail Centre op Schiphol-Rijk in 
totaal zo'n achthonderd mede
werkers (samen goed voor ca. 
630 volledige dienstbetrekkin
gen) druk bezig. Het is hard 
werken, maar ze hebben het 
voordeel dat ze af en toe een 
blik kunnen werpen op het altijd 
fascinerende vliegverkeer van 
Schiphol Airport... 

Literatuur: 
Prioriteit uoor priority doorP.S.J.G. 
Hermse; 'Philatelie' van septem
ber 1998, pagina's 588 t/m 590. 
De SIX, de KIX, de PRJC en de IX ojhele-
maalniksdoorF.S.J.G. Hermse; 
'Philatelie' van augustus/septem-
beri999, pagina's 562 t/m 566. 
Ruim twee jaar later; nogmaals priori
ty doorP.S.J.G. Hermse; 'Filatelie' 
van maart 2001, pagina's 200 t/m 
203. 

Handmatig sorteren aan de transportband voor briefpost (foto: Henk Langeveld). 
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Een domme computer 
Al eerder betuigde ik 
mijn instemming met de 
Iceuze van PTT Post van 
wat nu wel of niet een 
postzegelboel^je ge
noemd kan worden. Met 
de aanduiding PB in het 
boelcje is dat voor veel 
verzamelaars heel helder. 
Dat dit bij het boekje met 
de cartoonpostzegels van 
28 augustus 'vergeten' is, 
lijkt me alleen maar een 
incident: dat is gewoon 
PB72 dus. 
Helaas is PTT Post (en 
dan met name de Collect 
Club in Groningen) de 
kluts volkomen kwijt als 
het gaat om een abonne
ment op de postzegel
boekjes. Dan geldt plots 
een heel curieuze formu
lering: Deze abonnementen 
bestaan uit alle postzegel-
boekjes met meerdere dezelfde 
zegels. Dat betekent dat 
elk boekje met uitslui
tend verschillende zegels 
(bijvoorbeeld '10 om te 
feliciteren' of het boven
genoemde boekje met 
cartoonzegels) erbuiten 
valt. Zijn dat dan geen 
boekjes? Jawel, ze volgen 
ook netjes de boekjes
nummering (de cartoon
zegels even niet) en ko
men ook alle voor op de 
albumbladen. In het blad 
van de Collect Club worden 
ze ook allemaal 'postze
gelboekjes' genoemd. 
Maar je kunt er niet op 
abonneren! 

Gelukkig was de Haagse 
PTT'er Wieland Buit 
('Wij bepalen wat Gro
ningen doet') tijdens Pos-
tex 2001 in Apeldoorn 
aanwezig. Glimlachend 
stelde hij echter dat het 
inderdaad niet mogelijk 
was een abonnement 'op 
alle Nederlandse postze
gelboekjes' aan te bie
den. Voor de computer 
was zoiets, bij een be
stand van 300.000 abon
nees, gewoon niet te 
doen. Maar de man, een 
vlot truitje dragend en 
druk aan een ijsje lik
kend, wilde nog wel eens 
naar het probleem kij
ken. Voor hem daarom 
nog even als voorstel al
les op een rijtje; 

Abonnement 1; 
alle postzegels van 
Nederland 
Abonnement 2: 
alle postzegelboekjes van 

Nederland 
Abonnement 3: 
alleen de boekjes die niet 
bij 'Abonnement i ' uitge
leverd worden (dat zijn 
dus de boekjes met meer
dere dezelfde zegels). 

Daarmee kan, dunkt mij, 
iedereen wat dit betreft 
uit de voeten. Maar ik 
moet toegeven: dit is toch 
wel zéér ingewikkelde 
kost voor een computer... 

Nieuwe boekjes in 2002 
In Apeldoorn vond ook 
een weinig flitsende 
perspresentatie plaats 
van de uitgiften voor het 
komend jaar. Er ver
schijnt een recordaantal 
boekjes: dertien maar 
liefst. De nummering 
hieronder is onder (fors) 
voorbehoud! 

zSjanuan 2002: 
PB73 Geboortezegel, vijf

maal € 0.39 
PB74 Huwelijkszegel, vijf

maal € 0.39 
PB75 10 om te feliciteren, 

tienmal€ 0.39 
PB76 10 voor uw post, tien

maal € 0.39 
PB77 Eurozegel € 0.30, 

boekje van 5 
PB78 Eurozegel € 0.54, 

boekje van 5 
PB79 Eurozegel €0.75, 

boekje van 5 

2 april 2002: 
PB80 Zomerzegelboekje 

(Flonade 2002), tien-
maalt 0.39+0.19 

27apnl2oo2: 
PB81 Rode Kruis (Bloesem-

tocht), vijfmaal 
€ 0.39+0.19 

14 mei 2002: 
PB82 De Efteling, vijfmaal 

€0.39 

11 juni 2002: 
PB83 Europa, vijfmaal 

€0.54 

24 september: 
PB84 Industrieel erfgoed, 

tienmaal € 0.3g 

5 november: 
PB85 Kinderpostzegels, 

vijfmaal € 0.39+0.19 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Smakelijk eten! 
Aland geeft maar één 
boekje per jaar uit. Op 28 
februari verschijnt in een 
oplage van 250.000 
exemplaren een boekje 
met zegels waarop typi
sche gerechten uit Aland 
staan afgebeeld. De vier 
zegels met de aanduiding 

' is te klas' vormen een 
compleet menu inclusief 
voorgerecht en dessert. 

Canada 
Drie kerstboekjes 
De drie op i november in 
Canada verschenen 
kerstzegels zijn alledrie 
ook in boekjes verkrijg
baar. Er worden winter
activiteiten uit vroegere 
jaren op afgebeeld. Het 
gaat om voorstellingen in 
een bijzonder decor: een 
arrensleetocht in een bin
nenstad, schaatsen op 
een pleintje in een bui
tenwijk en het maken van 
een sneeuwpop in het 
magische licht van het 
noorderlicht. De bijbeho
rende boekjes bevatten 
tienmaal 47 c , zesmaal 
60 c. en zesmaal $ 1.05. 

Nostalgische plaatjes op de kerst-
zejjcls uon Canada. 

Tulpen/estiual Ottawa 
Opnieuw schenkt Canada 
aandacht aan het tulpen-
feest in Ottawa. Ter gele
genheid van de vijftigste 
verjaardag van het festi
val zal in het voorjaar een 
boekje verschijnen met 
twaalf kleurrijke tulpen. 

Denemarken 
Veerponten 
Als vervolg op eerder uit
gegeven series ' trans
portmiddelen' , kwam de 
Deense post op 7 novem
ber met een serie waarop 
veerponten staan afge
beeld. Eerder versche
nen: locomotieven 
( iggi) , zeilschepen 
(1993), spoorwegen 
(1994) en houten vaartui
gen (1996). 
Denemarken heeft behal

ve het schiereiland Jut
land nog 406 andere ei
landen, waarvan er 79 be
woond zijn. Veerponten 
zijn voor tientallen van 
deze eilanden een onmis
baar vervoermiddel. Ja
renlang betaalden de ei
landbewoners zelfde 
kosten ervan, maar sinds 
het jaar 2000 is het ge
bruik van de ponten voor 
de bewoners kosteloos. 
Eén van de zegels is ook 
in een velletje van tien 
stuks in een boekje ver
krijgbaar. Het betreft de 
zegel van 4.00 k. met de 
Our0, een veerpont die elf 
maal per dag tussen 
Holbjek en de haven bij 
Br0de op het eiland Or0 
op en neer vaart. 

een kruising tussen een 
sneeuwpop en de kerst
man. Het andere boekje 
verscheen één dag later 
en bevat tien wenszegels 
- kinderen in een winter
landschap - van 3.00 F. -
zonder toeslag dus. 

Groenland 
Tujee boekjes in 2002 
Komend jaar geeft 
Groenland, net als dit 
jaar overigens, twee 
boekjes uit: op 24 juni 
een boekje met zegels 
waarop schepen staan af
gebeeld en op 21 oktober 
een kerstboekje. 

Groot-Brittannië 
Tioee kerstboekjes 
Engeland gaf dit jaar voor 

De 'Ourji' vaart de haven van Holbsk binnen. 

Frankrijk 
Wcnsenboekjes 
Frankrijk gaf in de 
maand november twee 
boekjes uit waarvan de 
postzegels te gebruiken 
zijn voor de kerst- en 
nieuwjaarspost. Aller
eerst op 8 november een 
Rode-Kruisboekje met 
tien postzegels van 
3.00+0.60 F. Afgebeeld is 

het eerst zelfklevende 
kerstzegels uit. De vijf ze
gels kwamen uit op 5 no
vember en bevatten teke
ningen van spelende 
roodborstjes in een win
terdecor. 
De bijbehorende boekjes 
bevatten twaalf eerste-
klaszegels (£3.24) en 
vierentwintig tweede-
klaszegels (£4.56). Royal 

De beste wensen uit Frankrijk. 



Mail noemt ze in haar 
bulletin overigens ook 
Jolded sheetlets, hetgeen je 
natuurlijk van zowat alle 
boekjes met zelfldevende 
postzegels kunt zeggen. 

De beide zegels uit de Engelse 
kerstboekjes. 

Guernsey 
Hrtjaar2002 
Zowel Guernsey zelf als 
het tot de Bailiivick beho
rende Alderney geven ko
mend jaar één postzegel
boekje uit. Dat zijn dan 
wel meteen een paar dure 
knapen: Guernsey, 30 
april, gouden jubileum 
koningin, prijs £ 9.05 en 
Alderney, 17 oktober, 
ambulance en reddings
diensten, £9.40! 

Ierland 
Fauna & Flora: vissen 
Het thema van de Ierse 
'Fauna & Flora'-uitgifte 
van dit jaar is de zoetwa-
tervis: baars (30 p.), forel 
en snoek (32 p.) en de 
brasem (45 p.). Die keuze 
vormt overigens maar 
een kleine afspiegeling 
van alle soorten vissen 
die in de Ierse meren en 
rivieren voorkomen - of 
moet ik zeggen voorkiüa-
men? Feit is dat een aantal 
ervan met uitsterven 
wordt bedreigd. 
De postzegels met de vis

sen zijn verkrijgbaar in 
velletjes en in een groot
formaat boekje. Het ver
scheen op 9 oktober en 
het kos t£ 5.82. 

Kerstboekje 
Twee gratis zegels krijgt 
de koper van het Ierse 
kerstboekje. Het bevat 
namelijk vierentwintig 
zelfklevende zegels van 
30 p. en kost toch maar 
£ 6.60. Afgebeeld is de 
Moeder van Christus naar 
een tekening van de Ierse 
kunstenaar Richard J. 
King (1907-1974). 

IJsland 
Kerstboekje 
Plattelandskerken staan 
afgebeeld op de beide IJs-
landse kerstzegels. Ze 
verschenen op 8 novem
ber en beelden de in een 
besneeuwd landschap 
gelegen kerkjes van Brau-
terholt (1857) en Vidmyri 
(1834) af. De eerste zegel 
(zonder waardeaandui
ding, maar met de ver
melding 'brief 20 gr.') is 
ook verkrijgbaar in een 
tien stuks bevattend 
boekje. 

NeuJS zal de postdienst 
van de Marshalleilanden 
een postzegelboekje uit
geven dat in zeven post
zegels een beeld geeft 
van de tragedie op 11 sep
tember jl. Vier van de ze
gels bevatten in zwart 
marmer gebeitelde tek
sten met de Amerikaanse 
vlag op de voorgrond; 
één het Vrijheidsbeeld in 
de haven van New York; 
één met het beeld op Ca-
pitol Hill en tenslotte een 
souvenirvelletje met af
beeldingen van reddings
werkers en andere be
trokkenen omgeven door 
een ferm wapperende 
Amerikaanse vlag. Verde
re details ontbreken nog. 

Polen (Ciechanów) 
Kardinaal Wyszynski 
Het postkantoor in de 
Poolse stad Ciechanów 
gaat onverdroten verder 
met het uitgeven van ei
gen postzegelboekjes, alle 
in oplagen van duizend 
stuks en gevuld met nor
male Poolse zegels. Alles 
bijeen zijn het er in enkele 
jaren tijd al vijfentachtig! 
Op 3 augustus kwam een 

Het IJsIandse kerstboekje. 

Korea-Noord 
Successen uit de 20ste eeuw 
'Ruimtevaart' is het the
ma van een op 25 sep
tember in Noord-Korea 
verschenen boekje. Na
dere informatie volgt. 

Marshalleilanden 
11 september 
Volgens een bericht in 
het Amerikaanse postze
gelweekblad Linn's Stomp 

Het Ierse boekje met zoctuiatcruissen. 

boekje met vijf zegels van 
i.oo z. uit. De zegels zijn 
uitgegeven ter gelegen
heid van de honderdste 
geboortedag van kardi
naal Stefan Wyszynski. 

Zestigste sterfdag pater Kolbe 
Nog eens vijf zegels van 
i.oo z. ('Zestigste sterf
dag pater Kolbe') kwa
men op 14 augustus uit in 
een boekje van het post
kantoor Ciechanów. Pa
ter Kolbe bezat een eigen 
uitgeverij en was erg ac
tiefin het verspreiden 
van het geloof Hij vocht 
tegen onderdrukking en 
stierf na een dodelijke in
jectie in een Duits con
centratiekamp. 

Mariauererin^ 
Ook op 14 augustus ver
schenen drie zegels 
(i.oo, i.oo en 1.90 z.) met 
plaatsen van bijzondere 
Mariaverering. Dat lever
de meteen drie nieuwe 
boekjes op. 

Quo Vadis 
Het befaamde verhaal 
van de Poolse Nobelprijs
winnaar Sienkiezicz over 
de liefde tussen de jonge 
Romein en het knappe 
Christenmeisje, Quo 
Vadis, is dit jaar verfdmd. 
Zes zegels, elk van 
i.oo z., met afbeeldingen 
uit de film vormen de in
houd van een op i sep
tember verschenen post
zegelboekje. 

Verenigde Staten 
Samen houden we stand 
Ook postaal wordt in de 
Verenigde Staten tegen 
de terreur gestreden. Het 
was de bedoeling een ze
gel met een sterk patriot
tistisch karakter (de 
Amerikaanse vlag en de 
tekst United We Stand) al 
begin november aan het 
loket te krijgen. De zegel 
krijgt mettertijd een ko
lossaal hoge oplage, ze
ker enige miljarden. Ver
moedelijk wordt de zegel 
ook in automaatboekjes 
van tien of twintig zegels 
en in vouwboekjes van 
twintig uitgegeven. 

team van Wit-Rusland 
tweemaal wereldkam
pioen en tienmaal Euro
pees kampioen werd. 
Er verscheen ook een 
postzegelboekje (oplage 
8.000 stuks) met twee
maal de beide zegels als 
inhoud. 

Vaticaanstad 
Kerstboekje 
Ook de postdienst van 
het Vaticaan kwam dit 
jaar met een kerstboekje. 
Het bevat vier postzegels 
van 1.200 L. (priority 
mail). Voor de serie en 
ook voor de zegel in het 
boekje is gekozen uit de 
collectie Religieuze Mo
derne Kunst van het Vati
caans Museum. Het zijn 
in 1967 en 1968 door de 
Duitse kunstenaar Egino 
G. Weinert vervaardigde 
schilderijen. 
De oplage bedraagt 
100.000 boekjes. 

Zuidpoolgebied (Frans) 
Poolfilatelie 
Net als in 1999 kwamen 
de Terres Australes & Ant-
arctiques Frangaises (afge-

Vaticaanstad komt uoor het eerst ook met een kerstboekje. 

Het ontiuerp van de United We 
Stand-zegel merd al op 2 oktober 
getoond. 

Wit-Rusland 
Watersport 
Twee befaamde Wit-Rus-
sische watersporters 
staan afgebeeld op de ze
gels die op 25 oktober 
verschenen. De wind
surfer Konstantin Sha-
rangovich is actief op de 
zegel van 200 r. en de ski
ster Anna Starovoitova 
acteert op de 1000 r. 
Trots vermeldt het pers
bericht dat het waterski-

kort TAAF, in dit blad on
dergebracht onder het 
kopje 'Zuidpoolgebied 
[Frans]') opnieuw met 
een postzegelboekje (ver
schijningsdatum 6 okto
ber) waarin een reis kan 
worden gemaakt door het 
poolgebied. Het boekje 
heeft een flink formaat 
en bevat veertien bladzij
den met postzegels en te
keningen. Het Carnet de 
Voyage is overigens niet 
goedkoop: de postale 
prijs is € 30.00, bijna ze
ventig gulden dus. 

Zweden 
Zeijkleuende kerstze^els in 
boekje 
Traditionele Zweedse 
kerstversieringen zijn te 
vinden op de kerstzegels 
voor binnenlands ge
bruik. Het gaat om de 
kerstbonbon, de puntzak 
met snoepgoed en andere 
'kerstkleurige' voorwer
pen. Vijf zegels komen 



elk tweemaal voor in het 
op 21 november boekje. 
De uijfmotiEuen in het Zweedse 
kerstboelgc voor binnenlands ge
bruik. 

Kerstzegels voor het bui
tenland 
De typische inpakmetho-
de van de kunstenaar Yrjö 
Edelmann is te zien op de 
beide Zweedse kerstze
gels voor wensen naar 
het buitenland: een inge
pakte bok van stro en een 
kleine boom. Edelmann 
wordt beschouwd als de 
grote illusionist van de 
Zweedse schilderkunst. 

Zijn werk is vaak uiterst 
natuurgetrouw. 
Tien zegels - vijf van elk -
van 6 k. vormen de in
houd van dit boekje. 

Zwitserland 
Projuventute 2001 
Het Zwitserse boekje met 
Pro-Juventutezegels ver
scheen op 20 november. 
Het heeft als inhoud zes 
zegels van 70+35 en vier 
van 90+45 r. De prijs van 
het boekje is (inclusief de 
productiekosten) 
12.50 F. 
'De wereld gezien door 
kinderogen' is dit jaar 

het thema van de serie 
Pro Juusntute. De uitgifte 
houdt verband met het 
ratificeren door Zwitser
land van de VN-kinder-

rechtenconventie. 
Op de zegels staan af
beeldingen uit kinder
boeken: Leopold het Lui
paard (70+35 r.) en de 

Honingbeer (90+45 r.). 

Vijf motieven in het Zweedse 
kerstboekje uoor het binnen
land. 

P O S T Z E G E L H A N D E L H E T T R E F P U N T H KILOWAAR MET VEELAL 1999/2000 UITGAVEN 

Postfns 
1/3 
4/9 

ƒ 525,00 
ƒ 23 50 

40/42 ongel/30,00 
44/V51A ƒ 195 00 
44 B/51B/1060 00 
52/59 
61A/62A 
61B/62E 
63/71 
72/74 
76/77 
78/81 
82/89 
90/93 
94/07 
108/10 
111/13 
114/16 
117 
118/21 
123/27 
128 
129 
130/34 
137/40 
155/57 
158 
159/60 
173/76 
177/81 
193/96 
213/14 
215/17 
218 
222 
223 
224/26 
227 
232/40 
242 
243/45 
246 
247/49 
250 
251/62 
263/65 
266/67 
268/70 
271 
272 
273/76 
277/80 
281/83 
284/87 
288/90 

ƒ 535 00 
ƒ 35 00 
ƒ 30,00 
ƒ 395 00 
ƒ 135,00 
ƒ 45,00 
ƒ180 00 
ƒ 785,00 
ƒ 50,00 

ƒ 1 180,00 
ƒ120 00 
ƒ 665,00 
ƒ140 00 
ƒ 172,60 
ƒ 70,00 
ƒ 62,50 
ƒ 490,00 
ƒ 95,00 
ƒ 23 50 
ƒ 1125 
f 6,25 
ƒ 28,25 
ƒ 25,00 
ƒ 9,75 
ƒ 19,50 
ƒ 7,50 
ƒ 19,50 
ƒ 4,75 
ƒ 2150 
ƒ 43 50 
ƒ 12 50 
ƒ 14,25 
ƒ 27 50 
ƒ 47 50 
ƒ 4,00 
ƒ 21 50 
ƒ 27,50 
ƒ 60 00 
ƒ 27 50 
ƒ 125,00 
ƒ 30,00 
ƒ188,50 
ƒ 85,00 
ƒ 23,50 
ƒ 157,50 
ƒ 90,00 
ƒ 40,00 
ƒ 70 00 
ƒ 47,50 
ƒ 27 50 

Llechlenslein en Luiemburg posttris -
291/93 
294/95 
297/99 
300/03 
304/07 
308 
309/12 
313/14 
315/18 
319/21 
324/26 
327/30 
333/35 
336/38 
339/41 

ƒ 40,00 
ƒ 157,50 
ƒ 47,50 
ƒ 21,50 
ƒ 23,50 
ƒ 3,25 
ƒ 17,50 
ƒ 13 75 
ƒ 37 50 
ƒ 13 75 
/ 15,75 
ƒ 18,00 
ƒ 19,50 
ƒ 9,50 
ƒ 15 00 

342/\/49C ƒ 21 50 
350/52 
355 
356/58 
359/63 
LP1/6 
7/8 
9/13 
14 
15/16 
17/23 
24/33 
34/37 

Diensl 
1/8 
9/10 
11/12 
13/16 
16a 
17/19 
28/34 
45/56 
57/68 

Port 
13/20 
21/28 

Luxemb 
47/58 
59/68 
69/73 
74/85 
86/88 
89/94 
95/09 
110/18 
119/34 
137/39 
141 

ƒ 12 50 
ƒ120,00 
ƒ 4150 
ƒ 1125 
ƒ 360,00 
ƒ 375 00 
ƒ215 00 
ƒ 78 50 
ƒ140 00 
ƒ 23 50 
ƒ 62 50 
ƒ 18 50 

ƒ 865.00 
ƒ 235 00 
ƒ 23 50 
ƒ 19 50 
ƒ 75,00 
ƒ 88 50 
ƒ 30 00 
ƒ 8 75 
ƒ 8 75 

ƒ 62 50 
ƒ 27 50 

rg 
ƒ 250 00 
ƒ185 00 
ƒ 60 00 
ƒ 475,00 
ƒ 11,75 
ƒ 2,50 
ƒ 47,50 
ƒ 4,75 
ƒ 35,00 
ƒ 1,75 
ƒ 150 

142/44 
145 
146/49 
150/58 
160/63 
164/81 
182/86 
187/91 
192/96 
197/07 
208 
209/13 
214/18 
219/25 
231/32 
233 
234/38 
239/43 
244/48 
249/50 
251 
252/57 
258 
259/73 
274 
276/81 
282/87 
288/93 
293A 
294/99 
300/05 
306/11 
312/21 
322 
324/29 
333 
334/55 
356/59 
360/66 
384/87 
392/97 
398/01 
402/05 
406/09 
410/13 
413A/2/ 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
453/54 
m paar 
455/60 
461/64 

ƒ 9,50 
/ 3,75 
ƒ 4,75 
ƒ 11,75 
ƒ 1,50 
ƒ 31,50 
ƒ 2,50 
ƒ 14,25 
ƒ 2,25 
ƒ 19 50 
ƒ 3,25 
ƒ 10,00 
ƒ 19,50 
ƒ 48,50 
ƒ 2,75 
ƒ 7,75 
ƒ 78 50 
ƒ 78,50 
ƒ117,50 
ƒ 47,50 
ƒ 4 75 
ƒ125 00 
ƒ 23,50 

