


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 
Uit onze voorjaarsveiling 1998: 

Krantenbandje gefrankeerd voor pakje van 97 exemplaren v.d. Ommel. courant v. Uithuizen naar Bedum 
vlgs. 48,5 et, tarief Uniek stuk. 

Diverse tentoonstellingscollecties 
voorafstempelingen/krantenbandjes 

w.o. unieke stukken welke nog nooit op een veiling 
zijn aangeboden. 

Inzendingen voor deze veiling zijn nog mogelijk. 
Wij bieden u twee mogelijkheden: 
CONTANTE BETALING 

of realisatie via onze internationale 
VEILINGEN 

Voor vrijblijvende taxatie of advies kunt u altijd contact 
met onze experts opnemen. 

Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst 
aan huis. 

Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 
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HET fS ER WEER ÉÉN! 
KASKRAKERSUPERWONDERDOOS f 99,= 

Hij is er weer! De jaarlijkse 'instap' Wonderdoos van Piiilapost voor slechts f 99,=. De Wonderdoos waar Philapost 
niets op verdient, maar verliest en waar de meeste nieuwe klanten op binnenkomen om nooit meer weg te gaan. 

De eerste stap op weg naar een nieuwe manier van verzamelen: Actief! Voor de enige juiste prijs krijgt u bij 
Philapost méér voor hetzelfde geld. 

De 'KaskrakerSuperWonderdoos' zit boordevol postzegels en boordevol bonussen om u 
van harte te verwelkomen als Wonderdoosklant van Philapost. 

Meer dan honderd: Albumbladen  Zakjes  Kaartjes  Nieuwtjes  Poststukken  Motief én WestEuropa 

Bij de 'KaskrakerSuperWonderdoos' krijgt u voor f 99,= 
GratisWelkomstBonus 1: 'ZakKilowaarSuperWereldmix' 

GratisWelkomstBonus 2: 'PakketWereldCollectieBlokken' 

GratisWelkomstBonus 3: 'MiniWereldCollectiePostzegels' 

SuperBonus: '5 Grote Albums met complete uitgiften'. 

2 Voordrukalbums met alle bijbehorende complete series en blokken én 3 Insteekalbums met 

uitsluitend complete uitgiften, waarvan één helemaal postfris! 

SnelleBestellersBonus voor de Ie 100 bestellers: Gratis Postfrisse Automaatzegel van Nederland 

ZONDER WAARDEINSCHRIFT, schaars en in uiterst luxe kwaliteit op luxe insteekkaart gepresenteerd. 

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! Philapost wil u graag als klant verwelkomen en 
investeert maar al te graag in de toekomst. 

BESTEL NU OF NOOIT MEER! 
IOC % ONHERROEPELIJKETERUGGAVE & TEVREDENHEIDSGARANTIE 

E S T E L E K I J K B E T A A L 

Philapost heeft de Wonderdoos liever te rug als u niet tevreden bent. Daarom 
hoeft u niet voorui t te betalen. U bestelt vri jbl i jvend per post of te le foon. 
Bekijk de KASKRAKERSUPERWONDERDOOS en betaal pas na uw goedkeur ing. 

Lees meer op pagina 713 voor informatie over de prijswinnaars 
van tiet eerste deel van 'PhilatelieCampagne 2000'. 

BEL 

FAX 

01051150 99 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma vr (4 lijnen) 

01051183 21 
24 uur per dag 7 dagen in de week 

POST Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

BESTEL Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Bezoek uitsluitend op afspraak of tijdens de Open Dagen van 
Philapost iedere laatste vrijdag en zaterdag van de maand van 

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 691 
LEVERINGSVOORWAARDEN 
PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER 1997 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET 
DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING 
KOST F 10,= BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN MINDER DAN F 100,= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN F 10,= BEREKEND BIJ GEBRUIK VAN EEN GEL

DIGE WAARDECOUPON MOET HET FACTUURBEDRAG TENMINSTE F 100,= BEDRAGEN PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V PHILA 
B V IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE DELFT ONDER NUMMER 235724 GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B.V TOT VOLLEDIGE BETALING+IEEFT PLAATSGEVONDEN 
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postfris zo 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5D(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(xx) 
12(xx) 
16xx 
17xx 
18(xx) 
20xx 
25(xx) 
28xx 
42/43(xx) 
57/67XX 
69xx 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
82/88XX 
lOOxx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
117xx 
118XX 
119XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
16B/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17xx 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
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12,50 
1 0 5 , -

2 1 , -
1 2 5 , -
3 7 5 , -

5 6 , -
9 5 , -
7 7 , -
5 , -

9 5 , -
2 1 0 , -

7 7 , -
2 5 , -
7 5 , -
32,50 
6 0 , -

2 7 5 , -
6 6 , -

1 4 7 , -
-,— 

6 0 , -
1 5 , -
1 5 , -
-,— 

8 5 0 , -
1 7 5 , -

5 , -
1 6 , -
5 , -

8 5 0 , -
45,— 
4 5 ! -

2 0 0 , -
4 , -

2 7 5 , -
7 5 , -
7 5 , -
8 , -

1 7 5 , -
4 5 , -

5,50 
4,25 

29,50 
4 2 0 , -

6 , -
1 4 4 , -

3,75 
27,50 
22,50 
1 4 , -
4,— 

9 5 , -
5 2 5 , -
6 5 , -
62,50 
2 4 , -
1 2 , -
2 0 , -
4 0 , -

den 
gaarne 

manco-opgave. 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 

2 9 5 , -
7 7 , -
6 6 , -

2 7 5 , -
2 1 0 , -
4 5 , -
32,50 
4 5 , -
2 5 , -

4 8 0 , -

4 2 0 , -

xx=postfris zonder p 
uitgegever , x= onget 
geldig voorzover de 
vanaf ƒ 25 0, - opdrac 
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ROSENDAEL 

Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 1 5 , -
1960XX 1 0 , -
1961/62XX 1 2 , -
1963XX 6,60 
1964/65XX 6,50 
1966/67XX 6 , -
1968/69XX 1 1 , -
1970XX 7,50 
1971XX 9 , -
1972XX 1 1 , -
1973XX 40,50 
1974XX 14,50 
1975XX 1 3 , -
1976XX 1 2 , -
1977XX 42,50 
1978XX 2 5 , -
1979XX 3 6 , -
1980XX 3 6 , -
1981XX 4 0 , -
1982XX 6 4 , -
1983XX 5 4 , -
1984XX 7 0 , -
1985XX 6 0 , -
1986XX 4 5 , -
1987XX 6 0 , -
1988XX 5 5 , -
1989XX 7 5 , -
1990XX 6 6 , -
1991XX 7 7 , -
1992XX 8 0 , -
1993XX 60 — 1 *jij\jf\/\ \i\jj 

1994XX 7 4 , -
1995XX 5 5 , -
1996XX 8 6 , -
Pcstz. boekjes 
1/2XX 1 2 , -
3/4A(4)xx 1 8 , -
3/4B(4)xx 1 8 , -
5xx 5 , -
6xx 1 2 , -
tête-beche xx 
556/58 paar 1 0 , -
573/75 paar 7 , -
576/79 paar 17,50 
591 paar 7,50 
654/55 paar 1 2 , -
791/93 paar 35,— 
815/16 paar 1 6 , -
899/02 paar 2 6 , -
947/48 paar 1 0 , -
1071/72 p 2 8 , -
Curacao 
ongebr plakker 
lx 1 0 , -
2x 9 0 , -
3x 2 0 , -
4x 1 0 5 , -
5x 1 7 5 , -
6x 4 8 , -
7x 7 5 , -
8x 7 5 , -
9x 4 , -
lOx 7 5 , -
11x 150 , -
12Bax 6 6 , -
lAx 2 4 , -
2Ax 105 , -
3Ax 3 0 , -
4Ax 1 4 4 , -
7Ax 1 2 5 , -
9Ax 5 5 , -
2Bx 9 0 , -
4Bx 1 2 5 , -
9Bx 4 0 , -
5Dx 3 5 0 , -
5Gx 1 9 5 , -
13/17X 49,50 

akker met gom, (x 
)r met plakker, gee 
voorraad strekt. F 
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CURACAO 1 
] Nederlandse Antillen 
• 
<l 18x 

J 19/23X 
1 21x 
■ 24Ax 

25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119x108 
120xlos 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp.1/3x 
Lp.4/16x 
Lp. 17x 

vanaf 40% netto 
27,50 

1 9 8 , 

22,50 
92,50 

2 7 5 , 

7 5 , 

9 5 , 

2 0 5 , 

1 3 5 , 

44,— 
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7 7 , 
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4 5 , 

2 7 5 , 
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8 , 
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3 5 0 , 

5 0 , 

6 6 , 

7,50 
2 7 5 , 

9 5 , 
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7 5 , 

8 0 , 

3 5 , 

112,50 
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2 0 , 

3 5 0 , 

1 0 5 , 

1 6 , 

6 0 , 

3 1 0 , 

5 4 , 

4 6 , 

1 2 4 , 

3 5 , 

4 0 , 

Lp. 18/25X 2 2 6 , 

Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 69/81X 

1 1 0 , 

3 5 , 

3 3 , 

1 5 , 

Lp. 82/88X 4 0 0 , 

Porto 
1 lx 
1 llx 
1 lllx 
2 lx 
2 lllx 
SlIIxzfr. 
6 lx 
6 lllx 
7 lllx 
8 llx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
10 llx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 