' 1 060,00 
ƒ 11,75 
ƒ105 00 
ƒ 15,50 
ƒ 30,00 
ƒ 3,25 
ƒ 17 50 
ƒ 50,00 
ƒ 16 25 
ƒ 8 50 
ƒ 100 
ƒ 38,50 
ƒ 3 00 
ƒ 15,75 
ƒ 100 
ƒ 1,75 
ƒ 125 
ƒ 38 50 
ƒ 13,75 
ƒ 12,50 
ƒ 25,00 
ƒ 17 50 
ƒ 35,00 
ƒ 23,50 
ƒ 18,00 
ƒ 78 50 
ƒ 27,50 
ƒ157 50 
ƒ 29 50 
ƒ 55 00 
ƒ 78,50 
ƒ 48,50 
ƒ 3150 

Nummering volgens Yvert et Tellier. 
465/70 
471 
472 
473/74 
475 
476/81 
482 
483 
484/89 
490/93 
495 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 
511/13 
514/16 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 
542/44 
544A/47 
553/58 
559/61 
569 
570/75 

15 50 
5,50 
3 50 
9,00 
/ / b 

2 / 5 0 
3 75 
9,/5 

3150 
7,75 
2,Ü0 

10,50 
2150 
3,00 
7,75 
2,25 

58 50 
ƒ 275 00 

580A/86A ƒ 
589/94 
595/98 
603/08 
614/19 
625/31 
638/43 
LP1/6 
7/15 
16/20 
21 

Blokken 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

2,00 
5,00 

11,/5 
3,50 
7 25 

60,00 
23 50 

1 50 
9 50 
9 50 
3,25 
2 00 
7 75 

13 25 
12 25 
2 00 
7 75 
6 25 
3 00 
4 00 
7,75 
9,50 

86 50 
3 25 

10 00 
88 50 

2,00 
13,/5 
86,50 

3,75 
4 50 
5,50 
2 25 
3 75 
3,00 
3 50 

15 ƒ 5 75 
16 ƒ 7,00 

Dienst 
54/65 ƒ 82 50 
67/76 ƒ 393,50 
77/81 ƒ195 00 
82/95 ƒ 47 50 
96/13 ƒ335 00 
114/28 ƒ 12,50 
129/43 ƒ 47,50 
144/48 ƒ 35 00 
188/94 ƒ 23 50 
195 ƒ 4 75 
196 ƒ 3,25 
197 ƒ 3 25 

Port 
1/7 ƒ118 00 
8/9 ƒ 1125 
10/16 ƒ 6 50 
17/22 ƒ 15,75 
23/36 ƒ 1175 

Telegram 
1/5 ƒ 91,50 

Duitse Bezetting 
1/16 ƒ 15.75 
17/32 ƒ 8.00 
33/41 ƒ 11.75 

Ook veel nielge-
noemde nr's 
m voorraad 
Gouden Munten 
NL 
Nederland 
ftOO 1812 ƒ15000 
ƒ1000 1875 ƒ15000 
ƒ1000 1876 ƒ150,00 
ƒ10,00 1877 ƒ150,00 
f^am 1879 ƒ150,00 
ƒ10,00 1897 ƒ175,00 
fm,te 1911 ƒ150,00 
ƒ10,00 1912 ƒ150,00 
ƒ10,00 1917 ƒ150,00 
ƒ10,00 1925 ƒ150,00 

Unie Daalder 
1979 ƒ 175,00 

Dukaat 
1974 ƒ110,00 
1985 ƒ115,00 

NedAnt ƒ100,00 
1978 ƒ175,00 

Zuid Afrika 
1 Rand 1964 

ƒ125,00 
1 Pond 1928 

ƒ175 00 

Krugerrand 
1982 ƒ950 00 

Amerika 
20 dollar 1904 

ƒ975,00 
20 dollar 1907 

ƒ 950,00 

Frankrijk 
10 Fr 1859/95,00 
10 Fr1868 ƒ100,00 
20 Fr Napoleon 

ƒ175 00 
20 Fr 1854 ƒ175 00 
20Fr1656ƒl75 00 
20 Fr 1863 ƒ175 00 
20 Fr 1865 ƒ175 00 
20 Fr 1869 ƒ175 00 
20 Ff 1906 ƒ175 00 
20 F r i 909 ƒ 175,00 

Duitstand 
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 
Oostenrijk 
10Corona1911 

ƒ 95,00 
Zwitserland 
20 Fr 1947 ƒ185,00 

Wij wfifisen al 
onze klanten 

en toekomstige 
klanten 

Prettige Kerstdagen 
en een 

Voorspoedig 2002 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
Tel./Fax 030-2618720 

S.J.C, den Oudsten Giro2i62775 
Bank 39.47.69.112 

10EK7 (f NEOERiamJ FIV 0]liQIEE7 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

Mr/N SmiEU GnMNOEEÜT UOfiEN ZONOER ENIG RISICO! 

U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

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

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

GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

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

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

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatellstische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

'Verzamelend Nederland' 
GROTE INTERNATIONALE 

VERZAMELMARKT 
12-13 januari 2002 

VAN 9:30-17:00 UUR 
GROTE VEEMARKTHAL 

UTRECHT 
gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde 'De Berenkuil' en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: € 3,-; PAS 65+ € 2,50 
inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

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

VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels, 
bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr. A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel.: 0598-393841 

ZOEKT: 

BÈAVRIKS 



IDE RUITER B.V. % 
^ ' A 

TAXATIE 
INKOOP / VERKOOP 

Postzegels Munten 

Bankbiljetten 

* Reële prijs voor 
uw collectie. 

* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst 

contante betaling. 
* Desgewenst bezoek 

aan huis! 

Gratis prijslijsten: postzegels, 
munten en bankbiljetten. 

DE RUITER B.V. 
Kantooradres: 

Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 

TeL 0186-571366 
Fax. 0186-571890 

E-mail: info/ft'deruiterbv.nl 

WKii 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

GEZOCHT 
Wegens enorme groei 

PARTTIME MEDEWERKER 
met filatelistische kennis, goede beheersing 
van de engelse taal en vertrouwd met internet. 
Leeftijd onbelangrijk, 't Liefst in de omgeving, 
van Utrecht. 

SMITS PHILATELY 
Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht 

Tel. 030-2413470, Fax 030-2892620. 
www.filatelie.net 

ïving 

ienhorsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 

nhorst.breda@freeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttrein@planet.nl 

IWWW.KIENH0RST.COM 

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


M SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog met door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
ig- i i - 'oi . Grossa-kruis. 
2.70 F. {€ 0.41). Stenen kruis
beeld. 

AZERBEIDZJAN 
September '01. Achthonderdste 
geboortedag Nasjir ed-din el 
Tusi (1201-1274). 
Blok 3000 m. Portret weten
schapper en filosoof met 
globe. 

BELGIË 
— 8-io-'oi. Dag van de postzegel. 
° Ronde zegel zonder waarde
en aanduiding (17 fr., €0.42) in 
oc postzegelboekje. Eerste ver-
^ jaardag jeugdclub Stampilou. 

G^ii££G/, 

946 
22-io- 'oi . Reis door 20ste 
eeuw in 80 postzegels, III, 
techniek en wetenschappen, 
menswetenschappen 
Vel met twintigmaal 18 fr. 

(€ 0.42). Pedagogie (Ovide 
Decrly, 1871-1932), alterna
tieve energie, luchtvaart 
(Charles Lindbergh, 1902-
1974), psychologie (Sigmund 
Freud, 1856 -1939), ruimte
vaart, antropologie (Claude 
Lévi-Strauss 1908), erfelijk
heidsleer, theologie (Pierre 
Teilhard de Chardin, 1881-
1955), sociologie (Max Weber, 
1864-1920), relativiteitstheorie 
(Albert Einstein, 1879-1955), 
geneeskunde (penicilline), 
thermodynamica (Ilya 
Prigogine, 1917), semiotiek 
(Roland Barthes, 1915-1980), 
vrouwenstudies (Simone de 
Beauvoir, 1908-1986), infor
matica, economie (John 
iWaynard Keynes, 1883-1946), 
geschiedenis (Mare Bloch, 
1886-1944), atoomenergie 
(Julius Robert Oppenheimer, 
1904-1967), radioactiviteit 
(Pierre, 1859-1906 en Marie 
Curie, 1867-1934), filosofie 
(Ludwig Josef Wittgenstein, 
1889-1951). 

i2- i i - 'oi . Kerst en nieuwjaar. 
15 fr. (€ 0.37). Miniatuur van 
kerststal. 

BULGARIJE 
3-io- 'oi. Tien jaar nieuwe 
grondwet in Bulgarije 
0.25 L. Zegel grondwet. 

5-io-'oi. Top Sofia, bijdragen 
nieuwe democratieën aan 
Euro-Atlanti
sche veiligheid. 
Velletje met 
0.12, 0.24, 
0.25, 0.65 L. 
(doorlopend 
beeld). Vlaggen 
NAVO-landen 
en vlaggen kan
didaat NAVO-
landen, op rand 
standbeeld hei
lige Sofia. 

g-io-'oi. Dia
loog tussen cul
turen***. 
0.65 L. 

CYPRUS TURKS 
24-8-'oi. Politie-uniformen. 
125.000, 200.000, 500.000, 
750.000 TL. Uniformen uit 
resp.1885,1933,1934,1983-

nv^^^^^w^^ 

ESTLAND 
24-9-'oi. Frankeerzegels, 
wapenschild. 
4.40 kr. 
4-io-'oi. Dierentuin van 
Tallin, Chinese krokodil. 
4.40 kr. Alligator sinensis. 

UXiMMfl) 
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23-io-'oi. Estische raceauto. 
6.- kr. Estonia 26/9 met 
Volkswagen motor en ver
snellingsbak van Hewland. 

FINLAND 
26-io-'oi. Kerst. 
2.50, 3.60 Fm. Elfje leest 
Santa's ABC-boek voor elfjes, 
kerstelfje rijdt op slee. 

FRANKRIJK 
22-io-'oi. Halloween. 
3.- F. (€ 0.46). Pompoen met 
gezicht als lampion. Ook vel
letje met vijf zegels en 
fosforescerende elementen: 
vleermuis, doodskop, heks 
op bezemsteel, geest in fles. 

lüBÉI 
m i''^ y^: 

lüHül 
2g-io-'oi. lohan Barthold 
longldnd (1819-1891), Neder
lands schilder. 
6.70 F. (€ 1.02). Schilderij 
'Honfleur bij laag water' (zie 
ook 10/746). 
8-ii-'oi. Jacques 
Chaban-Delmas (1915-2000). 
3.-F. (€0.46). Portret 
politicus. 

feooo 
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i2-i i- 'oi . lean Pierre-Bloch 
(1905-1999). 
4.50 F. (€ 0.69). Portret jour
nalist en politicus. 
i2- i i - 'oi . Albert Decaris 
(igoi-1988), kunstenaar, 
graveerde onder andere vele 
Franse postzegels. 
3.-F. (€0.46). Werk van 
Decaris: Are de Triomphe en 
EifFeltoren maken een dans
je-

*A*«Mk*«A*« 

i2-i i- 'oi . Rode Kruiszegel, 
eindejaarsfeesten, toeslag
zegel. 
3.-+0.60 F. (€ 0.46+0.09). 
Kerstbal als kerstman; post
zegelboekje. 

Zic volgende kolom bouenin 

0 , 4 6 € i Rp 3,00F: 

i2-i i- 'oi . Beste wensen, 
gelukkig nieuwjaar. 
Tweemaal 3.- F. (€ 0.46). 
Twee kinderen met krui
wagen waarop kerstplant en 
pakje in de sneeuw en 'Meil-
leurs Voeux', kinderen 
maken sneeuwpop met 
hulsttak en 'Bonne Année'. 

i2-i i- 'oi . 'De kleuren van 
Marianne in franken'. 
Vel met 0.10,0.20, 0.50, i.-, 
2.-, 5.-10.- F.; vel met 2.70, 
TVP (3.-), 3.50, 3.80,4.20, 
4.40,4.50, 6.70 F. Marianne. 

GEORGIË 
lo-g-'oi. Europa 2001. 
40, 80 (T). Resp. Rjtsameer, 
Borjomipark. 

GIBRALTAR 
Aanvulling melding 11/855, 
Wings of Pry, lil. Vliegtuigen 
zijn Sea Harrier FA MK.2, 
laguar GRiB, Hawk T MK.i; 
vogels: Circus aeruginosus, 
Accipiter nisus, Falco 
subbuteo. 

GRIEKENLAND 
S-g-'oi. Nieuw beeldmerk 
Griekse Post. 
140, 200 Dr. (€ 0.41, 0.59). 
Beeldmerk op resp. blauwe 
en witte ondergrond; met 
aanhangsel voor persoonlijke 
toevoeging, tijdens tentoon
stelling Thessaloniki aan
hangsel Griekse Post. 

riavTou j 
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GROENLAND 
i6-io- 'oi . 'Niet eerder uit
gegeven zegels', Hafnia '01. 
5.75, 8.-, 21.- kr. Afbeeldin-



gen van zegels die eerder ont
worpen zijn (1932: 5,10,15 
ore), maar nooit uitgegeven. 
Resp. noorderlicht, zeehond, 
poolbeer. Velletje met deze 
drie zegels, op rand kajaks. 

8.00 ̂ i±!M 
KALAALLII 
NJNAAT 
GR0NLAf4D 

i6-io-'oi. Kerst. 
4.50,4.75 kr. Resp. sneeuw-
hoen, vliegende sneeuw-
hoenders in landschap. 

i6-io-'oi. Vijftig jaar FAO* in 
Rome, wereldvoedseldag. 
Strook met driemaal 800 L. 
(€ 0.41). Beeld 'Het zaad' van 
Roberto Joppolo en resp. 
beeldmerk IFAD*, beeldmerk 
FAO* en vrouw die plantjes 
verzorgt, beeldmerk WFP*. 

GROGT-BRJTTANNIË 
6-ii-'oi. Kerst, 
ist, 2nd, E, 45, 65 p. Rood
borstjes resp. bij vogelhuisje 
met misdetoe, doen das om 
sneeuwpop, bij bevroren wa-
terdrinkbak, met bal pudding 
aan tak, nest met schakels. 
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IERLAND 
gio'oi. Zoetwatervissen. 
30, tweemaal 32 (samenhan
gend), 45 p. (€ 0.38, 0.41, 
0.57). Resp. PercaFluviatilis, 
Salvelinus alpmus, Esox 
lucius, Abramis brama. 

ITALIË 
i2io'oi. 'Unione Latina'. 
800 L. (€ 0.41). Reproductie 
gravure met twee figuren en 
architectonische elementen 
uit klassieke tijd. 

i2io'oi. Serie 'schatten uit 
musea en nationale archie
ven'; nationaal archeologisch 
museum in Taranto. 
1000 L. (€ 0.52). Relikwieën
etui in vorm schelp gevonden 
in Canosa, gouden oorring in 
vorm bootje. 

igio'oi. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', Sancta 
Sanctorum. 
800 L. (€ 0.41). Fresco 
'Christus op troon met engelen', 
in vroegere pauselijke huis
kapel Sancta Sanctorum van 
het Lateraan te Rome. 

20io'oi. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', schilderij 
'Madonna met Kind, enge
len, heilige Franciscus en 
Thomas van Aquino met twee 
vrouwen met geschenken' 
van Macrino d'Alba. 
800 L. (€ 0.41). Afbeelding 
schilderij uiti50i. 
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JOEGOSLAVIË 
89'oi. Eerste tentoonstel
ling Servische filatelistische 
bond vijftig jaar geleden. 
Blok 30. Ndin. Heraldieke 
symbolen op openbare ge
bouwen in Belgrado. 

Zie volgende kolom bouenin 

igg'oi. Bevorderen gebruik 
zonneenergie. 
15. Ndin. Zon, beeldmerk. 

zog'oi. Schoonmaak en 
herstel bruggen Donau. 
30., 45. Ndin. Symbolische 
afbeeldingen resp. brug tus
sen twee handen en schepen, 
hand zet klok op even voor 
twaalf en passagiersschip. 

gio'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
5.kn. 

LIECHTENSTEIN 
3i2'oi. Kerst 2001. 
0.70,0.90,1.30 F. Geschilderd 
medaillon in vergulde lijst, 
resp. Maria Boodschap: 
Maria geknield voor aartsengel 
Gabriel en open boek, 
geboorte Christus: Maria en 
Jozef met Kind en twee 
knielende herders, opdracht 
van Jezus in de tempel: 
Simeon met Jezus op arm 
met Jozef en Maria knielend. 

2io'oi. Kinderen op 
schilderijen. 
30., 45. Ndin. Resp. 'Kind' 
van Marko Celebonovic, 
'Kind onder fruitboom' van 
Beta Vukanovic. 

3i2'oi. Uitstervende 
ambachten. 
0.70, o.go, 1.20 F. Producten 
en gereedschap van resp. 
smid, harkenmaker, zadel
maker. 

KROATIË 
4io'oi. Honden. 
i.So, 5. kn. Resp. Kroatische 
herdershond. Dalmatische 
hond. 

liSHRVATSKA 
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8io'oi. Republiek Kroatië: 
19912001. 
2.30 kn. Detail beschadigd 
beeld 'OnzeLieveVrouw van 
Konavle'. 

1 
3i2'oi. Serie, eerbetoon aan 
Liechtenstein; Zwitserse 
kunstenaar Gottfried Honegger. 
1.80, 2.20 F. Abstracte kunst, 
resp. 'K', 'Q'. 

^ 
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iLiechtenstein; 

LITOUWEN 
4io'oi. Honderdtwintigste 
geboortedag beeldhouwer 
J. Zikaras (18811944). 
3. Lt. Beeldhouwwerk 
'Droefheid'. 

6io'oi. Postgeschiedenis. 
I. Lt. In 1583 voert Stepanas 
Batoras (koning Polen en 
groothertog Litouwen) regels 
voor post in: document met 
lakzegel, man, koets met 
paarden. 

MAN 
2gio'oi. Dagelijks leven 
koningin. 
22, 26, 39,40,45, 65 p. 
Tekeningen van resp. 
koningin aan theetafel, op 
weg met toekijkende mensen, 
met honden, begroeting 
veteranen, beantwoorden van 
post, koningin met boeketje. 

5ii'oi. ICerstmis 2001  Ver
sier de zalen met takken 
hulst. 
21, 25, 37,45, 65 p. Resp. 
kerstboom, traditionele 
krans, tafelversiering, in 
vorm gesnoeid boompje, mo
derne krans. Bij 21 en 25 p. is 
aanhangsel met persoonlijke 
afbeelding mogelijk. 

OEKRAÏNE 
igg'oi. Gebied Chernigov. 
30 k. Landkaart Oekraïne, 
wapenschild, kerk en land
schap Chernigov. 

22g'oi. Gebied Kirivograd. 
30 k. Landkaart Oekraïne, 
wapenschild, kerken land
schap met zonnebloemen 
Kirovograd. 
7io'oi. Zevende nationale 
postzegeltentoonstelling in 
Dnepropetrovsk. 

947 



30 k. Boodschapper met 
posthoorn, Mik op Dnepro
petrovsk. 
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ROEMENIË 
208'oi. Overdruk met ster
renbeelden over voertuigen 
(1995)
Driemaal 2500 L. Resp. 
vissen over 755 L. transport
schip, aquarius over 715 L. 
Rode Kruishelicopter, 
steenbok over 1615 L. tram 
uit 1894. 

■ 7t;V. ■ "■ 

POLEN 
6io'oi. Polen naar wereld
kampioenschap voetbal 2002 
in Japan en Korea. 
i.ZI. Voetbalactie. 

• ' * » * * »ïioMkq ■!*! 
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9io'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
i.goZl. 
gio'oi. Museum Post en 
Telecommunicatie tachtig jaar. 
Blok 3.+0.75 Zl. Koets met 
paarden. 

ijio'oi. Twaalfde interna
tionaal vioolconcours Henryk 
Wieniawski (18351880). 
I. Zl. Krul van viool en 
schroeven om snaren te 
spannen. 

i4io'oi. Dag van de paus 
met motto 'Pontificaat in ver
anderende tijden'. 
i.Zl. Portret paus Johannes 
Paulus II. 

P W^W9V^^^^ 

PpSTA R O M A N A 

208'oi. Overdruk Yvert 
4116. 
300 L. metpapyrusrol over 
115 L. Portret lancu Flondor. 
248'oi. Overdruk Yvert 
4120. 
300 L. met locomotief over 
115 L. Beeldmerk ingenieurs
vereniging. 
288'oi. Overdruk Yvert 
4153
300 L. met reptiel over 90 L. 
Struthiosaurus 
transylvanicus. 
288'oi. Overdruk honderd 
jaar Roemeense scheeps
dienst (1995). 
300 L. met vis over 90 L. 
Passagiersschip. 

i i i i i l i i l i l i l i l l>^rv^m 

PO^̂ TA ROMANA 
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298'oi. Overdruk Yvert 
4130. 
300 L. met balk over 115 L, 
Operagebouw Boekarest met 
tekst 'zangconcours 2001'. 
298'oi. Overdruk verjaarda
gen (1995). 
300 L. met paard uit schaak
spel over 90 L. D.D. Rosea 
(18951980J. 
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3i8'oi. Overdruk Yvert 
4147
3 00 L. met vlieger over 115 L. 
Sprookje 'Ileana Consanzeana'. 
3i8'oi. Overdruk Yvert 
4217. 
300 L. met muis over go L. 
Jonge katjes. 

3i8'oi. Overdruk inheemse 
vogels (1995). 
300 L. met paddestoel over 
90 L. Anas platyrhynchos. 

Anas plat} rtijoclMe 

300 L 

3i8'oi. Overdruk Yvert 
3985A. 
300 L. met slee over 4 L. 
Biathlon. 
3i8'oi. Overdruk Yvert 4041 
en 4042. 
Tweemaal 300 L. (met harp 
over 7, met lier over 9 L). 
Resp. gebouw in Galea 
Victorieistraat 300 jaar, 
handelsschool 600 jaar. 

gio'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
8300 L. 

SLOVENIË 
4io'oi. Serie 'kastelen en 
landhuizen in Slovenië'. 
Tweemaal 'C', tweemaal 'D' 
(C: internationale brieven in 
afwijkende grootte tot 20 gr., 
D: internationale brieven 
standaardformaat). Kastelen 
resp. Brezice, Dobrovo, 
Olimje, Murska Sobota. 
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SLOWAKIJE 
Aanvulling melding 11/857, 
honderd jaar illustraties: illu
stratie van Peter Uchnar bij 
'Gullivers reizen' van J. Swift. 

SPANJE 
4io'oi. Duizendjarig be
staan Santo Domingo de 
Silos. 
40 P. (€ 0.24). Vioolspeler en 
klappende vrouw. 