1 1996XX 

5,50 
7,50 
5,— 

4 4 , 

3 , 
22,50 
7 7 , 

1 5 , 

3 0 0 , 

4 5 0 , 

1 6 , 

1 6 , 

5 5 , 

6 0 , 

5 5 , 

144,— 
22,50 
3 0 , 

1 2 5 , 

2 6 5 , 

29,50 
20,50 
2 6 , 

2 5 , 

22,50 
2 1 , 

2 1 , 

20,50 
2 0 , 

22,50 
2 4 , 

Curacao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 5 5 , 

1 D 
5D 
7D 
8D 
9D 
10 D 
11F 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

1 5 , 

1 1 0 , 

1 2 , 

7 7 , 

9 0 , 

2 5 , 

1 2 5 , 

2 0 , 

27,50 
39,75 
12,50 
1 0 , 

1 5 , 

2 8 , 

8 5 , 

2 5 , 

1 5 , 

4 5 , 

4 5 , 

2 8 , 

4 0 , 
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2 5 , 

4 5 , 

49,50 
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6,50 
5 

7 0 , 

4 5 , 

57,50 
2 0 , 

22,50 
in/i/n Mm in — 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 los 
181 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 
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3 0 , 

9 
1 5 , 
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3 0 , 

18,75 
1 5 , 

92,50 
7 5 , 
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3 0 , 

1 8 , 

enz.leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp. 4/16 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp 18/25 
Lp. 39 los 
Lp. 40 los 
Lp 41/44 
Lp. 45/52 
Lp 69/81 
Lp. 83 los 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp. 87 los 
Lp 88 los 

32,50 
3 0 , 

3 0 , 

2 4 4 , 

2 0 , 

3 5 , 

3 0 , 

2 5 , 

1 0 , 

6 , 
1 2 , 

1 0 0 , 
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1 3 5 , 
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X) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
n teken is moo gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 
'ostgiro 271040. Porto extra, echter franco 
ezoek gaarne na telef. afspraak. 
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grote sortering  kwaliteit  iage prijzen 
gratis prijslijsten van: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen, België, 
WestDuitsland/Berlijn, D.D.R., Denemarken, 
Engeland, Faröer, Finland, Aland, Frankrijk, 
Groenland, Hongarije, Ierland, Indonesië, 
Israël, Kanaaleilanden, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, 
Partijen/verzamelingen, rep. Suriname, 
Vaticaan, Verenigde Naties New York/Genève/ 
Wenen, Zweden, Zwitserland 

motieven 
auto's/fietsen/motoren/vervoer, bekende 
personen, bloemen, dieren, gezondheidszorg, 
honden, jaar van 't kind, katten. Kerstmis, 
Pasen, religie, klederdrachten/uniformen, 
landkaarten, muziek/dans, paarden, 
paddestoelen, postzegel op postzegel, 
rode kruis, ruimtevaart, schepen, 
schilderijen, scouting, sport, telecommunicatie, 
treinen, URL), vissen/schelpen/zeedieren, 
vlaggen/heraldiek, vliegtuigen/ballonnen/ 
zeppelins, vlinders, voetbal, vogels, 
wintersport. Walt Disney 

de venrayse 
postzegelhandel 
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Julianasinael 1  5802 AS Venray 
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POSTZEGELHANDEL HET T R E F P U N T I 
Denemarken 
gebruikt 
2 
3 
4 
6 
8 
9 
12 
13 
14 
18 
20 
26A 
28 
28a 
46 
47 
63 
68 
84 
92 
93 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
104 
117 
118 
153/64 

42,50 
53,50 
1 0 , 

1 7 5 , 

9,50 
37,50 
6 5 . 

7,50 
1 0 0 , 

9,50 
1 3 5 , 

24,75 
12,50 

1 3 0 , 

4 0 , 

28,50 
38,50 

1 1 0 , 

93,50 
16,50 
10,75 
6.50 

1 5 , 

5 . 
7,50 
5.50 
6,50 
5,50 
5 , 

43,50 
21,50 
39,50 

m blokies 
van 4 
188 
216 
285 
267Aa 

87,50 
10,75 
8,50 

18,50 
8,50 

Krantenzegels 
1/10 
2 
7 
LP6/10 

87,50 
13 50 
2 0 
2 5 , 

Finland 
4 
6 
8 
10 
13 
14 
14a 
15 
15a 
16a 
17 
17a 
18 
19 
20 
20A 
25 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
47 
60 
82 
108 
134/35 
135/38 
156/58 
159/60 
164/65 
166 
170/72 
176/78 
200/02 
205/08 

6 0 . 

1 5 0 , 

6 0 , 

8 5 0 , 

10,75 
5,75 

10,75 
1 5 , 

5 0 , 

3,50 
7,50 

11,50 
4 0 , 

5 0 , 

3 0 , 

4 0 , 

16,50 
46,50 
76,50 
6,75 
7,50 

11,75 
14,25 
2,25 

13,75 
19,25 
16,50 
32,50 

3 5 0 , 

49,50 
10,75 
5 , 

26 50 
9,75 

48 50 
7 50 

11,50 
43,50 
3 5 
7.— 

32,50 
9,75 

Frankrijk gebr 
3 
3a 

37.50 
42,50 

4 
12 
12b 
13A 
13Aa 
13B 
14A 
14Aa 
14Ab 
16 
16a 
16b 
17A 
17Aa 
17B 
19 
20 
20a 
21 
21a 
22 
23 
23a 
23b 
24 
25 
26 
27 
28A 
28B 
29A 
29B 
30 
30a 
31 
31a 
32 
32a 
38 
38a 
3ab 
44A 
44B 
45c 
46A 
48 

Inlichtingen verkrijgbaar 

24,50 
82,50 

1 3 0 , 

7,— 
6 0 , 

19,50 
0,75 
2 , 

3 0 , 

1 1 , 

17.50 
23,50 
49,50 
38,50 
43,50 
32,50 

8,75 
1 1 , 

3,25 
3,75 
0,75 
5,50 
6 , 
8,25 

29,50 
1 1 , 

19,25 
43.50 
5 , 
4,25 
1,— 
0,75 

13,75 
14,75 

8,75 
9,75 

16,50 
3 0 , 

4,25 
5,50 
4,25 

5 2 0 , 

6 0 0 , 

38,50 
46,75 
93.50 

49 
50 
51 
51B 
52 
53 
53a 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60A 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
74 
76 
81 
86 
87 
88 
91 
91a 
92 
93 
95 
96 
98 
99 
103 
104 
105 
112 
113 
114 
115 
116 
118 

bij: 
S.J.C, den Oudsten 

225 , 

9,75 
9,75 

87,50 
32,50 
6, 
6,50 
8,25 
3,25 
5, 

1 1 , 

9,25 
3,25 
0.75 

43,50 
38,50 
1 8 , 

14,50 
13,75 
6,50 

26,50 
8,75 
8,25 
8,

192,50 
82,50 
3 5 , 

1.25 
1,50 

18,50 
21,50 
3,75 

27,50 
6 5 , 

2,75 
1,25 

24,75 
2

21,50 
3 0 , 

7,50 
6,25 
6 , 
4,25 
1,25 
1,25 

123 
126 
127 
128 
133 
136 
147 
150 
151 
162/69 
186 
206 
207 
208 
217/28 
244/45 
261 
261b 
263 
291 
293 
294 
300 
308 
312 
313 
316/17 
322/27 
328 
340 
345/47 
379 
380/85 
385 
394 
396 
402 
403 
422 
426 
427 
429 
430 
439 
451/52 
844/47 

3,25 
1 0 , 

1,25 
11,50 
4,25 
5,25 
2,75 

16.50 
41,25 

1 7 5 , 

3,25 
5,25 

11,75 
27,50 

8,75 
2,25 
5,25 

12,75 
2,25 
6,50 
1,50 

11.75 
13,75 
38,50 
3,75 
2.25 
8,75 

1 0 
2,75 
6 , 
5 , 

1 5 , 

28,50 
14,25 
14,25 
1 1 , 

8,75 
3,25 
6 , 
5 , 
5 , 
6,50 
3.25 
8 75 
4,25 
7 . 

923 
929 
937/38 
960/65 
986 
988 
995 
998 
1035 
1080 
LP5/6 
7 
9 
11 
13 
16/19 
27 
28 
30/33 
32 
37 
Pree 
24 
44 
47 
49 
66 
73 
114 
Port 
2 
6 
8 Loep

rand 
L.boven 
nel niet 

5 

6 , 
8,75 

12,50 
3,75 
6 . 
3,25 
3,75 
4,25 
5,50 
3,50 
5 
3,25 
6,50 

17,50 
2.50 
4,50 
5,50 

2 5 
1 0 , 

19 25 

1 1 0 

28,50 
38,50 
3,25 
4,25 
2,25 
4,— 

13,75 
9 5 , 

6 5 0 , 

nog 

aangesneden 
16 
17 
19 
20 
22 
25 
34 
47 
50 

8.25 
1 1 0 , 

46,75 
137 50 
2 7 5 , 

71,50 
66.50 
46 50 
325 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 



Veiling 567-568 wordt gehouden van 19 tot en met 23 januari 1998 a.s« 
met als hoogtepunt: 

Ie Gedeelte collectie emissie 1852 Nederland van de heer 
'John de Leeuw' te Londen 

o.a. de mooist bekende serie van deze uitgifte van Nederland: 

i 

Ir, 
Ex. collecties 'Kohn', 'Bovensiepen' en 'Holcombe' 

Voorts komt onder de hamer een ongebruikte verzameling, (vrijwel uitsluitend met Ie plakker), van 
geheel Europa 1900-1965 in 35 Yvert albums met vele betere nummers en complete series. 