3i8'oi. Overdruk Yvert 
3951
300 L. met oneindige zuil 
over 4 L. Balcanfila 'gi, vaas 
bloemen. 
259'oi. Millennium, 
belangrijke gebeurtenissen 
20ste eeuw, II. 
1500. 5300,13500,15500 L. 
Resp. formule en portret 
Augustin Maior (18821963, 
uitvinder multiplexing 
techniek telefoon, 1906), 
ruimtesonde Pionier 10 
(1972), eerste microprocessor 
Intel (1971), ruimtetelescoop 
Hubble (iggo). 
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27g'oi. Koralen en 
zeeanemonen. 
Velletje met 2500, 8300, 
13500, 37500 L. Resp. Porites 
porites, Condylactis gigantea, 
Anemonia telia, Gorgonia 
ventalina. 
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gio'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
120 P. (€0.72). 
i5io'oi. Upaep*: werelderf
goed Unesco*. 
155 P. (€ 0.93). Flora in 
'Reserva Naturel de Ses Salines'. 

igio'oi. Promotiecampagne: 
briefwissehng tussen scho
lieren. 
Vel met twaalfmaal 25 P. 
(€ 0.15). Geschiedenis Spanje 
II, getekend door Gallego & 
Rey, van 1492 tot eind i6de 
eeuw. 

25io'oi. Stierengevecht 
Curro Romero (Francisco 
Romero Lopez, 1933). 
Blok260P. (€1.56). Stieren 
rode lap; op rand stieren
vechter en portret Romero. 
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WITRUSLAND 
i27'oi. Tien jaar Gemene
best van Onafhankelijke 
Staten (GOS). 
195 r. Beeldmerk GOS. 

195: 

309'oi. Honderdtiende 
geboortedag Otto Yulhevich 
Shmidt (18911956). 
Blok 3000 r. Portret wiskun
dige, astronoom en poolon
derzoeker, op rand kaart en 
landschap met schepen en 
vliegtuig noordpool. 

8io'oi. Overdrukken. 
400 over 100, 400 over 600, 
400 over 1500,400 over 3300, 
1000 over 180,1000 over 280, 
1000 over 100 r. Resp. vier
maal wapenschild (56'96 en 
i6i'97), tweemaal vrijheids
monument Minsk (6 en 95
'95), watermolen (i7'98). 

25io'oi. Wa
tersporten. 
200 r., blok 1000 
r. Resp. wind
surfer, water
skiér. Ook post
zegelboekje. 



IJSLAND 
8-ii-'oi. Vogels. 
42.-, 250.- kr. Resp. Oenanthe 
oenanthe, Charadrius 
hiaticula. 

**«A**«A****A*M 

8-ii-'oi. Kerken van het plat
teland. 
Zonder waardeaanduiding 
(20 gram), 55.-kr. In 
sneeuwlandschap resp. kerk 
van Brautarholt uit 1857, kerk 
van Viomyri (1834, in 1936 
nationaal monument). 

20-ii-'oi. Dag van postzegel, 
moderne architectuur in 
Bazel. 
70 c. Publiek koos ontwerp 
BeatKehrli: gestileerde 
moderne gebouwen. 

achtergrond Onafhankelijk
heidsverklaring (4 juli 1776), 
fort bij Needhams Point (ca. 
1750); portret eerste president 
Verenigde Staten 
(1789-1797), op rand Mount 
Vernon. 

BOLIVIA 
i3-9-'oi. 2iste Interameri-
kaanse scoutingconferentie. 
3.50 Bs. Kaart Noord- en 
Zuid-Amerika, beeldmerk 
scouting. 
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ZWEDEN 
2i-ii-'oi. Kerst. 
Zesmaal zonder waardeaan
duiding (binnenlandse post), 
tweemaal 6.- kr. Resp. uit 
postzegelboekje: knalbonbon, 
puntzak snoep, ster, engel, 
hartje, rolzegels: kerstboom, 
ingepakte bok van stro 
(Zweedse kerstdecoratie), 
ingepakt kerstboompje. 

i m n m i 

ZWITSERLAND 
20-ii-'oi. Kerst 2001. 
90 c. Kerstboomversiering: 
ster. 

20-ii-'oi. Por Juventute toe
slagzegels, motieven uit 
kinderboeken. 
70-1-35, 70+35, 90+45, 
90+45 c. Resp. kerstman en 
kat in berglandschap uit 'Was 
macht der Weihnachtsmann?' 
van Karin von Oldershausen 
(tekst) en Gabi Fluck (illus
traties), panter in boom, beer 
op step, aap in boom uit 'Die 
Honigbar' en 'Leopold und 
die Sonne' van Stephan Brül-
hart. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
25-4-'oi. Zilveren munten. 
5.-, 10.-, 24.- Dh. Resp. ryal 
boudjou (1830), dubbele 
boudjou (1826), ryal drahem 
(1771)-

ANGUILLA 
g-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
$1.90. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2-io-'oi. Vijfenzeventigste 
sterfdag Rudolph Valentino 
(1895-1926), acteur. 
Twee vel met zesmaal $ i.-; 
tweemaal blok $ 6.-. Portret
ten Valentino en filmscènes. 

ARGENTINIË 
6-io-'oi. Auto's. 
Viermaal 75 c. Alfa Romeo 
159-Alfetta, Mercedes benz 
W196, Lanci-Ferrari D-50, 
Maserati 250F. 

BAHAMA'S 
6-ii-'oi. Kerst 2001, schilde
rijen Peter Paul Rubens 
(1577-1640). 
15, 65, 70, 80 c. Resp. 
'Aanbidding van de herders', 
'Aanbidding der wijzen', 
detail 'Heilige Maagd in 
krans van bloemen', detail 
'Heilige Maagd aanbeden 
door engelen'. 

BARBADOS 
2-ii-'oi. Bezoek George 
Washington tweehonderd
vijftig jaar geleden. 
45, 50C., $ 1.15, 2.50; blok 
$3.-. Resp. aankomst 
Washington in 1751, tijdens 
bezoek, Washington met op 

1.50, 5.- Bs. Resp. tempel San 
Francisco in Potosi (klooster 
van San Francisco gesticht in 
1547), monohet 'Ponce' in 
precolombiaans centrum 
Tiwanaku. 

BRAZILIË 
i7-4-'oi. Voetbalclub Santos 
kampioen (62/63). 
R$ I.-. Voetballer met bal, 
wapenschild. 
3-5-'oi. Tien jaar vrede. 
R$ i . io. '2001-2010' met 
daarin mensen die elkaar de 
hand reiken. 

i3-5-'oi. Serie Hteratuur, 
honderdste geboortedag 
MuriloMendes. 
R$ 0.40. Portret, teksten 
dorpsstraat. 

i6-5-'oi. Honderd jaar 
associatie van commerciële 
mijnbouw. 
R$ 0.40. Gebouw, vlag, op 
achtergrond stad en bergen. 
3i-5-'oi. Mondiale dag tegen 
tabak. 
RS 0.40. Zonnebloem, op 
achtergrond bordjes 
'verboden te roken'. 

3i-5-'oi. Serie literatuur, 
honderdste geboortedag Jose 
Lins do Rego (1901-1957). 
R$o.6o. Portret, tekst, 
illustraties. 
3-6-'oi. Braziliaanse vogels. 
Velletje met viermaal R$ 1.30. 
'Papagaio-galego', 
'arara-azul-grande', 'jandaia', 
'fura-mato'. 
6-6-'oi. Serie belangrijke 
personen, Barbosa Lima 
Sobrinho. 
R$ 0.40 Portret en pagina's 
uit boek'Brazilië'. 

i3-6-'oi. Braziliaanse stranden. 
Driemaal R$ 0.40. Jericoacoara 
(natuurlijke poort in rots, 
strand), Punta Negra (zee en 
strand). Rosa (bergachtige 
kust). 

i6-6-'oi. Oude auto's. 
Velletje met zesmaal R$ i.io. 
Romi Isetta (1959), DKW-
Vemag (1965), Renault Gordini 
(1962), Volkswagen 1200 
(1959), Simca Chambord 
(1964), Aerowillys (igöi). 

io-7-'oi. Roland Garros. 
R$ 1.30. Racket, huizen Eiffel-
toren; op rand speler en tekst 
'Brasil Tricampeao de Roland 
Garros'. 

ii-7-'oi. Vijftig jaar 
'Coordena^äo de Aperfei^o- ^ 
amento de Pessoal de Nivel 
Superior-CAPES'. 
R$ 0.40. Beeldmerk. 
i-8-'oi. Belangrijke perso
nen, honderdste geboortedag 
Pedro Aleixo. 
R$ 0.65. Portret, gebouwen 
en symbolen: ganzenveer, 
weegschaal, boek. 

2i-8-'oi. Club de Regatas 
Vasco da Gama voetbalkam
pioen (1998). 
R$ 0.70. Voetballeren 
wapenschild club. 
25-8-'oi. Programma Raad 
van solidariteit. 
Tweemaal R$ 0.55 (samen
hangend). Symbolische 
afbeeldingen: landkaart op 
mannetje, mannetje op 
landkaart Brazilië. 

26-8-'oi. Socie-
dade Esportiva 
Palmeiras voet
balkampioen 
(1999)-
R$ 0.70. Voet
baller, clubte-
ken. 

i8-6-'oi. Serie belangrijke 
personen, Bernado Sayao. 
RS 0.60. Portret. 
i-7-'oi. Eleazar de Carvalho, 
dirigent en componist. 
RS 0.45. Dirigent met gedeelte 
orkest. 

3i-8-'oi. Wereldconferentie 
tegen rascisme. 
R$ 1.30. Beeldmerk 
conferentie, op achtergrond 
portretten. 

949 



CHILI 
2g-8-'oi. Zuidpoolgebied 
Chili, fauna. 
$ 350, 700, blok $ 2000. 
Resp. man bij Weddellzee-
honden (Leptonychotes 
weddellii), onderzoekers met 
reuzenstormvogel 
(Macronectes giganteus), zuid-
poolkippen (Chionis alba). 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
30-io-'oi. 34ste Wereldcup 
honkbal m Taipei. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 20.-. Beeld
merk spelen en op achter
grond wereldkaart met resp. 
werper, slagman, vanger, 
'sliding'. Velletje met deze 
vier zegels, op rand vlaggen 
en mascottes. 
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---------------***** 8-ii-'oi. Tekens uit dieren
riem, IV; 'watertekens'. 
NT$5.-, 12.-, 25.- (totovale 
zegels te maken). Sterren
beelden, de plaats, het sym
bool, Chinese en Engelse na
men en data van resp. vissen, 
kreeft, schorpioen. 
i6-ii-'oi. Serie 'Taiwanees 
poppentheater'. 
NT$ 5.-, 6.-, 10.-, 25.-. Resp. 
mannenrol 'Mozhaonu' (ge
rechtigheid) met wapen, 
vrouwenrol met mannelijke 
bewonderaars, rol met be
schilderd gezicht en haar als 
manen met zwaard, clowns-
rol van karakter zonder neus. 

23-ii-'oi. Honderd jaar sinds 
stichting medische 
opleidingsschool voor defensie 
(nu algemene medische 
opleidingen, onderdeel 
universiteit). 
NT$ 5.-, 25.-. Resp. oudege-

_ bouw en leven op de campus, 
° nieuwe gebouw en laborato-
c>. rmmmedewerkers. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i-i-'oi. Begin nieuw millen
nium. 
60,80,80, 8oj., 2.80 y. Resp. 
eeuwwisseling (symbolisch), 
vreedzame ontwikkeling (we
reldbol en duiven), natuurbe
scherming (kinderhandjes bij 

blaadje in water), wetenschap 
en technologie (hoofd met 
licht op plaats hersens), ver
jonging China (sterren, 
maan). 

5-i-'oi. Jaar van de slang**. 
80 f., 2.80 y. Slangen. 
i5-2-'oi. Clownsrollen in 
opera Peking. 
Vijfmaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
Tang qin, Liu Lihua, Gao Lishi, 
Jiang Gan, Yang Xiangwu, 
Shi Qian. 

7-4-'oi. Oude steden in zuiden 
China. 
Vijfmaal 80 f, 2.80 y. Resp. 
Zhouzhuang in Kunshan, 
Tongli in Wujian, Wuzhen in 
Tongxiang, Nanxum in 
Huzhou, Luzhi in Wuxian, 
Xitanginjiashan. 
2i-4-'oi Chinese literatuur. 
60,80,80 f, 2.80 y.; blok 8.-y. 
Verhalen van Pu Songling 
resp. Ying Nign, een boa, 
masker van een kwaadwillende, 
stelen van perzik; taostische 
priester uit Laoshan. 
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5-5-'oi. Fresco's in Yongle-
paleis. 
Strook met 60,80,80 f, 2.80 y. 
Resp. mevrouw koningin
moeder, mevrouw jade biedt 
geschenk aan, hoogwaardig
heidsbekleder van het oosten, 
Venus en Mercurius. 

26-5-'oi. BergWudung. 
60, 80, 80 f, blok 8.-y. Resp. 
gebouw Nanyan in herfst, 
Zixiao-tempel in sneeuw, 
helling Taizi, Gouden Kroon 
in voorjaar. 
i2-6-'oi. Aardewerk, geza
menlijke uitgifte met België 
(melding 5/420). 
Tweemaal 80 f vaas met 
tekening reuzensalamander 
met menselijk gezicht (5200 
jaar oud), porseleinen 
theepot uit Qianlongperiode 
(i736-'96). 

25-6-'oi. Drakenbootfestival. 
80, 80 f, 2.80 y. 

i-7-'oi. Tachtig jaar Chinese 
communistische partij. 
80 f 
i4-7-'oi. Peking gastheer 
Olympische Spelen 2008. 
80 f Symbolisch ontwerp 
met olympische linten. 

CONGO (KINSHASA) 
i2-5-'gg! Twee jaar geleden 
werd Kinshasa ingenomen 
door troepen Kaliba. 
25> 50. 75 c , 1.25, 3.- F; blok 
2.50, 3.50 F. Resp. buten 
vulkaan, wapenschild, beëdi
ging president Laurent-De-
siré Kabila (1940-2001), 
intocht leger, president Kabila 
en betoging; geweer en pijl 
met handdruk en tractor met 
eg, president Kabila. 
20-8-'99! Dieren uit Chinese 
dierenriem. 
Vel met twaalfmaal 78 c. Rat, 
buffel, tijger, haas, draak, 
slang, paard, ram, aap, haan, 
hond, varken. 
20-8-'99! Chinese literatuur: 
roman 'De opstandelingen 
uit het moeras'. 
Vier velletjes met 1.45,1.50, 
1.60,1.70,1.80 F.; viermaal 
blok 10.- F. Scènes uit het 
boek. 
28-2-'oo. Afrikaanse flora en 
fauna. 
I.-, 1.50, 2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 
7.80; vel twaalfmaal i.- F.; vel 
twaalfmaal 1.50 F.; driemaal 
blok IC- F. Resp. Telophorus 
quadricolor, Panthera pardus, 
Colotis protomedia, Kobus 
vardoni, Canarina abyssinica, 
Manis temmincki, Panthera 
leo; Okapia johnstoni, gier, 
Giraffa camelopardalis en 
regenboog, giraf en waterval. 
Mandrillus sphinx, Pan 
troglodytes, luipaard, vlinder. 
Hippopotamus amphibius, 
ral, zeeanemoon, Dorcatragus 
megalotus; zon, Pieris citrina, 
Merops apiaster, Lanius 

collurio, Ploceus cucullatus, 
Charaxes pelias, Charaxes 
eupale, giraf, Galago moholi, 
Strelitzia reginae, Gazella 
thomsoni, Upupa epops; 
Taurotragus oryx, 
Phacochoerus aethiopicus, 
nijlpaard. 
28-2-'co. Katachtigen. 
Vel met twaalfmaal 1.50 F.; 
blok 10.- F. Resp. Prionailurus 
bengalensis. Profelis aurata. 
Caracal caracal, Profelis 
concolor. Felis nigripes, 
Panthera leo, Neofelis 
nebulosa, Leopardus wiedi, 
Acinonyxjubatus, Lynx 
pardellus, Herpailurus 
yagouaroundi, Leptailurus 
serval; Panthera pardus. 
28-2-'oo. Honden. 
Vel met twaalfmaal 2.- F.; 
blok 10.- F. Resp. Canis 
mesomelas, Otocyon 
megalotis, Speothos venaticus, 
Canis latrans, Cuon alpinus, 
Fennecus zerda, Urocyon 
cinereoargentus, Canis lupus, 
Vulpes macrotis, Chrysocyon 
vrachyurus, Nyctereutes 
procyonides, Vulpes vulpes; 
Alopex lagopus. 
io-6-'oo. Eeuwwisseling. 
4.50, g.-, 15.- F. Jaartal 2000 
boven rotsgebergte. 

DOMINICA 
3-g-'oi. Frankeerzegels, 
vogels van het eiland. 
$ 0.05, o.io, 0.15, 0.20, 0.25, 
0.55, 0.65, 0.90,1.-, 1.45, 
1.90, 2.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. 
Dendroica petechia, Dulus 
dominicus, Carpodectes 
nitidus, Polioptila Caerulea, 
Megaceryle alcyon, Turdus 
plumbeus, Coereba flaveola, 
Sphyrapicus varius, Phaethon 
lepturus, Archilochus colubris, 
Passerina ciris, Fregata minor, 
Cinclocerthia ruficauda, Sula 
sula. Sterna fiiscata. 
3-9-'oi. Flora en fauna. 
Velletje met zesmaal $ 1.45; 
velleqe met viermaal $ 2.-; 
viermaal blok $ 5.-. Resp. 
Amazon guildingi, Passerina 
ciris, anolis garmani, Cebus 
albifons, Cnemidophorus 
lemniscatus, Dasyproctidae; 
Corallus enydris cooki, Ta-
mandua mexicana. Iguana 
iguana, Solenodontidae; 
Porphyrie martinica,Tersiops 
truncatus, Archilochus 
colubris, Galbula ruficauda. 

EGYPTE 
6-7-'oi. Egypte wint 39ste 
wereldkampioenschap voet
ballen voor militairen. 
125 P. Beeldmerk kampioen
schap, gewonnen beker, 
masker Toetanchamon. 
Zonder datum. Brug over 
Suezkanaal. 
30,125 P. (doorlopend 
beeld). Brug die Afrika met 
Azié verbindt, schip, weg 
langs kanaal. 
S-g-'oi. Vijfentwintig jaar 
geleden werd grondstation 
voor telecommunicatie via 
satellieten in gebruik genomen. 
30 P. Gebouw met radar, en 
satelliet. 
i2-io-'oi. Gouden maskers 
(gezamenlijke uitgifte met 
China). 
Tweemaal 30 P. Masker van 
Toetanchamon, masker van 
San Xing Dui. 

EL SALVADOR 
28-8-'oi. Belangrijke Latijns-
Amerikaanse schrijvers. 
10.- c. ($ 1.14). Frederico 

Proano uit Ecuador (1848-
1894) en Claudia Lars uit El 
Savador (1899-1974). 

" 1.14 

Grandes Escritores Utmaamencasos 

ERITREA 
i-io-'oi. Wereldnatuurfonds. 
Strook met viermaal 3 n. Af
beeldingen bedreigde 
aardwolf (Proteles cristatus). 

ETHIOPIË 
2000. Wereldnatuurfonds. 
45, 55 c , I, 3 B. Verschillende 
afbeeldingen grevyzebra 
(Equus grevyi) en WWF* 
pandabeeldmerk. 
2000. Bosbok. 
10 c , IB. Tragelaphus 
scriptus. 
26-7-'oi. Vissen. 
45; 55 c , 3 B. Resp. Clarias 
gariepinus, Oreochromis 
niloticus, Lates niloticus. 
jo-S-'oi. Traditioneel 
vervoer. 
40, 60 c , I, 2 B. Resp. man te 
paard met speer en man met 
zweep op wagen met paard, 
kamelen met last, muilezels 
en hutten, ezels met last. 

FALKLANDEILANDEN 
26-io-'oi. Ezelspmguïns 
(Pygoscelis papua). 
10. 33.37. 43 P-Resp. Jong 
wacht op terugkomst ouders, 
jonge vogel wordt gevoed, 
pinguïns bij nest, pinguïns 
lopen landinwaarts. 
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FILIPIJNEN 
20-8-'oi. Technische 
universiteit honderd jaar. 
5.- P. Beeldmerk universiteit. 
23-8-01. Honderd jaar 
geleden kwamen 'Thomasites' 
(Amerikaanse leraren) naar 
Filipijnen. 
5.-, 15.- P. Resp. groepje 
'Thomasites' en Amerikaans 
legertransportschip, groep 
leerlingen en missieschool in 
Mt. Province; beeldmerk 
'Thomasite'. 
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jr§ PILIPINAS 

3-g-'oi. Nationaal Museum 
honderd jaar. 
5.- P. Museumvoorwerpen: 
beeld, stof, wapens, mand. 
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ly-g-'oi. Honderd jaar 
Bureau grondbeheer. 
5.- P. Landmeters aan het 
werk, oorkonde. 
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i-io-'oi. San Jose semmarie 
vierhonderd jaar. 
5.- P. Schoolgebouw, stand
beeld St. Jozef, beeldmerk 
seminarie. 
i-io-'oi. Makati, financieel 
district. 
5.- P. Stadhuis Makari, 
wolkenkrabbers en 'Lakan 
Tagkan' (leider Makati voor 
Spaanse tijdperk). 
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GHANA 
i-io-'oi. Walvissen. 
1000, 3000, 5000, 6000 Cs.; 
twee vel met zesmaal 
4000 Cs.; tweemaal blok 
14000 Cs. Resp. Orcinus orca. 
Monodon monoceras, 
Delphinapterus leucas, 
Balaena mysticetus; 
Balaenoptera musculus, 
Orcinus orca, Hyperoodon 
ampullatus, Physeter 
macrocephalus, Eubalaena 
australis. Caperea marginata; 
Megaptera novaeangliae, 
Balaenoptera physalus, 
Balaena mysticetus, 
Eschrichtius robustus. 
Monodon monoceras, 
Delphinapterus leucas; 
Balaenoptera musculus, 
Physeter catodon. 
30-io-'oi. Orchideeën, 
rioo, 1200,1800, 2000 Cs.; 
twee vel met zesmaal 
4500 Cs.; tweemaal blok 
15000 Cs. Resp. Paphiopedilum 
hennisianum, Vuylstekeara 
cambri, Cymbidium 
ormoulu, Phalaenopsis 
Barbara Moler; Odontocidium 
tigersun, Miltonia emotion, 
Odontonia sappho, 
Cymbidium bulbarrow, 
Dendrobium nobile, 
Paphiopedilum insigne; 
Cattleya capra, Odontoglossom 
rossii, Epidendrum 
pseudepidendrum, Encyclia 
cechleata, Cymbidium 
baldoyle, Phalaenopsis 
asean; Calanthe vestita, 
Angraecum eburneum. 

GRENADA 
i5-5-'oo. Vijftig jaar interna
tionaal filmfestival in Berlijn. 