De catalogi w.o. een 'speciaal catalogus' wordt u half december toegezonden na ontvangst van ƒ 20,-
op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 A N D e n Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



No 1/3 OPDRUK SPECIMEN 

Onze 172ste veil ing zal worden gehouden 
op 19 en 20 december a.s. 
in de zalen van hotel IBIS te TILBURG, alwaar voldoende gratis parkeergelegenheid. 
De vele nalatenschappen, welke ons werden toevertrouwd, bevatten wederom veel mooi materiaal. 

Onder de hamer komen o.a.: 
1. Mooie afdeling Emissie 1852. 
2. Diverse betere nrs. van Nederland w.o. afgebeelde nr. 1/3 en 4/6 met opdruk 

SPECIMEN. 
3. Prachtige, geheel intact gelaten, waardevolle collecties Nederland en 

Overzeese Gebiedsdelen alsmede uitgebreide collecties op typen, tandingen 
en afwijkingen bijv. 1867, 1872 etc. 

4. Zeer uitgebreide gespecialiseerde collecties Porten Nederland en 
NederlandsIndié. 

5. Zeer mooie en goed gevulde landencollecties o.a. WestEuropa. 
6. Diverse collecties Ver. Europa w.o. één in 13 albums. 
7. Doublettenpartijen Nederland in o.a. stockboeken. 

NOSALMELOA NO2ALMELOA NO3DELFTC 8. Moole afdeling dozen, kistjes en partijen. 

Mocht u nog niet tot onze vaste relaties behoren dan zenden wij u gaarne onze goed en duidelijk uitgevoerde 
catalogi toe na ontvangst van Hfl. 12,50 (giro 31.42.000) 

g ■ P ^ " 1 SPEOIISIEN« 

NO 4/6 OPDRUK SPECIMEN 

Kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106, 5003 DC TILBURG 
Tel. (013) 580 04 34, Fax (013) 580 04 35 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

P O S T Z E G E L  P A R T U E N H A N D E L 

_ VAN VLIET 
UGCHELSEWEG 50 

7339 CK UGCHELEN • GEOPEND DON/VRIJ 14 0017 00 ZA 10 0016 00 (INCL KOFFIE) 
TEL 0555416108 • FAX 0555340375 • EMAILADRES WVLIETUG@WORLDACCES NL 

DUITSE 
KOLONIËN 

MICHEL CATALOGUS l 
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EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD 

k 

690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 

697 
698 
699 
700 

701 
702 

703 

300VERSCH IJSLAND 
VERZ ALAND*** FRS 1 4 5 0 
VERZ ALAND (0) 1 2 0 0 
VERZ GROENLAND FRS 3 0 0 0 
VERZ GROENLAND (0) 2 2 5 0 
VERZDDR*** DM 1 0 0 0 
VERZ NEDERLAND (0) TOT 1950 
WI GOED 30ERJRN KW 2 0 0 0 
VERZ ALBANIË 198095 DM 1 0 0 0 
VERZ JOEGOSLAVIË*** D M 1 0 0 0 

VERZ BERLIJN (0) KW DM 1 5 0 0 
VERZ WALT DISNEY IN 5 LUXE 
LINDNER ALBUMS*** 
MOTIEF DIEREN*** FRS 1700,
VERZ SURINAME TOT 1976 OP NR 
32AZGA CPL KW 9 5 0 0 
VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAAF VOOR 
UW MANGOS NEDERLAND 

70 
110 
85 

225 
160 
200 

500 
225 
225 
375 

. . 1740 
100 

3250 

ALBANIË OAO/ 
19801995 VV/O 

MICHEL CATALOGUS 

wm^^f^vm 

: RPSBSHttlPERISE 

U KUNT BIJ ONS TERECHT MET AL UW VRAGEN, 
OF WE U KUNNEN HELPEN IS AFHANKELIJK VAN 
HET AANBOD OP DE MARKT 

ALS U MATERIAAL KWIJT WILT, DAN KUNNEN WIJ 
DAARIN BEMIDDELEN OMDAT WE DE WEG IN 
POSTZEGELLAND KENNEN 

BEL ONS GERUST OF BRENG EEN BEZOEK AAN 
ONZE ZAAK DAAR KRIJGT U GEEN SPIJT VAN 
OOK WERKEN WE OP AFSPRAAK 

VRAAG VRIJBLIJVEND VOORRAADLIJST VAN 550 
KAVELS 



74e jaargang, november 1997 
nummer 856 % 
Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de 
onafhankelijke Stichting Nederlandsch Maand

blad voor Philatelie te Oen Haag 

In dit maandblad zi|n  buiten verantwoordeliik

heid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van Fi

latelistenVerenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden van 
de maand uitgezonderd pli 

Hoofdredacteur: 
AadKnikmanAIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 52 40 926 
Email philatelie@tip nl 
Website http //www tip nl/users/philatelie 

Advertentieverkoop 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv 
Postbus 345 
3740 AH Baam 
Janine de Troye 
Telefoon 03554 82 341 
Telefax 03554 82 344 

Abonnementenadministratie 
en klachten over de bezorging: 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 345 3740 AH Baam 
Telefoon 035 54 82 290 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretans van de vereniging of 
afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele abonnees (zi| die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging aan de administratie 
(adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectiefabonnementwor aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contnbutie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
den overgemaakt taneven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Phi

latelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800  op giro 0000350882

33 van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
her zijn slechts mogelijk in combinatie met een 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterli/k op 30 
novemberbii de administratie moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang kun

nen worden besteld door overmaking van f 5 00 
per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

Bestuur 
voorzitter ir G A H van Driel 
secretaris drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 2596 VK Den Haag 
penningmeester H P G van der Lienden 

Erevoorzitler 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
©1997 Maandblad Philatelie 

Oplage ISSNnummer 
45 000 exemplaren 0166 3437 

MT 

.. 696/697/698 
700 

701/702 

'^rwTvi'vv'ff ««««'•«■« 

Haine 

Uit de vtfereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Postwaardestukken 

Wij lazen voor u 
706/707/708 

Heinrich Heine: Duitlands verloren zoon 
710/711/712 

Boekenplank 
^ 714/715/716 

Luchtpostnieuws/Nederiandse stempels 
716 

Auteursrecht op catalogusnummers 
719 

Zeestraat 8 2 , 's Gravenhage 
^ 722 

Verenigingsadressen 
724/725/726 

Verzamelgebied België 
728 

Vervalste poststukken eerste emissies Neder iand 
730/731/732 

Stadspost Warschau 
734/735/736/737/738/739/740 

Open klasse: een aan^nst 
741 

Krassen, krassen, krassen 
743 

Waten het wonder uit de kraan 
. 744/745/746/747/748/749 
N i e u w e postzegelboekjes 
... 750/751/752 

Automaatstroken 
752 

Lezerspost 
754/755 

Filatelistische evenementen 
. . . . . . . 756/757 

Bondspagina's 
, 758/759 

Graaf Spencer houdt Dianazegels tegen 
. ; . . . 760 

N i e u w e uitgiften 
762/763/764/765/766 

ABC deel 3 : kleurrijk en informatief 
766 

Thematisch p a n o r a m a 
769/770/771 

BIJ DE VOORPAGINA: 
De 105 jaar oude, 53 meter hoge watertoren van 
Deventer kan 500 kubieke meter drinkwater bevatten. 
Dat is ongeveer eenzevende van de permanente water
voorraadvan de gemeente Deventer. Meer over water, 
het wonder uit de kraan, leest u in een artikel van de 
hand van de heer D. Veenstra uit Buitenpost 

foto; J. Jansen, Twello 

A D V E R T E M T I E  I M D E X 

710 
Miskend door zi|n eipan volk en in het 
land dot hem wèl lieraevol opnam veroor
deeld tot een sterfbed dot hij cynisch als 
een 'kapokgraf' typeerde  ziedaar de 
laatste jaren van Heinrich Heine 

Let op, valsl 729 
Voormalig hoofd van de Bondskeurings
dienst Hendrik van der Vlist waarschuwt 
in dit nummer voor brutale vervalsingen 
van poststukken van de eerste emissies 

Diana 760 
Otto Hornung uit Londen verhaalt in deze 

editie van 'Philatelie' hoe de broer van 
Englands Rose (prinses Diana) de uitgifte 

van een serie van vijf Engelse postzegels, 
gewijd aan zijn veeftbetreurde zuster wist 

tegen te houden 

Lid van de internationale uitgevers 
vereniging van posbegelcatalogi en 
postzegeltijdschnften ASCAT 

Adermann . . . . . . . 
Advantage 
Apeldoornse Postz hondel 
Auckland City Stomps 

Booimtamps 
Sredenhof de Berm 
Bruin de 
Collect A Kon 
Combi 

Europost "De Dieze" 
Europost Goes 
RIatel Ver IJssetenUkstreelc 
Fronkposf 

HBA 
Herscheif, Ron 
Hoes 
Hollands Clone 

742 
692 
727 
740 
761 
742 
742 
772 
713 
742 
767 
768 
693 
727 
727 
742 
761 
772 
718 
740 
694 