Velletje met zesmaal $ 1.50, 
blok $ 6.-. Filmscènes met 
resp. Ana Karina, Rod Steiger, 
Atila lorio, Jean-Pierre Léaud, 
Lionel Stander, Takashi 
Shimura; Winston Chao met 
Mitchell Lichtenstein en May 
Chin. 
i5-5-'oo. Albert Einstein 
(1879-1955) 'man van de 
eeuw' volgens Time 
Magazine. 
Blok $ 6.-. Portret Einstein 
(Nobelprijs 1921), op rand 
formule. 
i5-5-'oo. Tweehonderd-
vijftigste sterfdag 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), Duits componist. 
Blok $ 6.-. Portret. 
i5-5-'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling in 
Anaheim, Californië. 
Velletje met zesmaal $ 1.50, 
blok $ 6.-. Resp. ruimteschip 
Lunik IV, Clementine, Luna 
XII, Luna XVI, maanlander 
'Eagle', Ranger VII; Apollo 11. 

i5-5-'oo. Cricketspelers van 
de eeuw. 
Twee velletje met achtmaal 
$ I.-, drie velletjes met viermaal 
$ 2.-, velletje met vijfmaal 
$ 2.-. Spelscènes met resp. 
achtmaal Shane Warne, wer
per; achtmaal sir Donald 
Bradman, slagman; viermaal 
sir Vivian Richards, slagman; 
viermaal sir Garfield Sobers, 
slagman; viermaal sir Jack 
Hobbs, slagman; Warne, 
Bradman, Richards, Sobers, 
Hobbs. 
27-8-'oi. Vuurtorens. 
$0.25, 0.50,1.-, 2.-; drie vel 
met zesmaal $1.50; viermaal 
blok $ 6.-. Resp. Montauk 
Point (New York), Alcatraz 
(San Francisco), Barnegat 
(New Jersey), St. Augustine 
(Florida); Ken (Estland), 
Anholt (Denemarken), Porer 
(Kroatië), Laotieshan 
(China), Sapientza Methoni 
(Griekenland), Arkona 
(Duitsland); Admiralty 
(Washington), Hooper's Strait 
(Maryland), Hunting Island 
(South Carolina), Key West 
vuurtorenmuseum (Florida), 
Old Point Loma (Cahfornia), 
Old Mackinac Point (Michigan); 
Point Amour Lighthouse 
(Canada), Inubo-Saki 
(Japan), Grand Phare De 
Belle-Ile (Frankrijk), Faerder 
(Noorwegen), Cape Agulhas 
(Zuid-Afrika), Minicoy 
(India); Pellworm Lighthouse 
(Duitsland), Mahota Pagoda 
(China), Kvitsoy 
(Noorwegen), Boston 
(Massachusetts). 
lo-g-'oi. Walvissen. 
$ 0.25,0.50, 2.-, 3.-; drie vel 
met zesmaal $1.50; viermaal 
blok $ 6.-. Resp. Cephalor-
hynchus commersonnii, 
Lagenorhynchus obliquidens, 
Hyperoodon ampullatus, 
Beradius bairddii; Grampus 

griseurs, Lagenodelphis 
hosei, Phocoenoides dalli, 
Eubalaena glacialis, 
Eschrichtius robustus, 
Balaenoptera acu torostra ta; 
Delphinus delphis, Mesoplodon 
europaeus, Orcinus orca, 
Balaenoptera edeni, Ziphius 
cavirostris, Balaenoptera 
borealis; Phocoena phocoena, 
Delphinapterus leucas, 
Lagenorhynchus albirosyris. 
Monodon monoceros, Balaena 
mysticetus, Balaenoptera 
physalus; Menaptera 
novaeangliae, Physeter 
catoden, Balaenoptera 
musculus, Eubalaena australis. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i5-io-'oi. Orchideeën. 
$ 0.25, 0.50, 0.75, 2.-; twee 
vel met zesmaal $ 1.50; twee
maal blok $ 6.-. Resp. Vanda 
Singapore, Vanda Joan Warne, 
Vanda Lamellata, Vanda 
merrillii; Papilionanthe teres, 
Vanda flabellata, Vanda 

tessellata, Vanda 
pumila, 
Rhynchostylis 
gigantea, 
Vandopsis gigantea; 
Vanda tessellata, 
Vanda helvola, 
Vanda brunnea, 
Vanda stangeana, 
Vanda limbata, 
Vandopsis tricolor; 
Vanda insignis, 
Vandopsis 
lissochiloide. 

GUINEE-BISSAU 
30-6-'oi. Schildpadden. 
100, 500, 750,1000 PG.; blok 
5000 PG. Resp. Dermochelys 
coriacea, Lepidochelys 
olivacea, Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata; 
Caretta caretta. 

t iUIUC Hlss II' 

f ^ : 75o 

30-7-'oi. Volkenkundige 
kunst. 
100, 200, 500,750,1000 PG.; 
blok 1000 PG. Resp. beeld, 
vazen, kannen, gevlochten 
schaal, houtsnijwerk; zelfde 
zegel houtsnijwerk. 

GUYANA 
i5-io-'oi. Dieren uit het 
tropisch regenwoud. 
$ 35.-, 100.-; twee vel met 
achtmaal $ 80.-; tweemaal 
blok $ 400.-. Resp. Papio 
sphinx, Atta; Choloepus, 
Saguinus, Lemur, 'sugar 
glider', Ramphastos toco, 
Pharomacitrus, Cebuella 
pygmates, 'poison arrow 
fi-og'; Loxodonta africana, 
Aepyceros melampus, Leo 
pardus, Psittacus enthacus, 
Hippopotamus amphibius. 
Pan paniscus, Chondropython 

vindus. Gorilla gorilla 
beringei; Tapirus bairdii, 
Hippotragus niger. 
i5-io-'oi. Prehistorische 
wezens. 
$ 20.-, 30.-, 35.-, 60.-, 200.-, 
300.-; vier vel met zesmaal 
$ 100.-; viermaal blok $ 400.-. 
Resp. Allosaurus, 
Spinosaurus, Pteranodon, 
Cetiosaurus, Archaeopteryx, 
Parasaurolophus; 
Branchiosaurus, Dimorphodon, 
Coelophysis, Velochaptor, 
Antrodemus, Euparkeria; 
Brachiosaurus, Pteranodon, 
Compsognathus, Corytho-
saurus, Allosaurus, Toro-
saurus; Ichthyostega, Eryops, 
Ichthyosaur, Pliosaur, 
Dunklosteus, Eogynous; 
Alamosaurus, Archaeopteryx, 
Pachycephalesaurus, 
Parasaurolophus, Edmonto-
saurus, Triceratops; 
Ichthyosaur, Brachiosaurus, 
Torosaurus, Pteranodon. 

INDIA 
i-6-'oi. B.P. Mandat. 
3.- R. Portret politicus. 
ii-6-'oi. Subrahmanyan 
Chandrasekhar (1910-1995, 
Nobelprijs natuurkunde 
1983). 
3.- R. Portret astronoom, 
sterren, instrument 'gola 
yantra'. 

500 

i7-6-'oi. SantRavidas. 
3.- R. Ravidas met boek ge
schilderd door Phulan Rani. 

6-7-'oi. Bekende mensen. 
Viermaal 4.- R. Ukiang 
Nongbah, Syama Prasad 
Mookerjee, C. Sankaran Nair, 
Krishna Nath Sarmah. 
2i-7-'oi. Chandragupta Maurya. 
4.- R. Monarch, zon en 
andere symbolen. 

22-7-'oi. Jhalkari Bai. 
4.- R. Te paard met krom
zwaard. 

2-8-'oi. Koralen. 
4.-, 4.-, 15.-, 45.-R. Resp. 
Acropora digitifera, Fungia 
horrida, Montipora acquitu-
berculata, Acropora formosa. 

" ' 1 
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! N D A ACHUPOH* ÏOMWOSA 

5-8-'oi. Dwarka Prasad 
Mishra. 
4.- R. Portret. 
ii-8-'oi. Chaudhary Brahm 
Parkash. 
4.- R. Portret. 
i9-8-'oi. August Kranti: 
Ballia. 
4.- R. Tempeltje. 

5-g-'oi Jagdev Piasad (1922-
1974)-
4.- R. Portret. 
ig-g-'oi. Rani Avantibai. 
4.- R. Koningin staat 
Ramgarh te paard met leger. 

23-g-'oi. Rao Tula Ram 
(1825-1863). 
4.- R. Portret leider tijdens 
eerste onafhankelijkheids
oorlog in 1857. 

25-g-'oi. Chaudharyi Devi Lal 
(1914-2001). 
4.- R. Portret politicus. 
29-g-'oi. Satis Chandra 
Samanta (1900-1983). 
4.- R. Portret vrijheidsvechter 
en leider West-Bengalen. 
i-io-'oi. Sivaji Ganesan 
(1928-2001). 
4.- R. Portret filmacteur. 
2-io-'oi. Mahatma Gandhi 
(1869-1948). 
Tweemaal 4.- R. (samenhan-



gend). Mensen op de rug ge
zien, portret Gandhi. 

gio 'oi . Bharathi Dasan, 
Lachhu Maharaj, Master 
Mitrasen. 
Driemaal 4. R. Portretten. 
i i  io  'o i . Jayaprakash 
Narayan. 
4. R. Portret. 

INDONESIË 
i7g 'oi . Traditionele ver
voermiddelen. 
Driemaal 1000 Rp. Roeiboot, 
rijtuig met paard, fietstaxi. 
Ook velletje met driemaal de 
drie zegels en zegel zonder 
waarde met boot. 

met beeldmerk tentoonstel
ling. Resp. 'Ootani Oniji no 
Edobe' van Sharaku, 'Iwai 
Hanshirou no Shigenoi' van 
Sharal<u, 'Sakata hangoro no 
Fujikawa Mizuemon' van 
Sharaku, 'Segawa Kikunojo 
no Tanabe Bunzo Tsuma 
Oshizu' van Sharaku, 'Ichikawa 
Omezo no Yakko Ippei' van 
Sharaku, 'Mikaeri Bijin' van 
Moronobu, 'Bidorowo fuku 
musume' van Utamaro, 
'Uchu Yugaeri' van Kiyonaga, 
'Iwai Kumesaburo no Chiyo' 
van kunimasa, 'Ichikawa 
Komazo no Sasaki Ganryu' 
van Toyokuni. 
i68 'oi . Wereldspelen 2001, 
Akita. 
Tweemaal 50 yen (samen
hangend), tweemaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. 
discuswerpen en badminton, 
aerobics en biljart, reddend 
zwemmen en waterkien, 
bodybuilding en touwtrekken. 

ly g 'o i . Architectuur post
kantoren. 
800, 900,1000, 2000 Rp. 
Postkantoren in resp. 
Makasar, Bandoeng, 
Balikpapan, Padang. 
i  io 'o i . (Halfledelstenen. 
800, goo, 1000 Rp. Steen en 
sieraad van resp. roze l<warts, 
jaspis, malachiet. 

JAPAN 
i8 'oi . Wereldpostzegel
tentoonstelling PhilaNippon '01. 
Velletje met vijfmaal 50, vijf
maal 80 yen (zegels in vorm 
afbeelding). 'Iwai Hanshirou no 
Shigenoi' van Sharaku, 
'Ichikawa Komazo no Sasaki 
Ganryu' van Toyokuni, 
mandarijneend (Aix 
galericulata), brilvogel 
(zosteropsjaponica), tekening 
Dick Bruna: wachten op post, 
'Iwai Kumesaburo no chiyo' 
van Kunimasa, 'Ichikawa 
Komazo no Sasaki Ganryu' 
van Toyokuni, duif 
(Streptopelia orientalis), ijs
vogel (Ceryle lugubris), dra
kenzegel 48 mon (Yvert i). 

238 'oi. Serie 'werelderf
goed', IV, tempels in Kyoto. 
Tienmaal 80 yen. Driemaal 
Enryakujitempel (Konpon 
Chudozaal, eeuwige vlam, 
Ninaidozaal), tweemaal 
tempeltuin Sanboin (doorlo
pend beeld), pagode Daigoji
tempel, tweemaal Ninnaji
tempel (Goten, pagode), 
tweemaal Byodointempel 
(Phoenixzaal, houten beeld 
van Bodhisattvas drijvend op 
wolken). 

79'oi. Vredesverdrag van 
San Francisco vijftig jaar 
geleden. 
80 yen. Operagebouw en 
herfstbloemen. 

KAZACHSTAN 
26g 'oi. Internationaal jaar 
van de bergen. 
35., 60.1. Berglandschap
pen. 

d C 4 i8 'oi . Wereldpostzegelten
iwm toonstelling PhilaNippon'01. 

Velletje met vijfmaal 50, vijf
maal 80 yen; metaanhansel 

2io 'oi . Bemande ruimte
vlucht. 
50., 70.1. Ruimtevlucht 
Woschod2 35 jaar geleden: 
astronaut A.A. Leonov (1934) 
in ruimte, vlucht ApolloSo
joez 25 jaar geleden: ruimte
vaartuig. 

gio 'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
45.1. 

KIRGIZIË 
2i7 'oi . Internationaal jaar 
van toerisme. 
Driemaal 10. s.; blok 10. s. 
Resp. bergen, kust en zee 
met zeilboot, bergmeer; 
moskee, op rand kaart 
Kirgizië. 

KbiprbiacTan 
KyrgytBtïn 

2g8'oi. Tien jaar onafhan
kelijkheid. 
1.50,7.s.; blok 11.50 s. 
Resp. arend en berg, president 
Kirgizië en nationale vlag; 
regeringsgebouw, op rand 
bergen. 
8g'oi. Vijfhonderdste 
geboortedag Kurmanbek 
Baatyr. 
1.50 s. Standbeeld Baatyr te 
paard. 

KOREA NOORD 
i56 'oi . Tachtig jaar sinds 
stichting communistische 
partij in China. 
Driemaal blok 0.80 w. 
Schilderijen van Chinees 
Zhao Huasheng, resp. 'Over 
rivieren en bergen', 'Belangijk 
tij van de eeuw', 'Naar een 
nieuwe eeuw'. 

XÏÏTISHKOMIIBMB 

ig8 'oi . Honderddertigste 
geboortedag Kim Po Hyon, 
grootvader president Kim II 
Sung. 
Blok i . w. Portret. 
2g'oi. Mondiale bescher
ming dieren. 
o.10,0.40,0.70, o.go w.; blok 
1.30 w. Beeldmerk Koreaanse 
natuurbeschermingen resp. 
Ciconia nigra, Aegypius 
monachus, Hydropotes 
inermis, Nemorhaedus goral; 
Bubo bubo. 

log 'oi . Peking wordt gast
heer Olympische Spelen 
2008. 
Velletje met vijfmaal ronde 
zegel 0.56 w. Tafeltennister 
Deng Ya Ping uit China krijgt 
gouden medaille van 
Samaranch, liang Zemin 
(1926) president Volksrepu
bliek China viert feest vanwege 
Olympische Spelen in Peking, 
atleet Wang )un Xia, gymnast 
Li Ning, schoonspringster 
Fu Ming Xia. 
209'oi. Wielersport, 
o.10, 0.40,1.50, 2. w. Resp. 
fietsvoetbal, wegwedstrijd, 
cyclocross, baanwedstrijd. 

JiüM^ (yowöaji) *ii»(iooi) ■ 

i8 'oi. Orchideeën, 
o.10, 0.40, 0.90,1.60; blok 
2.w. Resp. Eria pannea, 
Cym. great Katy 'Merrygo
round'. Sic. Estella Jewell, C. 
trianae 'Aranka Germaske'; 
Cyp. macranthum en beeld
merk PhilaNippon. 

S d d ^ f i DPR KOREA : 

259'oi. Voor
uitgang in 
20Ste eeuw, de 
ruimte. 
Velletje met 
o.10, 0.40, 
1.50, 2.w. 
Resp. Joeri 
Gagarin (1934
1968), Apollo 

II (1969), kunstmaan 
'Kwangmyongsong' (1998), 
Edmund Halley (16561742) 
en komeet Halley met satel
liet 'Giotto' . 
i2 io 'o i . Bezoek Kim Jong II 
aan Rusland. 
Blok 1.50 w. Kim jong II en 

V.V. Putin, president Russi

sche federatie. 

KOREA ZUID 
28'oi. Week van de filatelie. 
170 w. (velletje met twee ze
gels). Hart van liefde, gevuld 
met rode rozen. 
io8 'oi . Wereldtentoonstel
ling keramiek 2001. 
170 w. Kan en beeldmerk ten
toonstelling. 

dneisR KOREA 2001 

228'oi. 53ste Bijeenkomt 
ISI (International Statistical 
Institute) in Seoel. 
170 w. Map met lint, beeld
merk, tekening 'man op 
paard', traditioneel Koreaans 
masker. 
log 'oi . Frankeerzegel, 
wilde druif 
30 w. Vitis amurensis 
Ruprecht. 

289'oi. Vijftig jaar KOMSEP 
(Korea Minting & Security 
Printing Corporation). 
170 w. Sangpyeongtongbo 
(munt uit 'joseon'periode) 
en stempelmachine. 

8io'oi. Internationaal 
congres ICSID (International 
Council of Societies of 
Industrial Design) in Seoel. 
170 w. 'Oullim'globe. 

gio'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
170 w. 
igio 'oi . 17de Intosai
congres (International 
Organization of Supreme Audit 
Institutions) in Seoel. 
170 w. Beeldmerken Intosai 
en congres. 



LESOTHO 
i5-io-'oi. Dieren in het wild. 
I.-, 2.10, 3.-, 5.-M.; tweevel 
met zesmaal 4.- M.; twee
maal blok 15.- M. Resp. Tyto 
capensis, Oreotragus oreo-
tragus, Canis mesomelas, 
Connochaetes gnou; Hippo-
tigris burchelli antiquorum, 
Damaliscus dorcas, Taurotra-
gus oryx, Panthera leo, Canis 
mesomelas, Milvus migrans; 
Orycteropus afer, Falco 
tinnunculus. Felis nigripes, 
Pedetes surdaster, Proteles 
cristatus, Procavia capensis; 
Felis caracal, Elanus caeruleus. 

LIBERIA 
i5-9-'oi. Wilde diersoorten 
in Afrika. 
Drie vel met twaalfmaal 
$ 10.-; tweemaal blok $ 100.-. 
Resp. Loxodonta africana, 
Circus pygargus, 'colobus 
aap', Civetticus civetta, GirafFa 
camelopardalis, Redunca 
redunca, Aepyceros melam-
pus, Taurotragus curyceros. 
Hippopotamus ampiiibius en 
Casmerodius albus, Crocuta 
crocuta, Ceratotherium 
simum, Acinonyx jubatus; 
Loxodonta africana, Haliaeetus 
vocifer, Panthera leo, GirafFa 
camelopardalis, Acinonyx 
jubatus, Balearica pavonina, 
Aepyceros melampus. Oryx 
beisa, Phacochoerus aethio-
picus, wildzwijn, Hippotigris 
burchelli, Ceratotherium 
simum; Dispholidus typus, 
Balearica pavonina. Oryx 
ieucoryx, Aglais urtiege, 
Loxodonta africana, reuzen 
lobelia, Equaqqa chapmani, 
Syncerus cafFer, Panthera leo, 
Terathopius ocqudatus, 
Apatura iris, reuzen kruis-
kruid; Gorilla gorilla, 
Hippotigris burchelli. 
i5-9-'oi. Dieren in het wild. 
Vel met twintigmaal $ 7.50; 
blok $ TOO.-. Resp. Circaetus 
cinerascens, Terathopius 
ecaudatus, Haliaeetus vocifer, 
Trigonoceps occipitalis, 
Aepyceros melampus, 
Aepyceros melampus, 
Erythrocebus patas, GirafFa 
camelopardalis. Gorilla 
gorilla, Turaeginthus 
angolensis, Loxodonta 
aFricana, Tragelaphus 
strepsiceros, Varecia cariegata. 
Vidua regia, Phacochoerus 
dethiopicus, Diceros bicornis, 
Atheris squamiger, Lindytes 
tillens, Crocodalia niloticus, 
Acinonyx jubatus; Panthera leo. 
i5-g-'oi. Dieren uit alle delen 
wereld. 
Zes vel met zesmaal $ 25.-; 
zesmaal blok $ 100.-. Resp. 
Ovis canadensis, Odocoileus 
virinianus, Cervius elaphus, 
Ursus americanus, Sylvilagus 
nuttallii, Vulpes vulpes; Pongo 
pygmaeus, Elephas maximus, 
Panthera tigris, Camelus 
bactrianus, Cervus nippon 
taiouanus, Pygathrix nemaeus; 
Chamaeleo chamaeleon, 
Luscinia megarhynchos. 
Bison bonasus, Cervus elaphus 
corsicanus, Erinaceus 
europaeus, Castor Fiber; 
Ateles, Ramphastos loco, 
Lama glama, Tapirus 
pinchaque, Solenodon cubanus, 
Conolophus subcristatus; 
Phascolarctos cinerus. 
Macropus rufus, Dromaius 
novaehollandiae, Canis dingo, 
Myrmecobius Fasciatus, 
Dasyurus viverinus; Panthera 
pardus, GirafFa cameloparda

lis, Equus zebra, Struthio 
camelus, Diceros bicornis, 
Felidae panthera; Ailuropoda 
melanoleuca, Onychogalea 
fraenata. Aves Falconiformes, 
Ursus arctos marsicanus, 
Panthera onca, Loxodonta 
africana. 
i5-9-'oi. Leven in zee (AFrika, 
Atlantische Oceaan). 
Tweevel metachtmaal $ 15.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
'rough-toothed dolphin', 
trutoga onitis, Chaetodon 
striatus, 'dugong', Aetobatus 
narinari, Eretmochelys 
imbricata, Prionace glauca, 
Sphyraena barracuda; 
Sphyana zygeng, Carchardon 
carcharias, Nautrus 
scrobiculatus, Melibe leonina, 
Diodon hystrix en 'spotted 
spiny puffer', Chaetodon 
Striatus, Tursiops truncatus, 
Manta birostics; Chelonia 
mydas, Arius Felis. 
i5-g-'oi. Leven in de oceaan. 
Twee vel met negenmaal 
$ 15.-; tweemaal blok $ 100.-. 
Resp. Eretmochelys imbricata, 
Delphinus delphis, Cyanea 
lamarcki, Lutjanus sebae, 
Pomacentrus violascens. 
Hippocampus kuda, Agiris 
pollicaris, Centropyge bicolor, 
Choerodon Fasciatus; 
Carcharodon carcharias, 
Sphyma mokarran, Manta 
birostris, Rhincodon typus, 
Demochelys coriacea. 
Octopus vulgaris, Negaprion 
acutidens, Isurus paucus, 
Amphiprion percula; 
Chaetodon triFascialis, 
Orcinus orca. 
iS-g-'oi. Apen en reptielen. 
Tweevel metachtmaal $ 15.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
Cercopithecus diana, 
Cercopithecus lowei, 
Cercopithecus wolfi, 
Cercopithecus erythrotis, 
Gorilla gorilla, Cercopithecus 
cephus, Piliocolobus badius. 
Pan troglodytes; Chamaeleo 
dilepsis, Dendroaspis 
angusticeps, Dasyeltis 
scabra, Tropidosaura essexi, 
Palmatogecko rangei, 
Chamaeleo jacksonii, 
Osteolaemus tetrasis, 
Geochelone pardalis; Papio 
cynocephalus, Hyperolius 
horstockii. 
i5-g-'oi. Tropische bloemen. 
Vier vel met zesmaal $20.-; 
driemaal blok $ 100.-. Resp. 
Canna Wyoming, Salpigossus 
sinuata, Cymbidium winter, 
Umbellatum verbenaceae, 
Mimulus hybridus. Petunia 
Rose 'Star'; Compodiys 
asteraceae. Convolvulus 
tricolor, Triveais Syndaica, 
'Wellington slipper'. Lime 
Cuen, Brunfelsia Calyeina; 
Rosa celeste alba, Lonas 
annua, osteospermum 
whizligig, Petunia P. 
Horizon, cymbidium wollar, 
phlox drummondi; Camellia 
japonica, Cymbidium bexley, 
Nolana paradoxa, Clerodendmm 
thomsonae, Quamoelit 
pennata, Gazania rigens; 
Rosa Savoy Hotel, Piona joker 
series primula, Selenicereus 
grandiflorus. 
i5-9-'oi. Tropische bloemen. 
Vel met $ 10.-, 15.-, 20.-, 25.-, 
30.-, 35.-; drie vel met zes
maal $ 20.-; driemaal blok 
$ 100.-. Resp. Oncidium 
urophyllum, Trichopilia 
Fragrans, Vanilla planifolia, 
Tetramicra canaliclata, 
Scuticaria steelei, Psychopsis 

papilio; Maxillaria variabilis, 
Maxillaria curtipes, Eriopsis 
biloba, Oeceoclades maculata, 
Oncidium luridum, Oncidium 
lanceanum; Cattleya forbesii, 
Caularthron bicornutum, 
Cochleanthes discolor, 
Catasetum barbatum, 
Broughtonia sanguinea, 
Brassavola nodosa; 
Dendrophyhlax funalis, 
Cynoches loddigesii, Compa-
rettia falcata, Dimerandra 
emarginata, Encycliavespa, 
Epidendrum ciliare; Encyclia 
fragrans, Cattleya violacea, 
Aspasia epidendroides. 
i5-9-'oi. Dieren uit Afrika. 
Tweevel met zesmaal $ 25.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
Atheris clesaivi, Melittophagus 
bullocki, Coracias cavdata, 
Scopus umbretta, Canis 
aureus, Sutherlandia frutescens; 
Cinnyris mediocris, Psittacus, 
Tauraco livingstonii, Balearica 
regulorum, Oryx capensis, 
Ceratotherium simum; 
Loxodonta africana en apen-
broodboom (Andansomia 
digitata, GiraflFa camelo
pardalis en acacia (Acacia 
tortilis). 
i-io-'oi. Dinosaurussen uit 
boeken van Arthur Conan 
Doyle en Jules Verne. 
Tweevel met zesmaal $ 25.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
uit 'The Lost World' van 
Conan Doyle: allosaurus, 
pteranodon, brachiosaurus, 
Europese iguanodon, super-
saurus, tyrannosaurus; uit 
'Journey to the Center of the 
Earth' van Verne: ornitho-
cheirus, tyrannosaurus, 
barosaurus, styracosaurus, 
deinonychus, 
coelophysis,parasaurolophus 
(Conan Doyle), stegosaurus 
(Verne). 
i5-io-'oi. Kastelen. 
Twee vel met zesmaal $ 25.-; 
tweemaal blok $ 100.-. Resp. 
Stokesay in Engeland, 
Almeria in Spanje, Borthwick 
in Schotland, Marksburg in 
Duitsland, Marienburg in 
Polen, Conway in Wales; 
Dover in Engeland, Hohen-
salzburg in Oostenrijk, Crac 
des Chevaliers in Syrië, 
Pfalzgarten in Duitsland, 
Aigle in Zwitserland, Chateau 
Gaillard in Frankrijk; 
Karlstijn in Tsjechië, Harlech 
in Wales. 

MACAU 
9-io-'oi. Wetenschap en 
technologic. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.-, blok 8.- ptcs. 
Structuur en bouw DNA. 

MADAGASCAR 
ig-j-'oo. Belangrijke perso
nen. 
Zesmaal 900 F. Kardinaal 
Jerome-Henri Rakotomalala 
(1914-1975), wetenschapper 
Rakotovao Razakaboana 
(1933-1994), divisiegeneraal 
Gabriel Ramanantsoa (1906-
1979), eerste vrouwelijke arts 

in Madagascar Ralivao 
Ramiaraminana (1910-1997), 
martelaar Rasalama (-1798), 
eerste ingenieur in Madagascar 
Razafindrakotohasina 
Rahantravololona (1929-1994). 
2i-7-'oo. Locomotieven 
Afrikaanse spoorwegmaat
schappijen. 
Velletjes met steeds viermaal 
800,1500, 2000, 3500, 4000, 
4400, 5200, loooo F. Resp. 
lijn Brickaville-Fonavana, 
regio Diego-Suarez (1904), 
rangeerloc 030T (1922), -
dieselmotorwagen (1937); 
stoomloc (1906), Decauville, 
Mallet (1916), Garratt (1925); 
Billard (1938), diesel BB 
AD16, Brissonneau (1958), 
personentrein (1958); station 
Fianarantsoa, Alsthom, 
Mallet (St. Leonhard), ZM 514; 
Decauville, BB 235, Baldwin 
031T, Alsthom (1935); 
stoomloc 'Montagne d'Ambre', 
Brissonneau (1938), Mallet 
(1902), Corpet-Louvet; Adiz 
BB 229, Veidnecht (1901), 
Jung (1922), Billard (1934); 
Mallet (1925), Decauville 
(1907), Garratt (1925), Nosy 
Bé (1868). 
2-8-'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Velletjes met steeds viermaal 
500,1350, 2500, 3200, 5000, 
75000 F.; blok 12500 F. Resp. 
voetbal, handbal, judo, wild-
waterkajak; wielrennen op de 
weg, zwemmen, boksen, 
schermen; basketbal, wiel
rennen (tijdrit), paardensport 
(dressuur), hardlopen; ge
wichtheffen, speerwerpen, 
paardensport (military), zeilen; 
kogelstoten, turnen 
(evenwichtsbalk), tennis, 
hoogspringen; duiken, 
ringen, taFeltennis, pojsstok-
hoogspringen; wildwater-
kajak en paardensport 
(springen). 

MALDIVEN 
2g-9-'oi. Honderd jaar 
Nobelprijs. 
Twee vel met zesmaal 7 RF; 
vel metvijFmaal 7 RF; driemaal 
blok 25 RF Resp. Nobelprijs
winnaars vrede: Ernesto 
Moneta (1907), Albert Luthuli 
(i960), Henri Dunant (1901), 
Albert Gobat (1902), Sean 
MacBride (1974), Elie 
Ducommun (1902); Nobel
prijswinnaars vrede: Adolfo 
Perez Esquivel (1980), 
Mikhail S. Gorbachev (1990), 
Betty Williams (1976), Alfonso 
Garcia Robles (1982), Paul 
d'Estournelles de Constant 
(1909), Louis Renault (1907); 
Nobelprijswinnaars econo
mie: Simon Kuznets (1971), 
WassiIyLeontieF(i973), 
Lawrence R. Klein (1980), 
Friedrich A. von Hayek 
(1974), Leonid Kantorovich 
(1975); Vicente Aleixandre 
(literatuur 1977), Octavio Paz 
(literatuur 1990), Trygve 
Haavelmo (economie 1989). 

MAROKKO 
22-3-'oi. Architectonisch erF-
goed. 
6.50 Dh. Stadstoren El Gharbi 
in Oujda. 
30-3-'oi. Wereldwaterdag. 
6.50 Dh. Handen houden we
reldbol in waterdruppel vast. 
i6-5-'oi. Koninklijke Marok
kaanse strijdkrachten vijFen-
veertigjaar. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. bevel
hebber en wapenschild, be
velhebber in wapenschild. 
7-6-'oi. Inheemse flora. 
2.50,6.50 Dh. Resp. Euphorbia 
rigida, Glaucium flavum. 

MARSHALLEILANDEN 
i-8-'oi. Postzegeltentoon
stelling PhilaNippon '01 in 
Tokio. 
Velletje met twaalFmaal 80 c. 
Werk van jonge Chinese kun
stenaars resp. zwarte kat, 
bruine kat, rotsen, boot bij 
rotsbrug, haan, Chinese 
muur, kraanvogel, bavianen, 
baviaan in boom, paraplu, 
baviaan met Fruit, baviaan op 
os. 

i-8-'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Klaproos (Papaver), met 
aanhangsel beschrijving 
bloem. 
24-8-'oi. Marinehelden uit 
Tweede Wereldoorlog. 
Velletje met negenmaal 80 c. 
Raymund A. Spruance, 
Arleigh A. Burke, Ernest J. 
King, Richmond K. Turner, 
Mare A. Mitscher, Chester W. 
Nimitz, Edward H. O'Hare, 
William F. Halsey jr., broers 
Joseph, Francis, Albert, Mad
ison en George Sullivan. 

5-9-'oi. Bloem van de maand. 
34 c. Aster, met aanhangsel 
beschrijving bloem. 

Mmtihall Wand» — ' 

ii-g-'oi. Antieke 
auto's. 
Achtmaal 34 c. 
Stutz Bearcat 
(1916), 
Stanley Steamer 
(1909), 
Citroen 7CV 
(1934). 
Rolls-Royce 
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Silver Ghost (igio), 
Daimler (1927), Hispano 
Suiza type 68V-12 (1935), 
Lancia Lambda V4 (1928), 
Volvo OV4 (1927). 
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MAYOTTE 
ig-ii-'oi. Postkantoor. 
10.- F. 

MICRONESIË 
i-i2-'oo. Kerst, schilderijen. 
20, 33, 60 c , $ 3.20. Resp. 
'Heilige Drie-eenheid' van 
Titiaan (ca. 1488-1576), 
'Aanbidding der koningen' 
van Diego Rodriguez da 
Silva y Velazquez (1599-1660), 
'Nereus' van Peter Paul 
Rubens (1577-1640), 'Sint 
Gregorius met heiligen' van 
Rubens. 

i3-2-'oi. Pokémon. 
Vel met zesmaal 50 c.; blok $ 
2.-. Pokémonfiguren. 
i5-io-'oi. Inheemse schelp
dieren. 
Twee vel met zesmaal 50 c ; 
tweemaal blok $ 2.-. Resp. 
Cybiola vespertillo. Cassis 
cornuta, Murex troscheli 
lischke, Cymatium lortrium, 
Oliva sericea, Phos senticosus; 
'Oblique Nutmet', Cymbiola 
imperialis, 'Pontificial Miter', 
Conus eburneus, Heliacus 
variegams, Corculum cardissa; 
'Eyed Auger', 'Geography Cone'. 
29-io-'oi. Vogels. 
$ 0.05,0.22,0.23,0.60; twee 
vel met zesmaal 60 c ; twee
maal blok $ 2.-. Resp. Leipoa 
ocellata, Crex crex, Mergus 
cucullatus, Houbaropsis 
bengalensis; Genus orthonyx, 
Certhia familiaris, Carduelis 
carduelinae, Rhipidura 
rufifrons, Dicaeidae genus, 
Carduelis Genus; Malurus 
maluridae, Bebrornis 
rodericanus, Stachyris speciosa, 
Orthotomus moreauii, 
Timaliidae family, Cinclidae 
family; Genus coracina. 
Genus paradisaeina. 
i2-ii-'oi. Honderd jaar 
Nobelprijs. 
Twee vel met zesmaal $0.60; 
tweemaal blok $ 2.-. Nobel
prijswinnaars fysiologie en 
geneeskunde of scheikunde, 
resp. Alexis Carrel (1912), 
MaxTheiler (1951), Niels 
Finsen (1933), Phihp S. Hence 
(1950), Sune Bergstróm 
(1982), John R. Vane (1982); 
Bengt Samuelsson C1982), 
Johannes Fibiger {1926), 
Theodore Richards (1914), 
Tadeus Reichstein (1950), 
Frederick Soddy (1921), Al
bert Szent-Gyórgyi (1937); 

Artturi Virtanen (1945), Ir
ving Langmuir (1932). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
28-9-'oi. Vogels. 
10, 85,110,175, 250, 375 c. 
Resp. Trochilus polytmus, 
Pelecanus onocrotalus, 
Erythrura gouldiae, Passerina 
ciris, Fratercula arctica, 
Anhinga anhinga. 

i9-io-'oi. iWethodistenkerk 
in Philipsburg, Sint Maarten 
honderdvijftig jaar. 
75, iio c. Op achtergrond 
vorm eiland St. Maarten en 
resp. voorkant kapel, open 
bijbel. 
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24-io-'oi. Voor het kind 
2001, toeslagzegels; 'Het 
kind en het vrijwilligers
werk'. 
40-H5, 75+25,110+45 c-
Resp. vrijwilliger voert kind
je, tienermeisje danst met ge
handicapt meisje, vrijwilliger 
duwt dame in rolstoel. 

NICARAGUA 
26-io-'oo. charitatieve orga
nisaties: Lions International. 
Velletje met zesmaal 5.- Cd.; 
blok 25.- Cd. Resp. leden bij 
oprichting (1917J, vroeger 
hoofdkantoor in Chicago, 
Helen Keiler (1880-1968, 
Amerikaans schrijfster), Kofi 
Annan (secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties) 
ontvangt onderscheiding van 
Kajit Hadanananda (voorzit
ter Lions), Meivin Jones 
(stichter Lions), Andre de 
Villiers (winnaar wedstrijd 
'Vredesposter', 1998/1999); 
Meivin Jones. 
26-io-'oo. Charitatieve orga
nisaties: Rotary International. 
Velletje met zesmaal 7.- Cd.; 
blok 25.-Cd. Resp. 
kinderfeest, poliovaccinatie 
in Egypte, slaan van 
waterputten in Burkino Faso, 
lees- en schrijfles vrouwen in 
Nepal, gehandicaptenvervoer 
in Australië, discussie tussen 
jeugdbendeleiders uit grote 
steden Europa, jeugd uit 
Noord-Ierland; beeldmerk 
Rotary. 

NIEUW-CALEDONIË 
Afbeelding melding 11/862, 
dialoog tussen culturen. 

willet Je la cownumcauon entre les {tvlfbatkns 

23-9-'oi. Frankeerzegel, 
cagou. 
100 F. Afbeelding vogel. Ook 
in postzegelboekje, zelf
klevend. 
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NIEUW-ZEELAND 
7-ii-'oi. Pinguins. 
40, 80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Eudyptes crestatus, 
'little blue penguin', 'snares 
crested penguin', 'erect 
crested penguin', Eudyptes 
pachyrhynchus, Megadyptes 
antipodes. 

NIUE 
Aanvulling en afbeelding 
melding 11/863 > 100 jaar 
annexatie. Resp. regerings
gebouw, oude foto man en 
vrouw. 

PALAU 
i5-io-'oi. Nacht
vlinders. 
$0.20, 0.21, 0.80, 
I.-; vel met zesmaal 
$0.34; vel met zes
maal o.70; twee
maal blok $ 2.-. 
Resp. Teracotona 
euprepia, Euchromia 
lethe, Hyles lineata, 
Pyrrharctia Isabella; 
Tyria jacobeae, 
Amphicallia 
bellatrix, Arctia 
caja, Zygaena 
occitanica, Euplagia 
quadripunctaria, 
Utetheisa ornatnx; 
Milonia isodoxa, 
Cephonodes kingi, 
Anaphe panda, 
Automeris io, Aglia 

tau, Mimas tiliae; Graaellsia 
isabellae, Brahmaea 
wallichii. 

POLYNESIË 
20-9-'oi. Aids - solidariteit. 
55 F. Man en vrouw met een 
bloemenkrans, aidshntje. 

QATAR 
9-io-'oi. Dialoog tussen 
cul turen'*'''*. 
1.50; 2.- R. In vorm ruit resp. 
wereldbol met vier poppetjes 
(rood, wit, geel en zwart) die 
verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord; gekleurde blaadjes. 

SENEGAL 
i-i-'oi. 23 ste Paris-Cairo-
Dakar rally. 
190, 200, 240, 790 F. Resp. 
motorrijder, gezicht, kameel, 
auto. 
i3-2-'oi. Nieuw Millennium. 
20,100,150, 300 F. Resp. 
nationaal festival kunsten cul
tuur, plastic pan-Afrikaanse 
kunst, nationale dag erfgoed, 
Goree-gedenkteken (met 
jaartal 2000). 
28-2-'oi. Olympische Spelen 
in Sydney. 
40, 80, 240, 290 F. Resp. 
zwemmen en gewichtheffen, 
taekwondo, hardlopen, 
handbal (met jaartal 2000). 
i5-3-'oi. Ambachtelijke 
markt Kermel. 
50, 90, 250, 350 F. Gebouw 
en resp. vrouw en bloemen, 
masker en trom, maskers en 
schalen, vrouw en houtsnij
werk. 

SIERRA LEONE 
27-8-'oi. Veldslagen en gene
raals uit de Amerikaanse 
burgeroorlog {1860-1865). 
Vier velletjes met viermaal 
2000 Le.; viermaal blok 
5000 Le. Resp. Ulysses S. Grant, 

John Bell Hood, 'Jeb' (James 
Ewell) Stuart, Robert E. Lee; 
Joshua Chamberlain, 
'Stonewall' (Thomas Jonathan) 
Jackson, George McClellan, 
David Farragut; slag bij 
Fredericksburg, slag bij 
Gettysburg, slag bij Mobile 
Bay, slag bij Fort Sumter; slag 
bij Shiloh (Tennessee) in 
april 1862, slag bij Buil Run 
(Virginia), slag bij Fair Oaks 
(Virginia), slag bij 
Chattanooga (Tennessee); 
George A. Custer, scène slag 
bij Antietam, scène slag bij 
Vicksburg (Mississippi), 
William Tecumseh Sherman. 

SINGAPORE 
24-io-'oi. Frankeerzegels, 
vissen. 
5, 20, zonder waardeaan
duiding, 30, 40, 50, 60, 70, 
80 c. Resp. Zanclus cornutus, 
Chaetodon auriga, Chelmon 
rostratus, Chaetodon xanthums, 
Chaetodon trifasciatus, Po-
macanthus xanthometopon, 
Pomacanthus imperator. 
Zebrasoma veliferum, 
Paracanthurus hepatus. 
Velletje met de negen zegels. 

io-i-'02. Chinese zodiac: Jaar 
van het paard'*'*. 
Zonder waardeaanduiding, 
$ 2.-. Paarden. Velletje met 
achttien zegels waarbij één 
zegel zonder waardeaandui
ding van 99.9 % zilver is en 
één $ 2.- van 22-karaats 
goud. 
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SRI LANKA 
3-7-'oi. Honderdvijftig jaar 
bilaterale betrekkingen. 
10.- Rs. Kaart Sri Lanka met 
vlaggen Verenigde Staten en 
Sri Lanka. 

i4-9-'oi. Honderdvijfentwin
tig jaar prins en prinses van 
Wales colleges. 
3.50 Rs. Schoolgebouwen. 



g-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
10.- Rs. 
i5-io-'oi. Vijfenzeventig jaar 
studentenhuis Batticaloa van 
Ramakrishna. 
3.50 Rs. Gebouw. 

i8-io-'oi. Dertiende bijeen
komst deelnemers 'Montreal 
foundation'. 
13.50 Rs. Wereldbol met 
mensen waarboven 
beschermende hand. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i-io-'oi. Saint-Pierre Pointe 
Blanche. 
5.- F. (€ 0.76). Vliegveld, ver
keerstoren, vliegtuig. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
6-7-'oo. Dertig jaar Britse hu
moristische groep 'Monty 
Python'. 
Vel met zesmaal $ 1.40. 
Michael Palin (1943), Eric Idle 
(1943), John Cleese (1939), 
Graham Chapman (1941-
1989), Terry Gilliam {1940), 
Terry Jones (1942); op rand 
komische scènes en 
Amerikaanse luchtpostzegel 
met omgekeerd vliegtuig 
(Yvert3a). 

schrijvers uit 20ste eeuw: 
Barbara Taylor Bradford. 
Blok $ 5.-. Portret Ameri
kaanse schrijfster. 

ig-io-'oi. Dag van de postzegel. 
Sf 3750, 5250. Afbeelding 
postzegel resp. Vlinder 
(Metamorpha dido, Yvert 

914), prinses 
Wilhelmina 
(Yvert 27). 

6-7-'oo. Komische serie 
'Betty Boop'. 
Vel met negenmaal $ i.-; 
tweemaal blok $ 5.-. Scènes 
uit serie van Jack Kirby (1917-
1994), Amerikaans tekenaar. 
2i-8-'oo. Gebruiksvoor
werpen. 
20, 50, 70 c , $ I.-. Resp. 
waterkan, strijkijzer op 
kolen, schalen en kalebas, 
strijkijzer. 
i5-io-'oi. Toen dinosaurussen 
de wereld regeerden. 
$ o.io, 0.20, 0.90,1.- , 1.40, 
2.-; twee vel met zesmaal 
$0.90; twee vel met zesmaal 
$ 1.40; viermaal blok $ 5.-. 
Resp. Mammoet, Pinaco-
saurus, Oviraptor, Centro-
saums, Protoceratops, Bactro-
saurus; Iguanodon, Hypacro-
saurus, Ceratosaurus, Hyp-
silophodon, Ferrerasaurus, 
Velocaraptor; Saltasaurus, 
Apatosaurus, Brachiosaurus, 
Troodon, Deinonychus, 
Segnosaurus; Pteranodon, 
Archaeopteryx, Eudimorpho-
don, Shonisaurus, Elasmo-
saurus, Kronosaurus; Allo-
saurus, Delophosaurus, Lam-
beosaurus, Coelophysis, Or-
nitholestes, Eustreptospon-
dylus; Tyrannosaurus, Trice-
ratops, Parasaurolophus, 
Stegosaurus. 

SUDAN 
i5-8-'oi. Vijftig jaar UNHCR*. 
100,150, 200 D. 

SURINAME 
iz-g-'oi. America Upaep*: 
werelderfgoed. 
Sf 1700, 7300. In Paramaribo 
resp. Bisschopshuis, paleis 
president. 

ig-io-'oi. Serie 
'verkeersborden'. 
Sf 4000. Verkeers
borden: verboden in te 
rijden voor voermigen 
langzamer dan 25 
km/u, gevaarlijke 
kruising. 