720,721 

Hollondse Postz & muntveiling 
Inver 
Imporlo 
Interoction 
Kienhorsl 

lodder 
Lodewjlc 
Lokven, van 
Memhordt 
Mondiol Stomps 
Nederlondsche Postz veiling, de 
Neef, de 
Nieuwelink 
Ni|s,de 
NVPH 
NVTF 
Pornossus 

Peters, Theo 
Philoposf 
Postbeeld 

773 
761 
699 

704 705 
772 
768 
768 
727 
712 
718 

717 773 
690 
726 
742 
704 
776 
768 
768 
740 
775 

691,703,713 
712 

Postzegel, de 
Postzegel Portijen Centrale 
Poszegelhoes 't 
Poveio 
Quirims 
Rietdiik 
Ryan Arthur 
SaleNederlond 
Schroder 
Scheming 
Stehzer Rudolph 
Smits Philately 
Tolhuizen 
Unieks 
Venroyse postzegelhondel, de 
Vliet, van 
Wien 
Wiggers de Vries 
WM, Postzegelhondel 

742 
732,733 

740 
727 
703 
703 
723 
698 
740 
768 
740 
761 
773 
723 
692 
694 
727 
709 
747 



U I T DE lAIERELD 
VAUI DE FILATEUE 

ONTWERP KORTINGZEGEL VAN 1997 
KWAM DANKZIJ WEDSTRIJD TOT STAND 
Twaalf studenten van het 
Sondberg Instituut (een 
onderdeel van de Gerrit 
Rietveld Academie in 
Amsterdam) hebben ont
werpen gemaakt voor 
het binnenkort te ver
schijnen kortinqzegelvel
letje. Vier van die ont
werpen werden vervol
gens genomineerd om 
als kortingzegelvelletje 
1997 te worden ge
bruikt: Beste wensen van 

de Braziliaan Rogério 
Lira (23), Decemherge
dicht van de Nederland
se Annelies de Vet (27) 
en O dennenboom en 
Kersttelepathie van de 
Duitse ontwerpster Julia 
Kaiser (27). 
Uiteindelijk ging het 
laatstgenoemde ontwerp 
met de eer strijken. Julia 
Kaisers Kersttelepathie 
komt op 25 november 
voor het eerst aan de lo

ketten. PTT Post toont 
zich bijzonder genereus: 
ondanks de verhoging 
van het drukwerktarief, 
dat op 1 januari van dit 
jaar van 70 naar 80 cent 
ging, blijft de prijs van 
een kortingzegel 
55 cent. Zoals steeds 
worden de kortingzegels 
uitsluitend in velletjes van 
twintig verkocht. De op
lage is tien miljoen velle
tjes. 
Meer informatie vindt u 
in onze vaste rubriek 
Verzamelgebied Neder
land. 
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beste wensen (Rogério Lira) Decembergedicht (Annelies de Vet) 

O dennenboom (Julia Kaiser] Kersttelepathie (Julia Kaiser) 

KATIPO JAAGT NIEUWZEELANDSE 
PnSTER STUIPEN OP HET LIJF 

^ Linda Worral l , een post
^ sorteerster uit Nieuw
— Zeeland, kreeg onlangs 
o= een week betaald verlof. 
^ Ze moest die korte va
* kantie gebruiken om in 
=» therapie te gaan. Linda 
2 lijdt aan een ernstiqe 
ÏÏ; vorm van arachnoïobie, 
2 anders gezegd: ze is als 
2 de dood voor spinnen, 
ï Na de uitgifte van een 

— ^ NieuwZeelandse post

6QC zegelserie op 1 oktober 
wv onder de titel Ten Creepy 

Crawlies ('tien griezelige 
kruipers') moest Worrall 
geregeld poststukken 
sorteren die waren voor

zien van de Kah'pozegel 
uit de bewuste reeks. Een 
katipo is een grote, grie
zelige, giftige spin die 
gelukkig voor Linda  zel
den verder dan een me

Enkele van de griezelige krui 
pers die NieuwZeeland op 1 
oktober |l uitbracht, de katipo is 
linksonder afgebeeld 

ter of honderd van de 
kust te vinden is Maar 
Worrall begon iedere 
keer als 6e Katipo op de 
sorteerboan 'langs
kwam' te zweten en te 
bibberen. Om haar 
baan te behouden  want 
die wil ze niet kwijt  on
derging ze vrijwillig een 
antispinnen therapie 
De vraag is nu of ook 
andere postontvangers 
de bibberatie krijgen van 
een van de tien (of mis
schien wel ólle) nieuwe 
NieuwZeelandse zegels 
Die kans is groot, want 
de Creepy Crawliesze

gels bieden ook afbeel
dingen van slangen, ke
vers en insecten... 

PARIJS: LAATSTE FILATELISTISCHE 
EVENEMENT VAN DEZE EEUW 
'Het laatste filatelistische 
evenement van deze 
eeuw'  met die slagzin 
wordt reclame gemaakt 
voor de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philexfrance 99. De ex
positie zal van 2 tot en 
met 11 juli 1999 in het 
Pare des Expositions de 
la Porte de Versailles in 
Parijs worden gehouden 
De tentoonstelling, die de 
honderdvijftigste verjaar
dag van de eerste Franse 
postzegel markeert, zal 
uiteraard  onderdak 
bieden aan een competi
tief gedeelte met enkele 
duizenden kaders. Ver
der zullen meer don 

driehonderd stands wor
den ingericht voor han
delaren, postadministra
ties, verenigingen, stu
diegroepen en filatelisti
sche uitgeverijen 

1999 iubileum|aarvoor de 
eerste Franse postzegel 

AFWIJKING BIJ 
KORTINGZEGEL'96 

gedeeltelijk ongestanst 

'Philatelie'lezer G. van 
den Brink uit Hilversum 
kreeg een tijdje geleden 
een bijzondere filatelisti

sche surprise thuisge
stuurd: een envelop die 
bleek te zijn gefrankeerd 
met een gedeeltelijk on
geperforeerde (beter
ongestanste) kortingze
gel van 1966. Het gaat 
om een afwijking ciïe in 
'Philatelie' niet eerder 
werd geconstateerd Ge
zien de opbouw van de 
bewuste kortingzegelvel
letjes zouden er nog vier 
zegels met deze afwij
king in omloop kunnen 
zijn. De nu gevonden ze
gel is afkomstig van posi
tie 3 op het velletje. 

OPEN KLASSE TER DISCUSSIE OP 
PO&POBIJEENKOMSTINEDE 

In juni en september 
kreeg het onderwerp 
'Open Klasse' aandacht 
in de kolommen van dit 
blad. Naar aanleiding 
van die publicaties wordt 
van de zijde van de Ne
derlandse Vereniging 
van Poststukken en Post
stempelverzamelaars 
(Po&Po) meegedeeld dat 
ook bij deze vereniging 
gedachten leven over 
deze nieuwe tentoonstel
lingsklasse. 
De groep Postgeschiede
nis van Po&Po organi
seert op zaterdag 13 de
cember in de Reehorst in 
Ede voor de derde maal 
een bijeenkomst waarbij 
juryleden van de Neder
landse Bond van Filate
listenVerenigingen wor
den uitgenodigd om met 
leden van Po&Po en an

dere aanwezigen van 
gedachten te wisselen 
over een bepaald onder
werp. 
Dit jaar is gekozen voor 
het onderwerp 'Open 
Klasse'. Er zullen drie 
Open Klasseinzendin
gen aanwezig zijn. Na 
enkele inleidingen zuilen 
de aanwezigen de ka
ders en het begrip 'Open 
Klasse' bespreken. 
Ook nietleden van 
Po&Po zijn op deze bij
eenkomst van harte wel
kom. De bijeenkomst be
gint om 11 uur 's mor
gens. De zaal is al vanaf 
9 uur open voor de nor
male verenigingsactivi
teiten. De Reehorst ligt 
op loopafstand van het 
/nferc/'/ystation EdeWa
geningen. 



COPYRIGHT OR 
COPYWRONG? 

ss.ss.«««m=.««3«=.««««s« 
s 
S 
s 

$ ? 
s 
s 
s s 
s 

STÄMPO COUEGK 

HKARDB 

S STKHFO S 

gmlOLg cot nadar o r a « 
«A Indien d£9esta«pald 

fc) 

S 
S 
s 
s 
$ s 
s 
s 
s 
s 
s 
s «=.»,«...=SSSSS3SSS.SS3«S,.«S3« | 

De immer inventieve 
Haagse veilinghouder 
Ton van der Meij ver
strekt sinds enige tijd zo
genoemde Stampo-cou-

pons aan zijn klanten. 
Op deze 'waardebon
nen' wordt door middel 
van een copyr/g/1^teken 
(c) nadrukkelijk vermeld 
dat er auteursrecht rust 
op de bon en op de term 
Stampo. 
Of dat laatste terecht is, 
is niet helemaal duide
lijk. De naam Stampo 
was namelijk tientallen 
jaren geleden al in ge
bruik bij een metaalwa-
renfabriek in... precies: 
Den Haag! 

naatBeliJks 

METAALWAfiENFABHEK 

„STAMPO" 
GALVANISCHE AFDELING 

Sbp v*» Witlem Eleli 111-117 
1 GRAVENHAGE 

Tel«foondl«nat, 

M»rnlx* t raat l 8 

' • - O r » T « n h a B « . 