6-7-'oo. Jazz. 
Vel met zesmaal $ 1.40. 
Klarinettist, pianist, 
trompettist, gitarist, bassist, 
saxofonist. 
6-7-'oo. Meidengroepen. 
Twee vel met vijfmaal $ 1.40. 
Resp. vijfmaal de 'Chantels', 
vijfmaal de 'Marvelettes'. 
6-7-'oo. Belangrijke 

TOGO 
20-7-'g9! Eeuwwisseling, I; 
wetenschap en techniek in 
oude China. 
Vel met zeventienmaal 120 F. 
Vervaardigen papier, 
lakwerk, decimaal getallen-
systeem, teelt zijderupsen, 
acupunctuur, gestemde 
klokken, blaasbalg met zui
ger, kompas, staalproductie, 
handboog, spinnewiel, 
waterbouwproject 
Dujiangyan, medische 
diagnostiek door het voelen 
van pols, zaaimachine, 
katapult, weefstoel, 
kruiwagen. 
20-7-'99! Eeuwwisseling, II; 
belangrijke gebeurtenissen 
tussen 1000 en 1050. 
Vel met zeventienmaal 130 F. 
Uitvinding buskruit in China, 
bronzen krijger, slag van 
Clontarf(ioi4), Willem II 
(1028-1087) wordt hertog van 
Normandië{i035), 
Noormannen, spinnewielen 
in China (1035), Jaroslavde 
Wijze (1019-1054) wordt 
grootvorst van Kiev (1016), 
meerstemmige liederen in 
christelijke liturgie (1050), 
Macbeth (1005-1057) eigent 
zich Schotse troon toe 
(1040), Eduard de Belijder 
(1003-1066) wordt koning 
Engeland (1042), navigatie-
instrument astrolabium 
(1050), harp komt in Europa 
(1050), vergroten dom in 
Trier (1028), stichting rijk 
van Mandingo in 
West-Afrika (1043), Tolteken 
trekken naar Yucatan (1000), 
Vikingen bereiken Noord-
Amerika (1000), boekdruk 
met losse letter in China 
(1050). 
20-7-'99! Eeuwwisseling, III; 
Europese en Amerikaanse 
schilderijen uit 20ste eeuw. 
Vel met zeventienmaal 140 F. 
Schilderijen van Henri 
Matisse, Pablo Picasso,Marc 
Chagall, Wassily Kandinsky, 
Fernand Léger, 
Piet Mondriaan, George 
Bellows, Georgia O'Keeffe, 
Salvador Dali, Francis Bacon, 
Edward Hopper, Andy 
Warhol, Helene Frankenthaler, 
Richard Anuszkiewicz, 
Audrey Flack, Jackson 
Pollock en Lee Krasner, 
Jean-Michel Basquiat. 
20-7-'99! Abraham Lincoln 
(1809-1865), Amerikaans 
politicus en president. 
Vel met achtmaal; 300 F. 
Fotomozaïek vormt gezicht 
Lincoln. 
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M ŝ 
^R 
^ & 

6-8-'99! Zeilschepen. 
100,150, 200, 300, 400, 
500 F.; blok 1000 F. Resp. 
Phoenicisch schip, Romeins 
vrachtschip, vissersboot uit 
Nieuw-Guinea, karveel 
(15de eeuw), Engels schip 
(i6de eeuw), Engels schip 
(17de eeuw); stoomzeilschip 
(1819). 

TURKMENISTAN 
20-8-'oi. Paarden. 
Velletje met zesmaal 3000 
m.; velletje met tweemaal 
5000 m.; tweemaal blok 5000 
m. Resp. 'prenli ' , 'garader', 
'pyyada', 'tyllanur', 'arkadas' , 
'yanardag'; 'bitarap', 'yanar-
dag'; 'yanardag', 'yanardag'. 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
27-g-'oi. Frankeerzegels, 
vlinders. 
$ o.io, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35, 
0.45, 0.50, 0.60, 0.80,1.- , 
1.25,1.40, 2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
Dismorpha cubana, Parides 
gundalachianus, Graphium 
Androcles, Papilionaidae, 
Papilio Velvois, Papilionaidae, 
Papilionaidae, Mniszecki 
nymphalidae, Papilio 
caiguanabus, Graphium 
Encelades, Calisto zangis, 
Papilionaidae, Graphium 
Milon, Papilionaidae, 
Papilionaidae. 

UGANDA 
28-6-'oo. Pausen. 
Vel met zesmaal 900 Sh.; 
blok 3000 Sh. Resp. 
Agapitus II (946-955), 
Alexander II (1061-1073), 
Anastasius IV (1153-1154), 
Benedictus VIII (1012-1024), 
Benedictus VII (974-983), 
Calixtus II (1119-1124); 
Coelestinus III {1191-1198). 
28-6-'oo. Monarchen uit 
tweede millennium. 
Vel met zesmaal 900 Sh.; vel 
met driemaal 900 Sh.; twee
maal blok 3000 Sh. Resp. 
tsaar Boris III (1894-1943) 
van Bulgarije, Karel V 
(1500-1558), keizer Peter II 
(1825-1891) van Brazilië, 
keizerin Elisabeth (1837-
1898) van Oostenrijk, keizer 
Franz Joseph I (1830-1916) van 
Oostenrijk, koning Frederik V 
(1596-1632) van Bohemen; 
koning Filips II August 
(1165-1223) van Frankrijk, 
koning Richard I Leeuwenhart 
(1157-1199), koning Willem I 
de Veroveraar (1028-1087) 
van Engeland; koning 
Mutesa I (1837-1884) van 
Boeganda, koning Cwa II 
(-1899) van Kabalega. 

24-7-'oo. Millennium II, 
projecten. 
300, 600,700,1800 Sh. Resp. 
onderwijs, waterbouwmaat-
regelen, export van vis en 
bloemen, toerisme. 
a4-7-'oo. Zeven jaar 
Comesa*. 
500,1400 Sh. Resp grens
overgang met vrachtwagens, 
grensovergang met auto's en 
mensen. 
24-7-'oo. Vijftig jaar 
Gemenebest van Naties. 
600,1200 Sh. Resp. beeld
merk en vlaggen, wereldkaart 
en beeldmerk. 
i4-8-'oo. Locomotieven van 
Afrikaanse spoorwegen. 
300,400, 600, 700,1200, 
1400,1800, 2000 Sh.; twee vel 
met achtmaal 700 Sh.; drie
maal blok 3500 Sh. Resp. 
A60 (Kenia), Baldwin 2-8-0 
(Mozambique), 73 (Uganda), 
Baby Garratt (Zuid-Afrika), 
82 (Uganda), Beyer Garratt 
4-8-2- en 2-8-4 (Oost-
Afrikaanse spoorwegen), 
Beyer Garratt 4-8-2- en 2-8-2 
(Rhodesië), Garratt (Oost-
Afrikaanse spoorwegen); 
36 (Uganda), 12 (Rhodesië), 
Garratt (Rhodesië), 
62 (Uganda), Beyer Garratt 
(Zuid-Afrika), stoomloc 
(Sudan), kolentrein 
(Nigeria), 4-8-0 (Zuid-Afrika); 
36 (Uganda), 19D4-8-2 
(Zuid-Afrika), Garratt 4-8-2 
en 2-8-4 (Algerije), stoomloc 
(Kameroen), dieselloc (Zuid-
Afrika), 14A 2-8-2 (Rhodesië), 
stoomloc (Egypte), 73 (Uganda); 
4-8-2 (Egypte), stoomloc 
(Oost-Afrikaanse spoorwe
gen), Alco 2-8-0 (RJiodesië). 
i4-i2-'oo. Kerst, kinderteke
ningen. 
300,400, 500, 600, 700, 
1200, 2000 Sh.; tweemaal 
blok 3000 Sh. Resp. geboorte 
Christus, kerstkind, engel, 
geboorte Christus, geboorte 
Christus, aanbidding, ge
boorte Christus; Maria met 
Kind, aanbidding. 

VENEZUELA 
9-5-'oi. Vijfentwintigjaar 
FEDE (Fundacion de Edifica-
ciones y Dotaciones Educati-
vas). 
300, 300, 300,400,400 Bs. 
Schoolgebouwen. 

ij VENEZUELA BS400" 

> l l = ' ' ""FUNDACION DE 
EmnCACIONES Y 
DOTACIONES 
EDUCATIVAS II 

W.j^r^r,,^r:r-.r.n,-.,,^n„^r.r,^^r.. 
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25-5-'oi. Orchideeën uit Ve
nezuela. 
200, 200, 300, 300,400,400, 
550, 550, 550, 550 Bs.; blok 
6.50 Bs. Resp. Galeottia jori-
siana, Lycaste longipetala, 
Hexisea bidentata, Coryanthes 
albertmae, Masdevallia 
maculata, Ada aurantiaca, 
Kefersteinia graminea, 
Lycaste macrophylla, Gongora 
maculata, Sobralia liliastrum; 
Masdevallia tovarensis. 
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VENEZUELA^! 

fifiäaatar 

S-6-'oi. Honderdste geboor-
Lcdag Beate Josemaria bscriva 
(1902-1975). 
Zesmaal 300, viermaal 
550 Bs. Resp. portret oprich
ter Opus Dei, klokken Nucstra 
Senora de los Angeles m 
Madrid, Kindje Jezus, Escriva 
in gesprek met mannen, her-
denkingsplakette in kathe
draal Caracas, Smt-Pieters-
plein in Rome tijdens zalig
verklaring Escriva (1992), ge
sprek met vrouwen, doctor 
honoris causa universiteit 
Navarra (1972), catechese in 
Venezuela (1975), portret. 

! VENEZUELA Bs.^«r 

oaoowma(X)*ui 

. r.dJ\4umia 

»<6-'oi. Slag bij Carabobo, 1821. 
Vijfmaal 400, vijfmaal 600 Bs. 
Resp. Thomas I. Ferriar 
(commandant Brits bataljon), 
Simon Bolivar (1783-1830) te 
paard, herdenkingspilaar, 
oorlogsbericht, cavalerist 
Pedro Camejo, onafhanke
lijkheidsstrijder José A. Paez, 
opperbevelhebber Santiago 
Marino, Simon Bolivar, gene
raal Manuel Cedeno, brigadc-
geneiaal Ambrosio Plaza. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i5-9-'oi. Postbedrijfstreeft 
naar nieuwe bedrijfsidenti-
teit. 
50, 250 fils, 3.- Dh. Symboli
sche afbeeldingen met 
vogels. 

wnm^rtm^ 
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7-io-'oi. Zevende postzegel
tentoonstelling GCC* landen 
in Dubai. 
50 fils. Beeldmerk tentoon
stelling. 
g-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
50; 250 fils. Resp. wereldbol 
met vier poppetjes (rood, wit, 
geel en zwart) die verbonden 
zijn door brief, telefoon, palqe 
en toetsenbord; takje met 
gekleurde blaadjes. 

VERENIGDE STATEN 
2g-6-'oi. Frankeerzegel voor 
partijenpost. 
Presorted std (10 c) . Stand
beeld Atlas bij Rockefeller 
Center in New York City. 
24-io-'oi. 'United we stand'. 
34 c. Amerikaanse vlag en 
tekst 'United we stand'. 

WALLIS EN FUTUNA 
26-9-'oi. Jaar geleden instal
latie gevolmachtigde van de 
ombudsman republiek. 
800 F. 
g-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
390 F. 

ZAMBIA 
7-2-'oo. Millennium, belang
rijke gebeurtenissen 
1950-2000. 
Vel met achttienmaal 500 K. 
Jackson Pollock (1912-1956, 
Amerikaans schilder in 1950 
op Biennale, Venetië), James 
Watson (1928) en Francis 
Crick (igi6) ontdekken dub-
belhehx DNA (1953), 
Edmund Hillary (1919) 
bereikt top Mount Everest 
(1953), Jonas Salk (1914-
1995) ontwikkelt vaccin te
gen kinderverlamming 
(1955), Ghana onafhankelijk 
(1957), Joeri Gagarin (1934-
1968) maakt ruimtereis 
(1961), Rachel Carson (1907-
1964) strijdt voor natuurbe
scherming (1962), Indira 
Gandhi (1917-1984) wordt 
premier India (1966), succes
volle harttransplantatie 
(1967), bemande maanlan

ding (1969), ontwikkeling 
micropocessor (1971), staats
bezoek Richard Nixon (1913-
1994) aan China (1972), ont
dekking graf Chinese keizer 
Qin Shihuang (1974), theorie 
over universum en zwarte 
gaten van Stephen Hawking 
(1942), Margaret Thatcher 
(1925) premier Groot-Brit-
tannië (1979), Michail 
Gorbatsjov (1931) wordt 
secretaris-generaal van de 
CPSU (1985), val Berlijnse 
muur (1989), Nelson Mandela 
(1918) wordt president Zuid-
Afrika (1994). 
8-2-'oo. Vlinders. 
400,450, 500, 800, 900, 
1000 K.; twee vel met zesmaal 
1000 K.; twee vel met zesmaal 
1500 K.; viermaal blok 
5000 K. Resp. Papilio 
antimachus, Amauris niavius, 
Charaxes smaragdalis, 
Charaxes zelica, Cymothoe 
confiisa, Labobunea ansorgei; 
Acrea zeteb, Palla ussheri, 
Palla ussheri, Euphaedra 
neophron, Myrina silenus, 
Euphaedra neophron; Palla 
ussheri, Euphaedra aureola, 
Graphium cyrnus nuscyrus, 
Salamis cacta, Salamis 
parhassus, Charaxes pelias; 
Papilio zalmoxis, Amauris 
niavius, Salamis cytora, Salamis 
temora, Charaxes eupale, Cy
mothoe hypatha; Colotis 
ione, Charxes acraeoides, 
EupJiaedra edwardsi, Colotis 
phisadia, Charaxes lydiae, 
Euphaedra eupalus; Euryphene 
gambiae, Cymothoe fumana, 
Euphaedra spatiosa, Euphaedra 

i6-5-'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling Londen 
2000, orchideeën. 
Drie vel met zesmaal 1500 K.; 
velletje metviermaal 1500 K.; 
tweemaal blok 6000 K. Resp. 
Cyrtorchis arcuata, 
Cymbiolella rhodochila, 
Keferstenia graminea, Eulophia 
quartiana, Angraecum 
montanum, Polystachya vul-
canica; Miltomopsis sp., 
Paphiopedilum venustum, 
Odontoglossum grande, 
Vanda sanderiana alba, 
Phalaenopsis violacea, Pleione 
alishan; Catasetum splendens, 
Miltonia spectabilis, Stenia 
pallida, Cozacias spatulata, 
Eriopsis sceptrum, Paphinia 
cristata; Paphiopedilum 
sioux, Phalaenopsis amabilis, 
Thelymitza rxioides, Phalaenop
sis schilleriana; Brachycoiythis 
kalbreyeri, Mena hybr. 

7-7-'oo. Pausen. 
Twee vel met zesmaal 
1500 K.; tweemaal blok 5000 K. 

Resp. Liberius (352-366), 
Linus (65-76), Lucius (253-
254), Marcellinus (296-304), 
Marcus (336), Pius I (140-
155); Simplicius (468-483), 
Siricius (384-399), Stefanus I 
(254-257), Urbanus I (222-
230), ZepJiyrinus (199-217), 
Zosimus (417-418); Silverius 
(536-537). Vigilius (537-
555)-

8-g-'oo. Tropische vogels. 
400, 500, 600,1000, 2000 K.; 
drie vel met achtmaal 
1500 K.; tweemaal blok 5000 K. 
Resp. Buceros bicornis, 
Nymphicus hollandicus, 
Cephalopterus ornatus, 
Lorius lory, Trichoglossus 
haematodus; Pteroglossus 
viridis, Eclectus roratus, 
Topaza pella, Cicinnurus 
regius, Ramphastos 
sulfuratus, Alisterus 
scapularis, zeilboot, 
Anodorhynchus 
hyacinthinus; Pharomachrus 
mocinno, Merops nubicus, 
Neodrepanis coruscans, 
palmenbos, Cacatua galerita, 
Corythaeola cristata, 
Platycercus elegans, 
Anthracoceros coronatus; 
Amazona ochrocephala, 
Tauraco persa, vlinder, 
Andigena laminirostris. Ara 
macao. Ara ararauna, 
Rupicola rupicola, Probosciger 
aterrimus; Ararauna, 
Ramphastos toco. 
30-7-'oi. Luchtschepen. 
Velletje met zesmaal 2000 K.; 
blok 7000 K. Resp. LZ-i 
Airship (1900), Parseval PL25 
(1915), LZ-3 Zi (1906), 
Baldwin (1908), LZ-129 
(Hindenberg), Noorse 
Nobile No. i (1926); LZ-127 
'Graf Zeppelin' (1928). 

ZIMBABWE 
i6-io-'oi. Dialoog tussen 
culturen***. 
$ 8.-, 21.-. Resp. gezichten 
(door Zimbabwe ingezonden 
ontwerp), Sloveense 
winnaar. 

« w w w 

ZUID-AFRIKA 
i-io-'oi. Wenszegels, kerst. 
Zonder waardeaanduiding 
(1.40 R.), 2.-, 3.- R. Resp. lijst 
met mogelijkheid van 
verschillende stickers, 
apenbroodboom in roze jurk 
met lichtjes tegen sterren
hemel, vleugels van engel. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
7-ii-'oi. Pinguïns. 
40, 80, 90 c , $1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Aptenodytes forsteri, 
Pygoscelis adeliae, 
Aptenodytes forsteri, 
Pygoscelis adeliae, 
Aptenodytes forsteri, 
Pygoscelis adeliae. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Comesa Common Market for 

Eastern and Sout
hern African States 

FAO Food en Agriculture 
Organization 

GCC GulfCo-operation 
Council 

IF AD International Fund 
for Agriculture 
Development 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Orga
nization 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WFP World Food Pro
gramme 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 6-2-'ootot23-i-'oi 
Jaar van de draak; 24-i-'oi tot 
i2-2-'o2 Jaar van de slang; 
vanaf i3-2-'02 Jaar van het 
paard. 

***: De Verenigde Naties 
hebben het jaar 2001 tot 'Jaar 
van dialoog tussen culturen' 
uitgeroepen. Over dit onder
werp schreef de UPU* een 
wedstrijd uit. Het winnend 
ontwerp van Urska Golob uit 
Slovenië wordt in veel landen 
op of rond 9 oktober (Dag 
van de postzegel) uitgegeven. 
Het ontwerp is een wereldbol 
met vier poppetjes van ver
schillend ras (rood, wit, geel 
en zwart) die verbonden zijn 
door brief, telefoon, pakje en 
toetsenbord. 
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drie genoemde landen. 
Op 2 september werd een 
tweede serie uitgegeven, 
ditmaal over in Israel ver
vaardigde kaarten uit de 
eerste jaren van de staat. 

MILLENHIUM 
BLIJFT BOEIEN 
België en Roemenië wer
den in deze rubriek al ge
noemd als landen die de 
'millenniumkoorts' op 
temperatuur weten te 
houden. 
In België verscheen op 22 

JOODSE NIEUW
JAARSKAARTEN 
Het versturen van kerst
en nieuwjaarskaarten is in 
ons land een economi
sche factor van betekenis 
geworden. PTT Post geeft 
er sinds 1987 zelfs kor
tingszegels  zogenoemde 
'decemberzegels'  voor 
uit. 
Elk jaar worden binnen de 
Joodse wereld ook hon
derdduizenden nieuw
jaarskaarten verstuurd, 
maar die hebben een heel 
andere achtergrond. De 
joodse gewoonte is eeu
wen ouder dan het chris
telijke gebruik, vooral in 
Europa en de Verenigde 
Staten. Rabbi's in Duits
land adviseerden al in de 
veertiende eeuw om brie
ven die in de maand Elul 
werden verstuurd, te laten 
beginnen met de zegebe
de 'Moge u worden inge
schreven en bevestigd 
voor een goed jaar'. De 
DuitsJoodse traditie werd 
echter pas alom populair 
toen in i86g de briefkaart 
werd geïntroduceerd, een 
onmiddellijk postaal suc
ces. Toen de kaarten na 
een tijdje verfraaid werden 
met illustraties kocht men 
steeds vaker kaarten. De 
'prentbriefkaartenrage' 
tussen 1898 en 1918 viel 

ietourdu Cy ■iß ƒiède en 80 timbre/ ' 
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samen met het hoogte
punt van het gebruik van 
de Joodse nieuwjaarskaar
ten in Europa en de Ver
enigde Staten. De kaarten 
werden vooral gedrukt in 
Duitsland, Polen en de 
Verenigde Staten. 

Israël gaf op 19 september 
2000 een serie van drie ze
gels met afbeeldingen van 
Joodse nieuwjaarskaarten 
uit. Het gaat om kaarten 
van omstreeks igoo uit 

oktober het derde velletje 
in de reeks Een reis door de 
twintigste eeuw m tachtig 
postzegels. Het thema is 
'Techniek en weten
schappen - mensweten
schappen'. Ontwerper 
Gal (Gerard Alsteens) 
pakte de zaak origineel 
aan en kwam met een vel
letje dat een minimum 
aan kleur bevat. Hij be
gon met een gestileerd 
hoofd - 'het grote oplich
tende hoofd van de mo
derne mens', waarna de 
zegels in deze vorm wer
den ingebed. Het doet 
modern aan, al pakt de 
sombere vormgeving 
voor sommige zegels ne
gatief uit. We zijn im
mers niet uit op zoek-
plaatjes, maar willen ze
gels die iets uitbeelden. 
Ook de vermelding van 
het onderwerp gaat op 
sommige zegels de (kleu-
renjmistin. De Post 
noemt het resultaat een 
'huzarenstukje', maar ik 
vind dat de ontwerper te
veel de vrije hand heeft 

gekregen - een evenwich
tiger kleurgebruik zou 
het eindresultaat hebben 
verbeterd. De vormge
ving van het eerste velle
tje (1999) was helder, die 
van het tweede (2000) 
was al wat 'abstracter'. 
Bij dit derde velletje moe
ten we ons afvragen of de 
zegels nog in themati
sche collecties kunnen 
worden ingepast. 
Valt er dan niets positiefs 
te melden? Zeker wel. 
Veel zegels zijn opmerke
lijk èn boeiend uitge
werkt; ze zullen er in een 
collectie zeker uitsprin
gen. Het komische por
tret van Albert Einstein is 
immers niet alledaags. 
Jammer dat verzamelaars 
die op een losse zegel uit-
zijn vastzitten aan de 
aanschaf van het comple
te velletje.Kassa voor De 
Post dus. 
Roemenie gaf op 25 sep
tember een tweede mil-
lenniumsene uit, gewijd 
aan de twintigste eeuw en 
met het accent op de 
techniek. In oktober 
meldde ik dat de rotste
keningen uit de eerste 
reeks van drieduizend 
jaar voor Christus date
ren. Drs. H. de Swart uit 
Leiden wees mij er op, 
dat ik een nul over het 
hoofd heb gezien: het 
moet dertigduizend jaar 
voor Christus zijn (ze be
horen tot de oudste grot
schilderingen die ooit 
zijn ontdekt: ze zijn zelfs 
tweemaal zo oud als die 
in de grot van Lascaux). 
Breder, interessanter en 
thematisch hoogwaardig 
is de millenniumserie (Le 
siècle au Jil du timbre) die 

derwerpen (zoals de eer
ste mens in de ruimte en 
de ontdekkmg van peni
cilline), maar eveneens 
een fraaie, sfeervolle ze
gel, gewijd aan de lasers
traal. De vijf zegels zitten 
in een velletje. Pikant de
tail: In de linkerhoek 
duikt Albert Einstein 
weer op, met uitgestoken 
tong, maar nu blanco en 
zonder 'zelfportret' zoals 
bij de Belgische zegel. 

HALLOWEEN 
Frankrijk geeft geregeld 
zegels uit ter gelegenheid 
van feestdagen, vakantie, 
en dergelijke. Het zijn 
vaak leuke zegels, maar 
thematisch meestal min
der interessant. Dat ze in 
velletjes en boekjes wor
den uitgegeven levert ook 
al geen meerwaarde op. 