Deze brief wijst uit dat de naam Stampo a\ zeker 50 jaar oud is 

ONDERSCHEIDINGEN VOOR BREDASE 
JEUGDFILATEUE-ENTHOUSIASTELINGEN 

Op 7 september werden 
twee leden van de Post
zegelvereniging Breda 
gehuldigd. De heer P. 
Van den Bliek (foto bo
ven) werd onderscheiden 
in verband met zijn 25-
jarig voorzitterschap van 
de jeugdafdeling, ae 

heer J. Coppens (foto on
der) ontving de bronzen 
speld voor het filotelis-
tisch jeugdwerk. De ere
tekens werden opgespeld 
door de voorzitter van 
Jeugdfilatie Nederland, 
de rieer C. van Kempen. 

foto's: D.G.M. Touw 

VEENDAMPHILA4: 
NU'CATEGORIE r 

Op 6, 7 en 8 november 
1998 wordt in Veendam 
de tentoonstelling Veen-
dampbila 4 gehouden. 
Met deze expositie wordt 
een dreigende stagnatie 
van tentoonstellingen in 
categorie 1 afgewend. 
Tot dusver was er voor 
de periode 1996-2001 
geen expositie in deze 
categorie 1 voorzien. 
Pas in 2002, bij de vie
ring van het 150-jarig 
bestaan van de Neder
landse postzegel, zou 
zo'n manifestatie plaats 
hebben kunnnen vinden. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen heeft echter toe
stemming verleend om 
Veendamphila 4 van het 
predikaat 'categorie 1' te 
voorzien, van welk feit 
door de organiserende 
filatelistenvereniging 
Veendam en Omstreken 
inmiddels trots melding is 

Bemaakt. 
e inzending voor Veen

damphila 4 sluit op 1 fe
bruari 1998. Wie be
langstelling heeft voor 
deelname kan contact 
opnemen met de heer 
V^.J. van Bavel, Van 
Ruusbroeclaan 34, 9602 
BG Hoogezand (telefoon 
0598-326250) of met de 
heer J. Logeman, Bov. 
Westerdiep 75, 9641 LB 
Veendam (telefoon 
0598-615534). 

ROBSON LOWE 
(92) OVERLEDEN 

Op 19 augustus over
leed de bekende postze-
gelhandelaar/filatelis-
tisch expert Robson 
Lowe; hij was 92. 
Lowe maakte als zesjari
ge kennis met de filate
lie. Hij was al snel bezig 
met de verkoop van 
postzegels aan zijn 
schoolkameraadjes. De 
handel in postzegels 
bleef hem zijn hele ver
dere leven bezig hou
den. Hij was niet alleen 
handelaar, maar ook 
postzegelexpert. Dat hij 
zijn kennis graag deelde 
met anderen blijkt wel 
uit het feit dat hij vele ar
tikelen op zijn naam 
heeft staan; verder redi
geerde hij tijdschriften, 
catalogi en andere pu
blicaties. In 1989 werd 
zijn naam bijgeschreven 
op de American Roll of 
Distinguished Philatelists. 

OPGELET: BEDRIJFSNAAM NORDFRIM 
NIET VERWARREN MET NORDJYSK 

Afgelopen zomer werd 
in Philatelie' een aantal 
malen aandacht besteed 
aan de malicieuze activi
teiten van het Scandina
vische bedrijf Nordjysk. 
De bewuste onderne
ming is al jaren bezig op 
het oog spectaculaire 
postzegelpakketten aan 
de man te brengen, die 
de ontvangers bij nadere 
beschouwing alleen 
maar teleurstellingen blij
ken te bezorgen. 
Gelukkig zijn er ook be
trouwbare Scandinavi
sche postzegelonderne
mingen, zoals het Deen
se Nordfrim. Dat bedrijf 
treedt op als groothan

del, maar ook als detail
list. Bovendien ontwikkelt 
Nordfrim de laatste jaren 
ook postorderactiviteiten. 
Met name in die laatste 
sector wreekt het zich, 
dat de naam van het 
Deense bedrijf enige ge
lijkenis vertoont met die 
van het dubieuze 
Nordjysk. Vandaar dat 
Nordfrim zich bij monde 
van directeur Alexander 
W. Zschöbitsch tot de re
dactie van dit blad heeft 
gewend om duidelijk te 
maken dat zijn bedrijf 
niets, maar dan ook niets 
te maken heeft met het 
'zwarte schaap' Nord
jysk. Waarvan acte! 

IMORDFRIM 
DK 5450 OTTCRUP 

SPECIALE BRIEFKAART MARKEERT 
JUBILEUM VERENIGING VLISSINGEN 

Deze maand herdenkt de 
Vlissingse Filatelisten 
Vereniging (VFV) het feit 
dat negentig jaar gele
den de Postzegelvereeni-
ging Vlissingen werd op
gericht. Ter gelegenheid 
daarvan houdt de ver
eniging op 20 november 
een jubileumbijeenkomst 
in het Theo van Does
burgcentrum, Brouwe-
naarstraat 2, Vlissingen. 
De leden van de VFV 
werden op een bijzonde
re manier uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst: 

ze ontvingen hun invita
tie per speciaal post-
waardestuk. Het gaat om 
een normale Nederland
se briefkaart die van een 
bijzondere opdruk is 
voorzien. De kaart, die 
in een oplage van vijf
honderd exemplaren 
werd vervaardigd, laat 
een afbeelding zien van 
de Nederlandse De-Ruy-
terpostzegel, die in 1907 
als eerste zegel met een 
'niet-koninklijk portret' 
door de PTT werd uitge
geven. 

POSTZEGELALBUM 
MET FILATELISTEN 

Maar weinig filatelisten 
krijgen het voor elkaar 
om op een postzegel te 
komen. Als het al ge
beurt, is het bijna altijd 
om verdiensten die niets 
met het verzamelen van 
postzegels te maken heb
ben. Zo waren de Ameri
kaanse president Roose
velt, Farouk van Egypt en 
koning George V van 
Engeland fervente ver
zamelaars, maar nie
mand die daar onmid
dellijk aan denkt bij het 
zien van postzegels met 
hun beeltenis. 
Een uitzondering is de 
serie die Portugal in au
gustus 1996 uitgaf ter 
gelegenheid van het In
ternationaal Jaar van de 

Film. De beroemde film
regisseur Antonio Lopes 
Ribeiro die daarop voor
komt, was een autoriteit 
op het gebied van de 
Cérès-zegels van Portu
gal en de Azoren. Hij 
stelde zelfs een hand
boek over deze emissie ^ 
samen. <=̂  
Een andere gerenom- -
meerde filatelist komt -
voor op een serie van ^ 
negen zegels met ofbeel- J 
dingen van sterren van =-
beroemde Broadway- S 
musicals die de postad- \^ 
ministratie van Antigua ^ 
& Barbuda in februari 2 
uitgaf. Het gaat om de x 
acteur Yul Brynner, die °" -
een enorme tnematische CQT 
collectie opbouwde, ge- w3l 
wijd aan gevangenen en 
vluchtelingen. Ook zijn 
verzameling Israël mag 
er zijn. (NK) 



PTT POST MAAKT EMISSIE-PROGRAMMA 
VOOR 1998 BEKEND 

PTT Post besteedt in 
1998 aandacht aan het 
thema 'Brieven aan de 
Toekomst'. Aon alle Ne
derlanders wordt ge
vraagd een brief te 
schrijven over hun bele
venissen op die dag. 
Deze brieven zullen ver
volgens bewaard wor
den voor een komende 
generatie. Die krijgt op 
deze wijze een indruk 
van de manier van leven, 
denken en doen aan het 
eind van onze eeuw. 
Het postzegeluitgiftepro-
gramma 1998 ziet er 
onder voorbehoud als 
volgt uit. 

2 januar i : 
Een rouwpostzegel van 
80 cent (vel- èn rolze-
gel), een pr/on'/y-zegel 
van 160 cent en een 
stanc/orc/-zegel van 
100 cent. De laatste twee 
zegels vloeien voort uit 
de nieuwe dienstverle
ning voor buitenlandse 
post. Ze worden in velle
tjes van vijf (met vijf la
bels) verkocht. 

1 7 f e b r u a r i : 
Speciaal postzegelboek
je 'Vier jaargetijden' met 
vier zegels van 80 cent. 
Thema: 'Fruit en land
schappen'. 

1 7 m a a r t : 
Markante momenten in 
de Nederlandse geschie
denis: 350 jaar Vrede 
van Münster, 150 jaar 
Grondwet van Thorbecke 
en 50 jaar Universele 
Verklaring van de Rech
ten van de Mens. Drie 
zegels van 80 cent. 
Een feestelijke postzegel 
(velletje van 10x80 cent) 
voor huwelijken. 

2 1 apr i l : 
Ouderenzegels. Thema: 
'Ouderen en zorg'. Drie 
zegels van 80+40 cent 
en een velletje van zes
maal 80+40 cent. 

8 m e i : 
Brieven aan de toekomst; 
zegel van 80 cent. 

19 m e i : 
Sportzegels, gewijd aan 

hockey en voetbal. Aan
leiding: 100 jaar Ko
ninklijke Neaerlondse 
Hockey Bond en het we
reldkampioenschap voet
bal in Frankrijk. Twee 
zegels van 80 cent plus 
een velletje van tien. 
Honderd jaar coöpera
tieve Rabobank; één ze
gel van 80 cent. 

9 juni: 
Nederland Waterland. 
Thema: 'Waterbescher
ming in Nederland'. Ze
gels van 80 en 100 cent, 
alsmede een velletje van 
10 (zegel van 100 cent). 
Friesland 500 jaar cen
traal bestuurd. Een post
zegel van 80 cent. 