Geheel anders is in beide 
opzichten de uitgifte ter 
gelegenheid van het eeu
wenoude feest Halloween. 
Emigranten zorgden er 
voor dat deze traditie in 
Amerika werd voortge
zet, waar het populairder 
is dan Kerstmis. De the
matische verrassing zit 
niet eens zozeer in de ze
gel van 3 f. ('uitgeholde 
pompoen'), maar in het 
velletje met vijf van deze 
zegels. Misschien zit niet 
iedere verzamelaar te 
wachten op afbeeldingen 
van een vleermuis, een 
doodshoofd, een spook 
in een fles en een heks op 
een bezemsteel, maar ze 
zijn er wel degelijk. 
Dat de heks op het Franse 
velletje het zonder zwarte 
kat moet doen hoeft de 
thematische verzame-

Frankrijk op 22 septem
ber uitgaf: de reeks staat 
geheel in het teken van de 
wetenschap. Ook hier 
vinden we bekende on-

laars niet te verontrusten, 
want Finland geeft ter ge
legenheid van Pasen 
2002 op 6 maart aan
staande een zegel uit die 
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een heks op een bezem
steel laat zien die 'com
pleet'is: met zwarte kat 
en zakketel. 

IERSE ZOETWATER
VISSEN 
Het thema voor 2001 in 
de Ierse reeks 'Fauna & 
flora' is zoetwatervissen. 
De vier zegels (9 okto
ber), tonen redelijk be
kende exemplaren, wat 
wel inhoudt dat zeker 
drie van de vier vissen 
ook op andere zegels te 
vinden zijn. De vissen 
zijn in hun natuurlijke 
omgeving afgebeeld, en 
meteen geslaagd resul
taat. In de Ierse wateren 
leven zo'n vijfentwintig 
soorten zoetwatervissen; 
de helft daarvan  waar
onder snoek en brasem 
is 'import'. Soorten als 
de Arctische zalmforel, 
de Ierse marene en de fo
rel daarentegen zijn in
heems. Het uitzetten van 
gewone zoetwatervis
soorten was vooral van 
belang voor de hengel
sport. De meeste sport
vissers azen op de in
heemse zalm en de beek
forel. 

De zegel van 30 p. toont 
een baars (Pcrca jluuiatilis) 

en op de twee samenhan
gende zegels van 32 p. 
houden de Arctische 
zalmforel (Salvehnus alpi
nus) en de snoek (Essox lu
cius) elkaar gezelschap. 
De eerste van de twee was 
ooit in meer dan tachtig 
Ierse meren present; nu 
is de soort al uit enkele 
grote meren, zoals Lou^hs 
Conn en Cornb verdwenen. 
Er zullen beschermende 
maatregelen moeten 
worden genomen, anders 
sterft de Arctische zalm
forel uit. 
Op de zegel van 45 p. 
zien we een brasem 
(Abramis brama). 

Wie een afbeelding van 
de Ierse marene (Corê o
nus pollan) zoekt moet de 
eerstedagenvelop kopen. 
Het is waarschijnlijk de 
allerschaarse onder de 
Ierse zoetwatervissen; er 
kunnen nog exemplaren 
worden aangetroffen in 
de meren Lough Neagh en 
Erne en in de rivier de 
Shannon. De vis komt in 
andere WestEuropese 
landen niet voor; het is 
het zal u niet verwonde
ren  tegenwoordig een 
bedreigde soort. 

LEUKE VOGELS: 
PINGUINS DUS 
Pinguïns zijn niet alleen 
leuk om te zien: het zijn 
ook vrij unieke dieren. 
Vliegen andere vogels 
door de lucht, pinguïns 
vliegen door het water. 
De uit zes zegels be
staande pinguinserie die 
NieuwZeeland op 7 no
vember uitgaf levert the
matische verzamelaars 
wellicht enkele plezie
rige verrassingen op. 
NieuwZeeland wordt 
wel de 'pinguïnhoofd
stad van de wereld' ge
noemd en dat schept 
verplichtingen. De reeks 
laat soorten zien die al
leen in de wateren van 
NieuwZeeland te vinden 
zijn, waaronderde 
kleinste pinguïnsoort en 

Tijd dus om de pinguïns 
aan u voor te stellen, te 
beginnen met de Nieuw
Zeelandse serie. Dit zijn 
ze: de geelkuifpinguïn of 
rotsspringer staat op de 
zegel van 40 c. In Nieuw
Zeeland staat de pinguïn 
bekend als de punk rocker; 
dit vanwege zijn stekelige 
pluimage. De Latijnse 
naam is Eudyptes crestatus 
(Grzimek) of wellicht Eu
dyptes chrysocome. 
De 25 centimeter lange, 
één kilo wegende kleine 
blauwe pinguïn (Eudyptula 
minor) is de kleinste ter 
wereld. De zegel van 
80 c. toont een onder
soort van de blauwe pin
guïn. Deze heeft witte 
vinnen. 
De grote kuifpinguïn (Eu
dyptes robustus) op de zegel 
van 90 c. behoort tot de 
soorten die uitsluitend in 
NieuwZeeland broeden. 
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twee van de zeldzaamste 
soorten ter wereld. Daar 
blijft het niet bij: ook 
Ross Dependency  dat deel 
van hetZuidpoolgebied 
dat onder de jurisdictie 
van NieuwZeeland valt 
gaf op dezelfde datum 
een pinguïnserie van zes 
zegels uit, zij het met 
slechts twee verschillen
de soorten. In totaal is er 
dus aandacht voor acht 
(van de in totaal zeven
tien bestaande) soorten 
pinguïns  geen slechte 
oogst voor één maand! 

De zwarte pinguïn (Eu
dyptes scJQteri), afgebeeld 
op de zegel van $ 1.30, 
heet bij Grzimek anders. 
Na raadpleging van de 
vogelwebsite van Kjell 
Scharning hou ik het 
toch maar op de door 
New Zealand Post ver

strekte Latijnse naam. 
Twee dikbekpinguins 
(Eudypte pachyrhynchus) 
staan op de zegel van 
$ 1.50; ze behoren tot 
een overgebleven groep 
van slechts drieduizend 
paren, die in de regen

wouden langs de ruige 
kustlijn van zuidweste
lijk NieuwZeeland broe
den. 
De twee geeloogpinguins 
(Megadyptes antipodes) op 
de zegel van $ 2.00 ste
ken mooi aftegen de 
lucht; van deze soort zijn 
nog ongeveer zestien
honderd paren over. 

Dankzij het feit dat de se
rie van Ross Dependency 
slechts twee soorten laat 
zien komen de geportret
teerde pinguïns uitvoeri
ger voor het voetlicht. Op 
de zegels van 40 cent 
(kop), 80 cent (duiken) 
en $ 1.50 (vier exemplaren) 
gaat het om de keizer
pinguïn (Aptenodytes 
Josten), de grootste onder 
de pinguïns. Op die 
zegels van 80 cent, $ 1.30 
en $ 2.00 is de hoofdrol 
weggelegd voor de 
Adéliepinguin (Pygoscelis 
adehae). Vele kolonies 
van deze pinguïns tellen 
tienduizenden nesten. 
Op sommige eilanden 
komen populaties van 
enkele miljoenen voor. 

VOGELS IJSLAND 
IJsland gaf op 8 novem
ber twee zegels uit met 
afbeeldingen van vogels 
die op dit grote eiland 
voorkomen. De geslaag
de en gedetailleerde ze
gels tonen de vogels in 
hun natuurlijke omge
ving. 



Op de zegel van 42 k. 
zien we een tapuit (Oe-
nanthe oenanthe) op een 
rots. Deze trekvogel 
komt ook in heel wat an
dere Europese landen 
voor. De mooie details 
van de zegel van 250k. 
(bontbekplevier of Char-
adrms hiaticula) verdienen 
de aandacht. Beide vo
gels zijn tot nu maar wei
nig afgebeeld. 

EEN BIJZONDER 
TRIO [3] 
Verzamelaars van fruit-
soorten weten het waar
schijnlijk al: Slovenië 
bracht vorig jaar ('The
matisch panorama', au
gustus/september) twee 
fruitseries (appel en kers) 
uit. Het ging om strips 
van drie zegels die de 
bloesem, de vrucht en 
een insect dat schade aan 
de fruitsoort toebrengt 
laten zien. Thematisch 
gezien een ideale combi
natie, die op 21 juli van 
dit jaar opnieuw werd 

toegepast, ditmaal voor 
de perzik (Prunus persico). 
In Slovenië is Red Hauen 
de meest voorkomende 
perzikboom. De groene 
perzikbladluis (Myzusper-
sicae) is het insekt. Rechts 
van het complete vel van 
vijftien series zijn vignet
ten toegevoegd, met 
daarop vermoedelijk een 
zevenstippelig lieve
heersbeestje (Coccinella 
septempunctata). 

AMERIKAANSE VLEES
ETENDE PLANTEN 
Dat planten in de vrije na
tuur gewoon groeien met 
water als enig voedsel 
vinden we normaal. Toch 

is er een categorie plan
ten die op een andere ma
nier aan zijn kostje moet 
zien te komen: de vlees
eters. De natuur heeft er 
overigens wel voor ge
zorgd dat ze goed voor 
deze taak zijn toegerust. 
Vier vleesetende planten 
zijn afgebeeld op een 
Amerikaanse serie die op 
23 augustus uitkwam. 
De zegel linksboven 
toont de venusvliegen-
vanger (Dionaea 
muscipulfl), ookwel vlie-
genvangertje of Venus' 
vliegenval genoemd. De 
plant heeft op één van de 
bladeren een soort oran
jekleurige vlinder (Little 

JWetolmark) 'gevangen'. 
De venusvliegenvanger 
komt voor in de vochtige 
en zanderige kustgebie
den van Myrtle Beach 
(South Carolina) tot het 
midden van North Caro
lina. 

M^'f^ 
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Ook de Sarraceniajflaua 
(zegel rechtsboven) heeft 
drie andere namen; de 
passendste naam lijkt me 

'gele bekerplant'. Op de 
rand van de 'beker' zit 
een vlieg, die - als hij de 
beker ingaat, niet zal 
kunnen ontsnappen om
dat de stijve, naar bene
den gerichte haren hem 
dat verhinderen. Hij 
wordt dan verteerd in een 
plasje van water en enzy
men op de bodem van de 
plant- ingenieus en 
doeltreffend. De plant 
komt voor in het zuid
oosten van de Verenigde 
Staten. 
De zegel linksonder 
brengt de 'Cobra Lily' 
(Darhngtonifl californica) in 
beeld, ookwel cobra-
plant of de Californische 
bekerplant genoemd. 
Deze inheemse plant 
komt aan de West Coast 
voor. De kleuren en de 
geurige nectar lokken de 
insecten in de bekervor-
mige bladen, waar een 
kraag rond de ingang 
verhindert dat ze ont
snappen. 
De Engelse zonnedauw 

'MAG HET EEN BEETJE 
MEER ZIJN?' 

Misschien is het wat vroeg 
om op 25 oktober (de dg-
waarop de kopij voor deze ru
briek naar Huizen ging) een 
'nabeschouwing' over het 
jaar 2001 op te stellen. Het is 
in ieder geval niet erg zinvol 
een heel jaar thematisch de 
revue te laten passeren. 2001 
was het jaar van de geuren, de 
vormen en charme. Chocola 
(bitter èn melk!), parfum, ro
zen, van alles wordt bedacht 
om de kooplust op te wek
ken. Thematische verzame
laars hebben gelukkig weinig 
last van compleetheidsdrang 
en dus ook niet van het di
lemma 'kopen of niet?' Voor 
de charmeoffensieven van be
paalde postadministraties be
hoeft maar een beperkt aantal 
verzamelaars te bezwijken. 
Wat wel een probleem blijft 
zijn de velletjes. Er is in deze 
rubriek al eerder kritisch over 
dit fenomeen geschreven, 
maar er dienen zich toch 
steeds weer nieuwe ontwik
kelingen aan. Het is echt niet 

zo dat alle velletjes themati
sche ondingen zijn. Dat ze 
veel ruimte innemen blijft een 
nadeel, maar ze kunnen wel 
degelijk zorgen voor tmu; 
(thematische meerwaarde). 
Zo zitten er in het velletje dat 
British Indian Ocean Territory 
(BIOT) op I oktober uitgaf ter 
gelegenheid van het World 
Bird Festival 2001 vijf zegels 
met afbeeldingen van de 
krabplevier (Dromas ardeoia). 
De groepering van de zegels 
en de aanvullende afbeeldin
gen op de randen zorgen voor 
een uitgebreid portret van de 
bewuste vogel; dan is de aan
schafvan een compleet velle
tje nodig èn wenselijk. 
Anders is het gesteld met het 
velletje dat Kroatië met veel 
trots op 31 augustus uitgaf 
omdat de Kroaat Goran Iva
nisevic het tennistoernooi 
van Wimbledon won. Het vel
letje bevat tien zegels met een 
actiefoto van de bewuste ten
nisser en op een vignet links
boven is hij ook nog eens af
gebeeld met de bekende be
ker. Op de velrand staat niet 
alleen zesmaal de aanleiding 
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tot de uitgifte, 
maar zien we ook 
twee afbeeldingen 
van de beker en (op 
de vier hoeken) een 
tennisbal. 
Wat moeten ten-
nisverzamelaars 
hier nu mee? Al
leen een combina
tie van een zegel 
plus het vignet ko
pen? Lukt dat of 
moet er beslist een 
compleet velletje 
worden aange
schaft? Het is een 
vorm van 'koppel
verkoop' die doet 
denken aan de 
klassieke vraag van 
de slager 'Mag het 
een beetje meer 
zijn?' 
Kroatië ziet er dui
delijk brood in, 
want op 8 oktober 
werd nog zo'n vel
letje uitgegeven, 
nu bij het tienjarig 
bestaan van de republiek, met 
in het patroon van dertig vak
jes vijfentwintig gewone ze
gels met een afbeelding van 
het beeld 'De madonna van 
Konavle'. In het dertiende 
vakje is de vlag van Kroatië af
gebeeld en het klapstuk is een 
vergrote uitvoering van de ze
gelafbeelding die over de vier 
zegels in de rechterbeneden-
hoek is geplaatst. Thema
tisch gezien allemaal van on
dergeschikt belang, maar 
zulke stunts kunnen ook 
voorkomen bij thema's die 
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wèl redelijk worden verza
meld. 
Het heeft er alle schijn van 
dat we ook in 2002 niet van 
deze verkooptechnieken ver
schoond zullen blijven. Daar
om nogmaals het advies: laat 
u het hoofd niet op hol bren
gen; laat u niet meeslepen 
door de drang tot compleet
heid; blijf nuchter en maak 
een weloverwogen keuze. Uw 
portemonnee en uw verzame
ling zullen er in 2002 wel bij 
varen. Veel plezier gewenst 
bij het verzamelen! (DV) 



(Drosera anglka, zegel 
rechtsonder) is een klei
ne plant, die zijn kleveri
ge bladen gebruikt om 
insecten te verschalken, 
in dit geval een vlieg 
(syrphidjlu)-De plant 
komt voor langs de Ame
rikaanse West Coast tot 
aan Californië. 

ZUID-AFRIKAANSE 
VLEERMUIZEN [2] 
Twee maanden geleden 
moest ik u de Nederland
se namen schuldig blij
ven van de tien vleermui
zen op een Zuid-Afri-
kaanse zegelvelletje. Een 
Zuid-Afrikaans verzame
laar wist ze wel, zo blijkt 
uit Glückauf, het Geophila-
telistisciies Mitteilungsblatt 
der Af beitsäememschajt 

tot het geslacht van de 
hoefijzerneusvleermui-
zen en Laephotis ujintoni is 
een gladneusvleermuis. 
Nyrteristhebaicaiseen 
Thebaanse spleetneus-
vleermuis en Otomops 
martiensseni behoort tot 
het geslacht van de bul
vleermuizen. 

HONDEN 
Veel hondenseries laten 
alleen bekende soorten 
zien. Niet altijd is dit 
'meer van hetzelfde' een 
nadeel. Door verschillen 
in de afbeeldingen kom 
je zegels tegen die iets ex
tra hebben, zodat ze the
matisch toch aantrekke
lijk zijn. Dat gold dit jaar 
voor de Zweedse honden
serie van 31 januari. Wie 

'Bergbau und Geou;issen-
schajten'. Epomopborus 
wahlbert)! is de Wahlberg-
vleerhond; de naam is 
een eerbetoon aan de 
Zweedse Afrikavorser Jo-
han August Wahlberg 
(1810-1854), die op tragi
sche wijze (hij werd 
doodgetrapt door een oli
fant) om het leven kwam. 
Cloeotispercivali behoort 

als hondenverzamelaar 
wil weten of een bepaalde 
viervoetige vriend al eer
der is afgebeeld kan te
rugvallen op de 282 pagi
na's tellende Hondenca
talogus van Domfil, maar 
die bevat helaas geen the
matisch register. 

Daardoor valt bijvoor
beeld niet na te gaan of 

de Roemeense zegel van 
13.500 L. uit de serie van 
16 juni een 'nieuwe hond' 
laat zien. De naam, Ciao-
banesc Mioritic doet nogal 
exotisch aan. Michel 
Rundschau omschrijft 
hem als Rumänischer Hir
tenhund, een soort die veel 
voorkomt in de Roe

meense Karpaten. Behal
ve de kop is ook het zij-
profiel van de hond afge
beeld. Een grappig detail; 
op de hoekrand is een 
leuk hondje te zien. 

Qua vormgeving doen de 
twee Kroatische zegels 
met inheemse honden
rassen (4 oktober, Die
rendag dus) denken aan 
de Roemeense serie, zij 
het wel in een betere 
kwaliteit. Ook hier is be
halve de kop een 'zijaan
zicht' afgebeeld, al moest 
op de zegel van 1.80 k. de 
staart van de Kroatische 
herdershond kennelijk 
worden geofferd. Maar 
daar vergissen we ons 
toch, want deze zwarte, 
middelgrote hond heeft 
geen staart. De Kroati
sche PTT is nogal lyrisch 
over deze viervoeter: er 
wordt beweerd dat een 

goed gedresseerde Kro
atische herdershond 
meer waard is dan twee 
ervaren arbeiders... 
De zegel van 5.00 k. 
toont een Dalmatiër, een 
hond die zijn naam ont
leent aan de Kroatische 
landstreek Dalmatië. De 
soort is momenteel erg 
populair, ook dankzij de 
bekende Disney-teken-
films waarin deze hon
den de hoofdrol spelen. 

THEMATISCH STEM-
PELKWARTET 
Het laatste frankeerstem-
pelkwartet van dit jaar is 
nogal bijzonder. De vier 
stempels maken deel uit 

Sammlung aus dem Papier
korb worden van enkele 
thema's series Duitse 
frankeerstempels gepre
senteerd. Dat van die Pa
pierkorb is maar al te 
waar: veel frankeerstem
pels die in handen ko
men van verzamelaars 
worden uit de prullenbak 
gered. En gelukkig maar, 
want er zitten vaak ware 
juweeltjes - aanwinsten 
voor een thematische ver
zameling - bij. Zo kwam 
ik een muziek spuitend 
olifantje tegen, maar ook 
een man op een ezel ter 
promotie van de wijn 
Esclshout. Voor deze afle
vering koos ik echter een 
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van een serie die ik van 
het Internet 'plukte'. Ze 
staan op de website van 
de Forschungsflemeinschajt 
Post- und Absenderfreistem-
pel. Onder de naam 

charmant kwartet voor 
een 'pijnlijk' thema. De 
vier stempels laten zien 
dat ook tandartsen cre
atieve frankeerstempels 
kunnen bedenken! 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 
(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: 
Aland, Australië, Bundesrepublik Deutschland (tevens gebruikt), Berlijn, D.D.R., 
Duitsland, Faröer, Finland, Frankrijk, Groenland, Israël, Engeland en 
Kanaaleilanden, Malta,Vaticaan, Zwitserland en blokken van West-Europa. 

Een uitgebreide voorraad aan benodigdheden is aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften in abonnement. 

Frankenstecg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel./ fax: 0575 - 54 02 54 / 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzeselhandel.nl 
Website; http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 
Openingstijden; woensdagmiddag van 13.30 u. tot 18.00 u. 

donderdag en vrijdag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. 
vrijdag koopavond van 19.00 u. tot 21.00 u. 

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. 
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Bovenstroot 286a , 3077 BL RotterdamUsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fox 0104797065 
enKiilBpeclenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof .n l 

De vifl'nkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Maandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

I f 8.50. Rembours f 12.50. Boven f 200. oeen verzendkosten. . 

MISSIE / MIX GROOT EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 

AUSTRALE 

BELGIË 

CANADA 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

ENGELAND 

FINLAND 

FRANKRIJK 

JAPAN 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

NIEUW ZEELAND 

NOORWEGEN 

OOSTENRIJK 

SCANDINAVIË 

U.S.A. 

WERELD 

WEST EUROPA 

ZUID AFRIKA 

ZWEDEN 

ZWITSERLAND 

LEUKE MIX MET NIEUW 

MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 

MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 

GROTE VARIATIE MET NIEUW 

GROTE SORTERING MET NIEUW 

HET BESTE MET NIEUW 

VEEL NIEUW 

MEEST NIEUWE ZEGELS 

VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 

GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 

GROTE SORTERING 

LEUKE MIX VEEL NIEUW 

MET DE NIEUWSTE 

DIREKT UIT HET KLOOSTER 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

LEUKE KILO MET 33c ZEGELS 

VEEL LANDEN LEUK 

LEUKE SORTERING MET NIEUW 

GOEDE MIX MET NIEUW 

LEUKE MIX MET NIEUW 

KORT GEKNIPT MET NIEUW 

500 1 5 9 
GRAM KILO KILO KILO 
35,00 70,00 325,00 550,00 

37,50 70,00 

45,00 

35,00 65,00 

30,00 57,50 260,00 

19,00 35,00 145,00 175,00 

40,00 70,00 — 

55,00 100,00 

35,00 67,50 

45,00 90,00 

22,50 40,00 175,00 290,00 

42,50 75,00 

50,00 95,00 

45,00 85,00 

32,50 60,00 

20,00 35,00 160,00 275,00 

30,00 55,00 250,00 400,00 

37,50 65,00 

32,50 60,00 

35,00 65,00 

32,50 57,50 225,00 370,00 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREOENHOF.NL 

LwltMBlUlÉtota IPI£DMiUISï SyPiPiliDilMiiiMË ®IË©<°^ 
normaal 1 x 3x 5 x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,50 
17,50 
27:00 
29,50 

10,75 10,25 9,75 
16,00 15,25 14,25 
25,00 23,50 22,50 
28,00 26,75 25,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 , - DUURDER 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 12,25 11,50 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 19,75 18,25 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 27,50 26,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 34,50 33,00 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

yaiÉ»sïffi®Q3Era w^mi M}\MMMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BUNCO NU 33,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 117,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 38,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 137,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 275,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 300,00 NU 155,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORMAAL 400,00 NU 335,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse gebieden 
Faroer 
Finland 
Franknik 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Konaaleil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenn|k 
Roemenie 
Scandinavië 
USA 
wereld 
west Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRUVING 
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 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
meest kleine landen 
leuke sortering moeili|k 
leuk met boek|eszegels nu enkel papier 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass met toeslag 
alleen toeslag veel loren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
grote sortering iets nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
15,00 
24,00 
32,50 
57 50 
15 00 
15 00 
22,50 
12,50 
19,50 
52,50 

125,00 
22,50 
35,00 
25,00 

185,00 
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 

35,00 
35,00 
52,50 
27,50 
45,00 

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 

77,50 

65,00 
67,50 
95,00 
50 00 
85,00 

100 00 

55,00 

50,00 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 

65,00 
85,00 

-• / 
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AANGEBODEN: 

Filatelie t.Ic. complete jaarg. 
1976 ;m 1999. W.M. van Eck, 
tel: 0318-415 988. 