7 iuii: 
Cultuur Ituurzegels. Onder
werpen: 200 jaar Ko
ninklijke Bibliotheek, 
honderdste geboortedag 
M.C. Escher, honderdste 
geboortedag Simon 
Vestdijk. 

1 september: 
Verrassingzegels. Waar
de en uitvoering blijven 
nog een verrassing. 
Gouden Koets. Ter gele
genheid van het eeuw

feest van de inhuldiging 
van koningin Wilhefmina 
verschijnt een velletje met 
twee zegels van 80 cent 
(100 jaar inhuldiging, 
100 jaar Gouden Koets). 

2 2 september: 
Flora en Fauna. Thema: 
'Huisdieren'. Drie zegels; 
waarden: 80, 100 en 
160 cent. De zegel van 
80 cent wordt ook in een 
velletje van tien uitgege
ven. 

6 oictober: 
Strippostzegels. Voor de 
derde maaleen blokje 
met twee zegels (80 
cent), alsmede een velle
tje van 10. Ditmaal is de 
emissie gewijd aan een 
Nederlandse stripteke-

11 november : 
Kinderpostzegels. The
ma: 'Kinderfeesten'. Drie 
postzegels van 
80+40 cent en een velle
tje met zesmaal 
80+40 cent. 

2 4 november : 
Kortingzegels. Velletje 
van 20 stuks. Waarde 
onbekend. 

ZEGELS OVER? DE 
POSTZEGELVRIEND! 
De stichting 'De Postze-
pelvriend' zet zich in om 
langdurig zieke en ge
handicapte postzegelver
zamelaars te helpen bij 
het opzetten van hun ver
zameling. Dat gebeurt 
onder andere door mid
del van briefwisseling, 
het toezenden van man
co's, het uitgeven van 
een eigen maandblad, 
het verzorgen van eerste-
dagenveloppen en het 
bijhouden van nieuwtjes. 
Als u de stichting wilt hel
pen dan kan dat. Over
tollige zegels worden 
door 'De Postzegel
vriend' graag in ont
vangst genomen en on
der de leden gedistri
bueerd. 
U kunt ook donateur 
worden en op die manier 
het werk van de stichting 
steunen. Inlichtingen 
worden verstrekt door de 
secretaris van 'De Post
zegelvriend', de heer 
P.A. de Vries, Ruysdael-
kade33 1816 BW Alk
maar, telefoon 072-
5115185. 
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IMPORTA TELECARDS ALBUMS 
Het verzamelen van telefoonkaarten is een vrij nieuw fenomeen in de "verzamelwereld" Toch gaat het bekende spreekwoord 
"onbekend maakt onbemind" voor de verzamelaars met op Het is een nieuwe uitdaging ' Ook al zijn in Nederland de 
telefoonkaarten nog met zo bekend, toch neemt het sparen ervan toe Vooral in het buitenland is het een ware rage, die 
overgewaaid is naar ons land De Nederlandse PTT heeft dan ook de eerste aanzet gegeven door 4 prachtige telefoonkaarten 
uit te geven met fragmenten uit schilderijen van Vincent van Gogh De Importa Telecards albums zijn bij uitstek geschikt voor het 
sparen van telefoonkaarten In deze luxe albums (gewatteerde kunststofbanden) komen de telefoonkaarten goed tot hun recht 
Er bestaat een album met mimte voor acht telefoonkaarten per blad en een album met ruimte voor tien telefoonkaarten per blad 

IMPORTA 
Telecards album 

Technische gegevens: 

* Fonnaat 240 x 275 mm 
* Verkrijgbaar in rood en blauw 
* Ruimte voor 8 telefoonkaarten per blad 
* Gewatteerde kunstlederen band 
* inhoud 10 weekmakervnje kunstof 

bladen en 10 zwarte schutbladen 
van 210x260 mm 

* Het Importa Telecards album fi 29,00 
* Bijpassende opbergkassette fi 13,00 
* Set van 10 extra bladen kompleet 

met zwarte schutbladen fl 14,50 

IMPORTA 
VTC Album 

Technische gegevens: 

* formaat 270 x 325 mm 
* verkrijgbaar in rood en blauw 
* mimte voor 10 telefoonkaarten per blad 

+ 10 witte bijgeleverde insteekkaartjes 
* gewatteerde kunstlederen band 
* Inhoud 5 weekmakervnje kunstofbladen 

218 x 314 mm + witte insteekkaartjes 

* Het Importa VTC album fl 28,00 
* Bijpassende opbergkassette fl 16,25 
* Set van extra 10 bladen V5x2 

incl witte insteekkaartjes fl 15,00 
* Set van 10 extra rode 

of zwarte schutbladen fl 6,75 

/mporfa®BV, Postbus 301,5400 AH Uden 
Tel 0413-265973, Fax 0413-266720 
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KORTINGZEGELS 1997: TWINTIG ZEGELS 
VAN 55 CENT IN GESTANSTE BLOKKEN 

m 

Op 25 november 1997 
verschijnen de jaarlijkse 
blokken met kortingze
gels. De twintig zelfkle
vers van dit jaar beelden 
het thema 'Kersttelepa-
thie' uit. Het ontwerp is 
van de Duitse ontwerp
ster Julia Kaiser. 
Op de achterzijde van 
het blok, op het schutvel, 
vinden we onder de kop 
kerst begint met een 
kaartje een aantal 
handige tips en instruc
ties, pfus een kerstbood
schap van de ontwerp
ster. 

V a r i a n t e n 
Bij de korting-zegels is 
meestal sprake van ver
schillende zegels per 
blok. Vaak goot het om 
twee verschillende ver
sies, soms meer. Dit jaar 
gaat het om zes verschil
lende zegels of, als we 
de achtergrondkleur 
meetellen, zelfs acht ver
schillende. Bij alle zegels 
gaat het om twee min of 
meer tête-bêcbe staande 
gestileerde hoofden 
waarbij in de overlap
ping, zeg maar 'de her
senen', een hartje 
of sterretje is geplaatst. 
De achtergrond van het 
blok is donkerblauw, op 
twee plaatsen is de 

achtergrond donker
groen of rood. Deze af
wijkende achtergrond-
kleur moet - dat wil zeg
gen: als de zegels 
goed zijn uitgestansd en 
er geen kleurverschuivin-
gen zijn opgetreden -
aan de losgetrokken ze
gel niet zijn af te lezen. 
Mocht dat toch gebeuren 
dan ontstaan er twee ex
tra varianten. 

Overzicht versies 
De staande, rechthoeki
ge zegels komen in zes 
(of acht) versies op de 
volgende posities in het 
blok voor: 

Var. Hoofdkleur, teken 
en positie(s) 

1 geel, sterretje 
pos. 1, 5, 18 

2 donkerblauw, 
sterretje 
pos. 2, 4 , 12, 14 

3 oranje, hartje 
pos. 3 11,15 

4 rood, hartje [don
kerblauw] 
pos. 6, 13 

5 lichtgroen, hartje 
pos. 7 9, 16, 20 

6 rood, hartje [don
kergroen] 
pos 10 

7 donkergroen, 
sterrretje [donker

blauw] 
pos. 8, 17 

8 donkergroen, 
sterretje [rood] 
pos. 19 

Actie v e r l e n g d 
De zegels uit de blokken 
worden niet los verkocht. 
De duur van de actie is 
ditmaal verlengd: de ze
gels zijn nog tot en met 6 
januari te koop. 

Druictechnische 
b i j zonderheden 
De cilinders van de kor-
tingzegelblokken van 
1997 zijn gegraveerd 
met de Heil tielio-Kli-
schograph. 

Draagvel 
Op de achterzijde van 
de blokken, op het 
draagvel, is een tekst in 
donkerblauw gedrukt; 
het bekende PTT beeld
merk is in rood aange
bracht, net als de sterre
tjes. 
Het raster van de cilinder 
die voor het drukken van 
de achterzijde werd ge
bruikt laat zich niet vast
stellen. 

Fosforbalken 
Omdat de kleuren waar
in de ontwerpster de kor
tingzegels heeft uitge
voerd net zegelbeeTd to
taal overdekken, kon het 
gebruikelijke, fosforesce-
rende papier niet wor-

Kortingzegels 1997 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rasterpunten honzontaal en 
verticaal plus de hoek die de 
diagonalen maken met de 
denkbeeldige horizon 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 
Artikelnummer rechts van zegel 
Eerste verkoopdatum 
Verkoopdatum rechts van zegel 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers links naast zegel 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtypen 
Aangebracht door 

Stansgegevens: 
Blokjesformaat 
Soort perforatie 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal) 
Aantal tanden hor /ver. 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot en met 
Einde van de geldigheid 

25-11-1997 

Blokjes van 20 
zegels van 55 cent 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
5 fosforlaag 
1 12/15 40° 
2 6/10 30° 
3 7 /6 50° 
4 10/ 6 60° 
5 onbekend 

12 (vier rijen van drie) 
971561 
n v t 
25 november 1997 
n v t 
n v t 
n v t 

Harnson & Sons 
HS3 1630/7% 
niet-fosforescent 
rasterdiepdrukpapier 
1 
nog met bekend 
-45/45 
ja/nee 
nee/nee 
D2c, zelfklevende laag 
Harnson 

157 0x143 0 mm 
gestanst ('slitvorm') 
n v t 
n v t 
6/7 
n v t 

gestanst 
29-08-1997 
12221 

10 miljoen velletjes 
6januan1998 
onbepaald 

©1997Philatelie/RC Bakhuizen van den Bnnk 

den toegepast. In plaats 
van een verticale, 5 milli
meter brede fosforbalk, 
die storend kan werken 
op het zegelontwerp, 
werd gekozen voor een 
fosfor'balk' die ongeveer 
overeenkomt met de bei
de elkaar overlappende 
hoofden op de zegels! 

Bijzonderbeden drukvel 
Op de linkerrand 
van het modelvel zien 
we naast het eerste blok 
eerst drie magenta blok
jes (vierkant, langwerpig 
liggend, vierkant) en 
daarna een reeks drie
hoekjes in de kleuren 
(van boven naar bene
den) magenta, geel, ma
genta, cyaanblauw en 
magenta Naast blok 4 
staan zwarte en magenta 

driehoekjes, gevolgd 
door een magenta schui
ne balk. 
Op de rechterrand, 
naast de blokken 9 en 
12, treffen we dezelfde 
reeks figuren aan, maar 
nu 180 graden gedraaid 
ten opzichte van het mid
delpunt van het drukvel 
Halverwege het drukvel 
aan de linieer- en rechter-
velrand zien we paskrui-
zen 
Op de achterkant, naast 
blok 1, staan drie blokjes 
in rood, driehoekjes in 
rood, donkerblauw en 
rood, c a . een schuine 
rode bolk. Naast blok 12 
hetzelfde, maar dan 180 
graden gedraaid. 
Paskruizen staan halver
wege de linker- en rech
te rvelranden. 



POSTIAIAARDE
STUKKEII I SAMENSTELLING: A. BOSMAN, POSTBUS 6 9 9 4 , 6503 GL NIJMEGEN 

EN DRS. J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065 , 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 
Nieuwe Geuzendam 
Het zal u niet ontgaan 
zijn dot we in deze ru
briek geregeld melding 
maken van postv/aarde
stukken die buiten de tra
ditionele categorieën val
len. We besteden niet al
leen aandacht aan brief
kaart, verhuiskaart en 
postblad, maar ook aan 
nieuwigheden als Sky
pak en Sealbag. Mis
schien worden de nieu
we Produkten van PTT
Post niet in brede kring 
verzameld  mede door 
de onhandige formaten 
en de hoge aanschafprijs 
 maar verzamelwaar
dig zijn ze volgens ons 
zeer zeker. En daarin 
staan we niet alleen: ook 
in de onlangs verschenen 
zevende druk van de 
Geuzendamcatalogus 
zijn de nieuwe catego
rieën vertegenwoordigd. 
Aan de catalogusprijzen 
kan men de zeldzaam
heid van sommiqe stuk
k r i 1 
en atlezen: de eerste 

Seo/t>og( 1996) staat ge
bruikt en ongebruikt ge
noteerd voor zestig gul
den; hetzelfde geldt voor 
de de eerste EMSenve
lop. De aantekenenve
lop uit datzelfde jaar is 
goed voor een notering 
van veertig gulden. En 
dan is het nog maar de 
vraag of iemand zulke 
stukken  zelfs voor de 
genoemde prijzen  kan 
leveren! Voor gebruikte 
Skypaks blijft een note
ring in de Geuzendam 
voorlopig helemaal ach
terwege. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Andorra 
In eerste instantie was de 
emissie aan onze aan
dacht ontsnapt, maar nu 
melden we 'm toch: een 
envelop zonder waarde
aanduiding van de Fran

se Post in Andorra. Voor 
zegelbeeld en illustratie 
is gebruik gemaakt van 
de postzegel Pas de la 
Casa uit 1993. Het 
waordeinschriftvan die 
postzegel is wegge
haald, maar het jaartal 
1993 is blijven staan! 

De envelop met zelfkle
vende klep en tekst in het 
Frans en net Spaans is 
bedoeld voor zendingen 
tot en met 20 gram naar 
alle bestemmingen ter 
wereld en wordt sinds ja
nuari 1997 verkocht 
voor 6 f. 

Australië 
Na de luchtpostbladen 
gewijd aan nationale 
parken van Australië zijn 
er nu ook drie voorge
frankeerde enveloppen 
uitgekomen met hetzelf
de thema. De envelop
pen tonen respectievelijk 
Wilsons Promontory Na
tional Park in Victoria 
(zegelbeeld wombat) met 
afbeeldingen van zeevo
lels. Flinders Ranges 
■Jational Park in South 

Australia (zegelbeeld 
kangoeroes) met onder 
meer een afbeelding van 
een gier en Royal Na
tional Park in New South 
Wales (zegelbeeld ste
kelvarken). 
De formaten van deze 
luchtpostenveloppen zijn 
achtereenvolgens B4 
(zendingen tot en met 
250 gram), C5 (tot en 
met 125 gram) en DL (tot 
en met 20 gram), de 
prijs bedraagt respectie
velijk 6.00, 3.35 en 1.35 
dollar. Ze werden uitge
geven op 7 augustus 
1997. 

Een voorgefrankeerde 
envelop (Charles Todd 
en telegraafpaal, 45 c.) 
herdenkt het feit dat 125 
jaar geleden de tele

n 

graaf/erbinding tot 
stand kwam tussen Dar
win in het noorden en 
Port Augusta in het zui
den. Daarmee werden 
de toenmalige Engelse 
koloniën in Australië 
aangesloten aan '.. die 
grootse ketting van elec
triciteit die alle volkeren 
ter wereld verbindt', zo
als het in een citaat op 
de envelop verwoord 
wordt. Uitgiftedatum: 21 
augustus 1997. 

België 
We beelden ditmaal de 
briefkaart 'november' af, 
die deel uitmaakt van de 
reeks Middeleeuwse mi
niaturen uit het Getijden
boek van Filipsvan Kleef 
(gemeld in september). 

Voor treinenthousiasten 
verscheen op 22 septem
ber een briefkaart (type 
koning Albert II, 17 f.) 
met op de linkervoorzij
de een afbeelding van 
een moderne locomotief 

te/Ce. Negen dagen la
ter kwam een briefkaart 
uit die de zestiende na
tionale conventie van in
specteurs voor de sociale 
zekerheid herdenk. 

Onze Braziliaanse corre
spondent, de heer K. Fi
let, was dit najaar weer 
eens in Nederland. Van 
hem ontvingen we twee 
geïllustreerde briefkaar
ten: de eerste herdenkt 
het 100jarig bestaan 
van de tram in Santa Te

Voor de kunstuitingen 
van de Aboriginals, de 
oorspronkelijke bevol
king van Australië, is de 
laatste jaren steeds meer 
internationale belangstel
ling ontstaan. Australia 
Post heeft daarom zeven 
enveloppen uitgegeven 
met in net zegelbeeld 
werk van de kunstenaars 
Maria Josette Orsto en 
Jock Poutjimi. In totaal 
gaat het om vijf verschil
lende zegelbeelden. De 
formaten: C6 (met en 
zonder venster), DL 
(idem), C5, C4 en B4. De 
prijs voor de complete 
set is 8.25 dollar, de uit
giftedatum was 4 sep
tember 1997. 

PRINCIPAT D'ANDORRA 
LA POSTC )993 
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en het embleem van de 
Belgische Spoorwegen. 
Van deze kaart is slechts 
één versie vervaardigd. 
Donkerblauwe druk op 
lichtgeel karton; opmaak 
zoals gebruikelijk, met 
middenboven het ver
nieuwde logo van De 
Post. 

Brazilië 
Brazilië gaf op 24 juni 
een briefkaart uit ter ge
legenheid van de Inter
nationale dag van Co
operation, een organisa
tie die vrijheid, gerech
tigheid en solidariteit 
voorstaat. 

Er verscheen op 8 augus
tus een briefkaart ter ge
legenheid van het hon
derdjarig bestaan van de 
stad Limoeiro do Nor

resa (1996), de tweede 
het 175jarig bestaan 
van de vrijmetselaarslo
ge 'Het GrootOosten 
van Brazilië' (1997, zie 
pagina 702). Beide bin
nenlandkoarten zijn 
voorgefrankeerd zonder ^ 
waardeaanduiding; zo =
als gebruikelijk is het ze 
gelbeeld van elke kaart == 
speciaal voor de gele ^ 
genheid ontworpen. J 

China (Taiwan) = 
Niet alleen in Nederland, ^ 
ook in Taiwan zijn er ^ 
speciale enveloppen voor < 
expresse en aangeteken ï 
de zendingen. Een aan  ^ ^ 
tekenenvelop voor bin IM 
nenlands gebruik ver ' * • 
scheen op 15 oktober 
1997. Het formaat is 
105x222 mm en de prijs 
bedraagt 2 dollar. 
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Van de standaardbrief
kaart (mandarijn-eend, 
2.50 dollar) verscheen in 
maart 1997 een nieuwe 
oplage, met een fosfor-
balk boven het zegel
beeld en een oproep tot 
het gebruiken van de 
postcode. Ook een enve
lop (bloesemtak, 6 dol
lar) is sinds maart van 
een fosforbalk voorzien. 