Vogels op zegels pfr. gratis lijst. 
F. Nijhof, Van Maanenware 48, 
8014 PRZwoUe. Tel: 038-465 37 54. 
Email: fred.nijhof®)keyaccess.nl 

Gratis prijslijst met leuke aan
biedingen, alle landen. Tel/fax: 
+}i 16 47 31 48. Pascal Raes, 
Ridderstraat 40, 3040 Neerijse, 
België. 

Partij Oud Sur.nr. 400-650 cat. 
ƒ7 .800 , - t.e.a.b. Jansen, tel: 
070-3644758 
Wij verzorgen voor u het inbin
den van uw maandbladen en 
andere tijdschriften, maandblad 
Filatelie 3/32,50 per jaargang, 
voor meerder jaren speciale 
prijzen. H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, 0546-532155. E-mail: 
hkuipers.3(ä)hccnet.nl 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden. 59% 
herdenkingszegels. Zend ƒ 20,-
in een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr. 
Franco thuis. Correspond in 
English. Lennart Runfors, 
Godandsgatan 1, SE-602 17 
Norrköping, Zweden. 

Rusland verzamelingen 20%. 
Michel C.J. v. Beveren, 
Apollostraat35i, 3054TC 
Rotterdam. Tel: 010-8901659. 

Elke maand nieuwe aanbiedin
gen: Ned. + og. Dirk N. Sluis 
Philatelie, www.stamps-
dns.com (Hoorn-nl) 

Ned. + Overzee - Indonesië -
Oost Europa - VN -
Zwitserland - Nieuwtjes gehele 
wereld. Redelijke prijzen. H. 
Sundquest, J. Perkstr. 39, 
Papendrecht. 
Tel. 078-6153386. Email: 
sundquest@planet.nl 

Nederland & Ver. Europa pfr. 
+ gest. v.a. nr. i. Bijna alles in 
voorraad. Smur uw no., 
ontvang mijn prijs. F. Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax; 0316-529241. 
Tel/6x 046-4512751. Ook rariteiten! 

Zwitserland vanaf 1850-2001, 
Liechtenstein vanaf 1912-2001, 
uitgezochte kwaliteit **:3 
voordelige prijzen, lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso Boretto 
2, CH-6612 Ascona, 
Fax 0041 91 791 23 54. 

Duitsland: 200 versch. grf 
Zegels waaronder laatste jaren, 
fl. 25 , - Prima kwaliteit 
Postrek: 972073 t.n.v. 
G. Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk. 

Kilowaar Duitsland grf Laatste 
jaren 200 gr Fl. 20, - incl. 
porto. Postrek. 972073 mv. 
G. Schonenwille, Pr. Beatrixl.144, 
2286 LD Rijswijk 
Tel: 070-3941745 

Kinderbedankk. SCB. Ned. en 

OG., België, Israël en Vaticaan. 
Pfr. ongeb., gebr. Smur uw 
manco's en ontv. mijn prijs. 
H. Loef, Meentzoom 37,1261XA 
Blaricum. 035-5311397. 

Israël postfris per jaargang. 
C. J. Kiaaijeveld, Turkooislaan 131, 
2332 RK Leiden 06-18114732. 

Postwaardestukken Nederland 
* OG schriftelijke veiling 
december 1500 kavels, gratis 
catalogus. J.L. Verhoeven, 
Spieringweg 1077, 2136 LN 
Zwaanshoek, tel: 023-584 8127. 

Te koop: ie dagenveloppen. In 
uitstekende staat; 90% onbe
schreven. Nr. 42-327=209 St. 
Cat. waarde ƒ 1.340,-; nr. 93-
327=224 St. Cat. waarde 
ƒ1.460,-. Prijs slechts 22% van 
Cat. waarde. Resp. ƒ 295,- en 
ƒ320 , - . Evenmeel totaalpartij 
2750 St. ä 20%. C.C. van der 
Does, tel: 0180-314 720 bgg 
013-5077056. 

Zoek filatelist, materiaal over 
Lipizzaners en Sp. Hofrijschool 
Wenen en fokkerijen in Lipica 
en Piber. J.K. v.d. Merwe, V. 
Binnenweg 6, 9488 TE 
Zeijderveld. Tel: 0592-291 425. 

T.k. Filatelie jrg. 1979-2000 
t.e.a.b. J. Kramer, Rozendaal. 
Tel: 026-363 4031. 

Postz. boekjes Ned. + België. 
Rolzegels Ned. Oost-Europa
zegels. J. Poppe, 
Pinksterbloem 36, 9302 BC 
Roden. 

Nederland, nr. 6, postfr., luxe, 
met eert. Serieus bod gevraagd 
door LP. Bamberg, 
tel: 050-526 31 72. 

Compl. Collectie ECU brieven 
I t/m 42 in luxe album ƒ 100,-. 
Jan Rake, tel: 06-43474946. 

PZM Ned. t/m 2000 compleet in 
10 DAVO-albums met losse 
zegels in perfecte staat ƒ 1.500,-
B. Schepers, tel: 0345-513 995. 

T.k. poststukken, briefkaarten 
vanaf 1845 effecten, rekeningen 
documenten, papiemotgeld, enz. 
J. Briggeman, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne. Tel/fax: 
0181-485 036. 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. ö CH. Fr. eet. v.a. 35%. 
J. Römkens, tel: 045-546 28 94. 

700 W-Europa of 1400 Wereld 
ƒ 10,- in brief of giro 3330084. 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond. 

Verenigd Europa: CEPT 
gestempeld; meelopers pfr. en 
gest. FDC'S: opruiming. 
Volksrepubliek China: totale 
opruiming. Prijslijsten op 
wvvw.harriebaken.com of 
Harrie Baken, Academielaan 152, 
5037 EW Tilburg. Tel/fax: 
013-4684615. Email: 
info@)teks tbaken.nl 

300 versch. Did. 2/3 Grf. 
ƒ 17,50. J. Eeftink, 
W. de Withlaan 17,1403 VC 

Bussum, tel: 035-698 18 83. 
Giro 403948. 

600 verschil, zegels Ned. incl. 
compl. series ƒ 45 , - op reknr.: 
131639854. R. Janssen, tel: 
024-358 39 22. 

Roemenië 5%-i5%! Michel, 
pfr., gest. 1865-2001, gratis 
lijst. Dan. S. OF 48-CP27 
Boekarest.2 Roemenië. 

Nog IX zonder euro 600 
versch. Ned. grf +/- 450 grf 
voor ƒ 60,- op giro 2197981 
van W. Stouten, Leiden. Tel: 
071-5722626 en op=op. 

1250 verschillende zegels 
Ned./Austr./Nwzeel./Duitsl./-
Zwits./Engeland. Grotere aan
tallen op aanvraag. Prijzen 
vanaf* iio. Kalkman, 
tel: 015-261 6640. 

Samson Filatelie Informatief 4 
delen compleet als nieuw, 
redelijk bod of ruilen boekjes 
6B-6D of uit de 9 serie. 
Philippo, tel: 0252-519573 
email: koosphilippo(J)planet.nl 
alleen serieuze reacties. 

Kilowaar Ned. grf + toeslag+ 
kerst 500 gram ƒ 30,-. 
Rek.nr.: 131639854. R. 
Janssen, tel: 024-358 39 22. 

Te koop: 1000 postz. Ned. voor 
ƒ 7 , - of geldige post. Gironr.: 
1229584. W. Ummenthum, 
Hoenderstraat 32a, Well. 

T.k. Filatelie jrg. 1985 t/m 
2000 ƒ 50,-. J.H. Sonneveld, 
tel: 0487-516 656. 

Brazilië 100 st. versch. grfin. 
gest. ƒ 10,-. Van mancolijst 
10 et. Yfr P.J. Linde, 
Zevensterstraat 35, 7521 GN 
Enschede. Giro: 1209076. 

GEVRAAGD: 

Wie kan mij helpen of ruilen 
van vogels-bloemen-vlinders 
Italië-San Marino-Monaco-
Zweden. P. van Osch, 
tel: 0316-263 640. 

Zoek postzegelboekje uit 
Guyana 1998 Christmas on 
Bear Mountain. A. v.d. Wouw, 
tel: 013-513 27 36. 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P. Rotgers, tel. 
010-4205276, fax 010-4552991. 

Firmaperforaties. Koop of ruil. 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
035-6234423. 

Frankeermachinestempels, 
binnen- en buitenland op 
brief Wieldraaijer, 
tel: 06-53809061. 

Zoek contact met verzamelaars 
stadstrampost H'burg, 
Brussel. A. van Ooy, 
tel: 0115-6300 36. 

ZWITS. Z 47 gest. met eert. 
Van derMeulen, tel: 0517-412122. 

Verrassingsz. 1773/77 alleen 
met hiep hiep stukjes of deze 
sec. Van den Hoek, 
tel; 0412-481 641. Email: 
k.vandenhoek@12move.nl 

Br.-, Frans-, Portug.-India, 
India en zijn roofstaten. 
Th. Wilms, P. Breughelstraat 28, 
Helmond. Tel: 0492-535 166. 

Ver. Europa compleet 6000 -
Ned + Duitsland frankeerze-
gels ook z. gom, Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 0181-624635 of 
0629227782. 

Gestopt met postzegels verza
melen? Verzamelaar komt bij u 
langs. J. Dekker, 
tel: 0299-621 339. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 055-3660475. 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.J. Manssen. 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk. Tel. 0341417980. 

Ned. postzegels pfr. nr. 36-37-
38-39-40. Telegramzegel 12 
gebruikt Indonesië. 
Misdmk/kleurafwijking onge
tande zegels. Tel: 045-527 05 21. 
Email: hub@vluggen6.myweb.nl 

Stuur 50 grf BRD na '95,100 
grf wereld ret. J. v.d. Hoogt, 
A. V. Hensbeeksingel 9, 
2803 LP Gouda. 

Oude Mich, catalogi overzee 
nr. 7-8-9-10. D. Rijnen, 
Kloosterlaan 23, 5066 AL 
Moergestel. 

Jeugdclub de Wereldbol zoekt 
gebruikte dec. zegels 2001 om 
op onze clubavond in jan. 
albumblad te maken. Wie 
helpt ons? W. v. Dommelen, 
Schellingslag 6, 3991 RH 
Houten. Tel: 030-637 23 49. 

DIVERSEN: 

14 en 15 dec. open dagen PZH 
Gilze met dubbeltjeshoek. Los 
uitzoeken. Alfenschebaan 25, 
Gilze Teus. T.J.J. Klos, 
tel: 0182-342389. 

Ruilen: 100 wereldzegels zelf
de aantal retour. E. Geerts, 
Ir. Sassenstraat 41,7071 BB Ulft. 

Fil. Ver. Duitsland 4X per jaar 
bijeenkomst met veihng, club
blad en rondzendingen. 
A. Hulkenberg, Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, 
tel: 033-298 32 61. Vraag info! 

Postzegels enz. koop verkoop 
(v.a. 10%) of ruil. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.:0316-526265. 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S.Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending. Inl.: L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstraat 33, 2518 GV 
Den Haag, tel. 070-3460328. 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging 
die sinds 1926 rondzendingen 
verzorgt van een groot aantal 
verzamelgebieden. Tevens post 
(waarde)stukken NOG. 
Tegemoetkoming portokosten. 
Brochure met inschrijvingsfor
mulier op aanvraag: Zeeuws-
Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord, tel; 0527-615 12g; 
berendokma@noknok.nl 

Ruilen: stuur 100 postzegels 
op, zelfde aantal retour. 
H.J. Lecoeur, Lichtenbergstraat 19a, 
6464 AP Kerkrade. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, 
tel. 0113-212762. 

wvvw.filateliehpz.nl wij bieden 
méér op zowel filatelistisch als 
numismatisch gebied. C. 
v.d. Wel Helderse 
Postzegelhandel, Koningstraat 101, 
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. 

wvvw.aephilatelie.nl Voor 
betaalbare prijzen van 
Nederiand -1- O.R. Geen inter
net, dan 010-5222914. 

Bezoek onze website van post-
zegelhandel Drievliet, 
Brasem 253,2986 HC Ridderkerk. 
Tel: 0180-420783. Het adres is 
wvvw.pzhdrievliet.nl 
email: hjbakker@hetnet.nl 

Filatelie 
op het Internet 

www.go.to/filatelie 

http://www.stampsdns.com
http://www.stampsdns.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://wvvw.harriebaken.com
http://tbaken.nl
mailto:k.vandenhoek@12move.nl
mailto:hub@vluggen6.myweb.nl
mailto:berendokma@noknok.nl
http://wvvw.filateliehpz.nl
http://wvvw.aephilatelie.nl
http://wvvw.pzhdrievliet.nl
mailto:hjbakker@hetnet.nl
http://www.go.to/filatelie


NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 
Wereldwijd is het verzamelen van blokken en velletjes een enorme rage. De posterijen van veel landen brengen met grote regelmaat 
allerlei bijzondere blokjes en velletjes uit. Nederland is vooral bekend om zijn kinderblokjes en sinds de laatste jaren verschijnen er ook 
leuke mini-velletjes met I of 2 zegels. Voorts zijn er sinds 1993 ook de zgn. 'kleine vellen' van 10 of soms 20 zegels. Al met al leek 
het ons leuk om alle blokken en vellen eens onder uw aandacht te brengen. In de NVPH-speciaalcatalogus, editie 2002, is eveneens 
een lijst van velletjes opgenomen (blz.380/381). 

LEGIOENBLOKKEN 
' ï f ^ t Cat. nrs. 4()2-40.-5B 

' ' ^ \ ', Luxe postfrisse 
blokken(2) 

Cat.w. 562,-

onzc prijs ƒ 369,00 

KINDERBLOKKEN 
Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordelig 
geprijsd ! 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

(nr.854) 
(nr.875 
(nr.899) 
(nr.917) 
(nr.937) 
(nr.983) 
(nr.1001) 
(nr.1024) 
(n r l042) 
(nr,1063) 
(nr.1083) 
(nr.1107) 
(nr.1150) 
(nr.1171) 
(nr.1190) 
(nr.1214) 
(nr.1236) 
(nr,1279) 

33,00 
3,75 
6,50 
9,50 

11,00 
17,50 
13,50 
8,50 
9,75 
4,75 
4,00 
3,50 
4.00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

(nr.1299) 
(nr.1320) 
(n r l344) 
(nr.1366) 
(nr.1390) 
(nr.1418) 
(nr.1438) 
(nr.1460) 
(nr.1486) 
{nr.1541) 
(n r l578) 
(nr.1627) 
(nr.1661) 
(nr.1701) 
(nr.1739) 
(nr.1787) 
(nr.1855) 
(nr.1930) 

5,50 
6,00 
6,00 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6.50 
8,00 
8,00 
8,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

11,00 
11,00 
11,00 

S P E C I A L I 
Alle kinderblokken 1965 t/m 1979 
(15 .stuks) in één koop. Cat. waarde 340,47 

nü voor....149,50 

S P E C I A L II 
Alle kinderblokken 1980 t/m 2000 
(21 stuks) in één koop. nü voor...169,50 

AMPHILEX BLOKKEN 1967 
De veel gevraagde tentoonstellingsblokkcn. 
Cat. nrs. 886/888 

luxe postfris 1 2 5 , 0 0 

GELEGENHEIDS BLOKKEN 

1966 icem (ni «.S8) 
l')77ampliilex (nr 1141) 
197Srodckni is(nr . l l64l 
1981 lOOj PTT(nr.l223l 
l984HlacenU) (nr 1.1131 
1988lilacept Oir 14141 
1992 olympi,-ide(iir 15171 
1991 milieu (nr.15561 
1994milKu (nr.1604) 
1994repap<isl (nr 1621) 
1995 milieu (nr l652) 
1996 vermeer (nr 1667) 

5.0(1 
2,00 
3,00 
2,25 
4.75 
6.50 
6,50 
4,50 
4,50 
7,50 
4,.50 
5.75 

1')96 milieu 
1996 strips 
1997 milieu 
I997slnps 
I998g. koeH (nr, 17781 
1998 stnp (nr.1782) 
1999 Mrip (nr l839) 
1999 200] . Postdlr 1841) 
200()karelV (nr 1877) 
2000slrip (nr l923) 
2000 I50j posl7(nrl926) 

4,50 
3,00 
3,50 
3.50 
3,75 
3.50 
3,50 
9,75 
3,75 
3.00 
3,00 

S P E C I A L III 
Alle gelegenheidsblokken 1966 t/m 2000 
(23 stuks) in één koop, 

nü voor,...99,50 

ZOMERBLOKKEN 

1995 zomer 
1996 zomer 
1997 zomer 
1998 zomer 
1999 zomer 
2000 zomer 

(nr.1642) 
(nr.1676) 
(nr.1719) 
(nr.1760) 
(nr.1821) 
(nr.1893) 

14,50 
14,50 
14,50 
14,50 
14,50 
14,50 

S P E C I A L IV 
Set van alle zomerblokken 1995 t/m 2000 
(6 stuks) in één koop. 

nü voor..,84,50 

KLEINE VELLEN 
Hét populaire verzamelgebied van dit moirient! 
Luxe po-stfrissc velletjes. 

1993 wcnszcgcls 
1993 tien voor uw brieven 
1995 tien voor europa 
1995 sterrenbeeld 
1996 verhuis 70 cent 
1996 vakantie 

(nr 1546/47) 
(nr1571/72) 
(nr1630) 
(nrl646) 
{iirl672) 
(nr.1678) 

12,00 
13,00 
30,00 
52,50 
89,50 
89,50 

1996 ten for your friends (nr 
1996 sesamstraat kaart (nr 
1996 sesamstraat brief (nr 
1997 sesamstraat posl (nr 
1997 verhuis 80 cent (nr 
1997 verrassing (nr 
1997 suske en wiske (nr 
1997 ticn voor je kaart (nr 
1997 verjaardag (nr 
1997 vakantiegroeten (nr 
1997 jongeremrend (nr 
1997 gcboortCÄgel (nr, 
1998 prioritypost (nr, 
1998 prioritypost (nr. 
1998huweli|k (nr. 
1998 fc, knudde (nr 
1998 groeten uit Nederland (nr, 
1998creancf (nr 
1998 beste vrienden (nr, 
1999 tien uit de kunst (nr. 
1999 vijf van rembrandt (nr. 
1999 tien voor uw brieven (nr 
1999 hoogtepunten 20e ceuw(nr 
2000 lOx gefeliciteerd (nr 
2000 200 j , njksmuseum (nr 
2000 nachtwacht 5x 100 et (nr 
2000 nachtwacht 5x 110 et (nr. 
2000 ncdcrl. Land.schap (nr. 
20(K) .sail (nr 
2(){K) strip (nr 

1681) 
1692) 
1693) 
1693) 
1706) 
1709) 
1714) 
1720) 
1721) 
1727) 
1733) 
1735) 
1747) 
1748) 
1756) 
1763) 
1766) 
1773/77) 

1779) 
1826/35) 
18.36) 
1837) 
1842/52) 
1878/87) 
1894/03) 
1')()4) 
1907) 
1908) 
1909/18) 
1919/20) 

20,00 
56,50 
56,50 
22,50 
29,50 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
15,00 
13,00 
13,00 
8,50 

13.00 
13,00 
13,00 
15,00 
15,00 
13,00 
17,50 
8.50 

13,(K) 
24.50 
15,00 
17,50 
9.00 

10,(X) 
10,00 
17,50 
14,00 

SPECIAL V 
Set 
(36 

van alle kleine vellen 
stuks) in één koop. 

1993 t/m 2000 

nü voor.. 749,-

KERSTVELLEN 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

(nrl4l9) 
(nr1439) 
(nrl46l) 
(nr1487) 
(nr 1542 43) 
{nrl579'80) 
(nr 1628/29) 
(nrl662 63) 
(ni 1702.05) 
(nr. 1740/45) 
(lirl7S8'()7) 

22,00 
21,00 
19,.5fl 
19,50 
19,50 
19,.50 
19,50 
19,50 
19,50 
19,50 
19,50 

(nr 1856 75) 
(nrl931/.50) 

19,50 
21,50 

S P E C I A L VI 
Alle kerstvellen 1988 t/m 2000 
(13 stuks) in één koop. 

,249,-

Bestelbon zenden aan Theo Peters Numismatiek & Filatelie b.v. Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 

Stuurt u mij de volgende artikelen: 

... X Legioenblokken è 369,00 

... X Amphilexblokken è 125,00 

... X Special 1 a 149,50 

... X,Special II ä 169,50 

... X Special III è 99,50 

... X Special IV ä 84,50 

... X Special V è 749,00 

... X Special VI ä 249,00 

subtotaal 
kosten (onder f 220,-) 4,40 

TOTAAL 

of bestel per telefoon 
fax 
e-mail 

Handtekening: 

Naam 
Adres 

(020) 622 25 30 
(020) 622 24 54 
info@theopeters.com 

Rel. nr. 

Postcode. 
Telefoon 

Plaats 

O ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen na 
ontvangst 

n ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/contanten 
3 ik heb bedrag op uw postbankrekening 2351646 of ABN-AMRO 

rekening 408812443 overgemaakt 

mailto:info@theopeters.com


LEMENT 2 0 0 1 Uw DAVO SI 
VERSCHIJNT 2 0 D E C E M B E R ! 

Reeds voor het tweede jaar verschijnt het geïllustreer 
Hn gedocumenteerde supplement voor de postzegels 
van Nederland. Natuurlijk weer op fraai 200 grs. papier 
en volledig in kleur. 

^ I 
U kunt uw supplement Geïllustreerd Verzamelen (GV) 

"onderbrengen in de speciale band Nederland I 
Geïllustreerd Verzamelen. Maar de bladen passen \ 
literaard ook in de andere DAVO albums. 

"Natuurlijk voorzien van DAVO-klemstroken. 

'^mi^tÊ^ÉÊ 

Htgeverij 
i'ostbus 411 
I400 AK Deventer 

De prijs van liet supplement 
voor de postzegels van 2001? 

Slechts €14,50 (ƒ31,95)! 

)ok voor de complete velletjes 
met identieke postzegels die 

niet in het supplement 
Geïllustreerd Verzamelen 

zijn opgenomen zijn er 
bladen verschenen. Ook 

geïllustreerd en volledig in 
kleur gedrukt. De prijs van 

het supplement velletjes 
bedraagt €7,- (ƒ15,43) . 

,, v.,J traditionele uitvoering 
in zwart/w/it: deze zijn vanaf 25 januari 2002 verkrijgbaar. 

(PRIJS € 17,50 (ƒ 38,56) voor de Luxe uitvoering met klemstroken) 

VERKRIJGBAAR BIJ DE VAKHANDEL-FILATELIE EN COLLECT CLUB VAN PTT POST IN GRONINGEN. 