Duitsland 
In de reeks geïllustreerde 
briefkaarten van 80 pf. 
verschenen in juli Dra
chenstich - Deutschlands 
Ältestes Volksschauspiel 
(aanduiding 
8 / 9 7 59 000), Schlesi-
sche Heimatstuben im 
Museum Rehau 
( 9 /97 59 000), Herren-
herg - am Naturpark 
Schönbuch 
( 10 /97 59 000) en 
84489 Burqhausen an 
der Salzach 
( n / 9 7 59 000). 
Per 1 september ging het 
tarief voor briefkaarten 
omhoog van 80 naar 
100 pfennig. Voor ge
bruikers een forse verho
ging, maar daar staat te
genover dat het formaat 
ook vergroot wordt: van 
114x162 mm (A6) naar 
125x235 mm. Het Duitse 
Bondsblad Philatelie van 
september spreekt het 
vermoeden uit dat de 
briefkaart hierdoor als 
reclame-medium interes
santer wordt. 

^ Frankrijk 
^ Zes enveloppen (prêt-a-
- poster, thema 'Beroemde 
~ personen') die 'helden uit 
^ de verbeelding' eren 
J kwamen uit op 27 okto-
- ber 1997. De zegelbeel-
S den en de illustraties 
ÏÏ: links op de enveloppen 
^ tonen de portretten van 
2 personages uit de litera-
äc tuur. Sommige van die 

personages zijn ook hier 
IM te lande wel bekend: ka-
• üh pitein Fracasse. baron 

de Sigognac, de ridders 
Pardaillan en Lagardère, 
d'Artagnan, Lancelot en 
Cyrano de Bergerac. La 

Poste schijnt er een ge
woonte van te maken 
nieuwe postzegels me
teen ook maar op post-
waardestukken af te 
beelden. De zes envelop
pen zijn samen verkrijg
baar voor 36 f. 

Groot-Brittannië 
Het Engelse kerstlucht-
postblad van dit jaar is 
al sinds 7 oktober te 
koop. De uitvoering is 
zoals gebruikelijk (Ma-
chin-kopje met daar
naast het cijfer ' T en de 
tekst Great/ Britain/ Pos
tage/Paid). De illustra
ties hebben betrekking 
op de Kerstman en op de 
typisch Britse Christmas 
Cracker, een tamelijk on
schuldig trekbommetje 
dat al weer 150 jaar be
staat. Prijs 45 p. 

Eveneens in verband met 
het naderende Kerstfeest 
brengt Royal Mail Inter
national weer vier ver
schillende Airpacks uit, 
geïllustreerd met kerst
motieven. Formaten C3 
(tot en met 500 gram) en 
C4 (tot en met 
300 gram); prijs respec
tievelijk £ 5.99 en 
£ 3.99. 

Guernsey 
Een nieuw luchtpostblad 
verscheen op 21 augus
tus. Afbeeldingen van 
plaatsen op Guernsey en 
op de nabijgelegen ei
landen Herm, Sark en Al-
derney. De motieven zijn 
ontleend aan een serie 
frankeerzegels die eerder 
dit jaar verscheen. 

Italië 
Briefkaart {Junorphil 97, 
Merano: twee jonge 
postzegel verza melaa rs, 
800 1.) naar aanleiding 
van de nationale filatens-
tische manifestatie die 
van 3 tot en met 5 okto
ber gehouden werd in 
Merano. Links op de 
voorzijde van de kaart 
een gezicht op de stad, 
mat daarboven een ver
klarende tekst. 

Oostenrijk 
Op 17 oktober ver
scheen in Oostenrijk 
weer een nieuwe binnen-
landkaart (6.50 s.) in de 
reeks 'Bescherm bedreig
de dieren en planten'. In 
het zegelbeeld staat de 
gentiaan \Gentiana 

C neumonanthe) afge-
eeld. De belijning en 

belettering van deze 
kaart is aangebracht is 
een bijpassende, diep
blauwe kleur. Oplage: 
drie miljoen stuks. 
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Polen 
Drie briefkaarten ver
schenen in mei 1997. De 
eerste (twee handen, 
50 g.) is gewijd aan Ro
tary International. De 
tweede kaart (vlieger, 
50 g.) maakt op kleurrij
ke wijze propaganda 
voor de Poolse radio, ter
wijl de derde kaart 
(raadhuis van Nowy 
Sacz, 50 gram) de aan
dacht vestigt op een 
Pools-Slowaakse filatelis-
tische manifestatie die in 
mei werd gehouden. De 
verkoopprijs van deze 
briefkaarten was 60 g. 

Rusland 
De posterijen in Rusland 
hebben drie soorten 
Moscow 97-enveloppen 
vervaardigd, speciaal 
ten behoeve van het or
ganisatiecomité van die 
tentoonstelling. Onze 
correspondent meldt dat 
gewone en aangeteken
de brieven van het co
mité in deze enveloppen 
zonder bijfrankering ver
zonden worden, wat de 
enveloppen tot een bij
zonder soort postwaar-
destukken maakt. 

Op 7 augustus verscheen 
een briefkaart ter herin
nering aan generaal Bo
ris Lwowitsch Wannikow 
(1897-1962), die tijdens 
de Tweede Wereldoor

log de functie bekleedde 
van volkscommissaris 
voor de wapenindustrie. 
Het zegelbeeld (650 r.| 
bevat een portret van de 
generaal; de illustratie 
links toont een vliegtuig
fabriek. 

bijdruk opgewaardeerd 
is tot 7 s. (Europa, priori
ty] en een briefkaart die 
met een bijdruk van 
0.50 s. werd opgewaar
deerd tot 6.50 s. (bin
nenland en Europa, non-
priority]. Voor de bij-

Tsjechië 
Uit Praag ontvingen we 
van de heer J. Rutten een 
recente briefkaart met als 
thema volleybal. Het ze
gelbeeld (6 k.) biedt een 
aardige afbeelding van 
een speelster die de bal 
over net net slaat, waar
bij haar hand en de bal 
boven het kader uitste
ken. De illustratie op de 
linkervoorzijde toont een 
aanvalster en een verde
digster aan het net. Wi t 
papier met chocolade
bruine bedrukking. 

Verenigde Naties 
(Wenen) 
De gewijzigde tarieven 
in Oostenrijk hebben ook 
hun weerslag op de post-
waardestukken van de 
VN-postadministratie in 
Wenen: per 1 juli niet 
meer verkrijgbaar zijn 
het luchtpostblad van 
12 s., de briefkaart met 
bijdruk van 5.50 s., de 
voorgefrankeerde enve
lop van 6 s. en de twee 
briefkaarten van 6 s. 
Twee nieuwe uitgiften 
komen ervoor in de 
plaats, te weten een 
briefkaart die met 1 s. 

drukken is gebruik ge
maakt van zegelbeelden 
uit de lopende postzegel
reeks. 

Verenigde Staten 
Een correctie: de uitgifte
datum van de Golden 
Gate-briefkaarten die wij 
in augustus meldden was 
2 juni 1997. 
Op 7 september ver
scheen een briefkaart 
(20 c.) met in het zegel
beeld een afbeelding 
van Fort McHenry, Balti
more. Dit fort speelde 
een belangrijke rol in de 
Onafhankelijkheidsoor
log: het werd door de 
Amerikanen in de Slag 
om Baltimore (1814) 
succesvol verdedigd te
gen de Engelsen. Dat in
spireerde Francis Scott 
Key tot het schrijven van 
The Star Spangled Ban
ner, het latere volkslied 
van de Verenigde Staten. 
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Postzegels te koop gevraagd!! 
LAAT U DIT NIET OVERKOMEN! 
en ga alleen met een 
betrouwbaar adres 
in zee. 

Bovendien mag u bij ons, 
wanneer u spijt zou krijgen 
(bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u krijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ï 
<M 

zich wel \ 
O) 

door het '-

hoofd slaan 
AUSTERDAM, donderdac 
Omdat hij spijt bad gt-

krecen van de verkoop <rui 
zijn poetzegeivcrzameliiig, 
heeft de 7Sjarice L. D T V . 
zlchztU met een asbak op 
het hoofd ceslasen en te
■enover de politie verteld,' 
oat hij was berooAl. 

IV bejaarde V. had djn 
postzegelverzamellnc met 
een, waarde van ƒ 29.000 
vcrkocbt «an twee pottze-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen de nmnen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Haar de klap was 
zo hard dat hij buiten be
wustzijn' raakte en pas de 
volgende dag door een fa< 
milielld in ^ n woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-353512 

het PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs-

adres 

Postze{|«ls verkofMn? 
Philapost behoort tot de grotere inkopers van postze
gels in Europa. Het is voor Philapost mogelijk om hoge 
marktconforme prijzen te betalen, omdat de postze
gels direct worden geplaatst bij de duizenden ver
trouwde klanten van Philapost. 

Philapost heeft voor veel materiaal 'standing orders'. 
De postzegels zijn als het ware verkocht nog vóór dat 
ze ingekocht zijn. Door deze manier van werken is het 
voor Philapost ook mogelijk om met een kleine winst
marge genoegen te nemen. 

Als de werkwijze van Philapost ook ü aanspreekt, 
kunt u ons bellen op het speciale telefoonnummer 
010 - 512 10 10, voor vrijblijvende informatie. 

Gratis taxatie door erkende experts in de maanden 
november en december tijdens de Open Dagen op 28 
en 29 november en op 29 en 30 december a.s. 

U kunt ons natuurlijk ook schrijven. Philapost is dis
creet, maar u moet zich wel kunnen legitimeren. 
Zie voor meer gegevens de advertenties van Philapost 
in dit maandblad (zie de advertentie-index). 

1919 1997 
Rietdijk 

POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogelijke prijs? 

* Wilt u eerst een gratis 
taxatie 
voordat u een beslissing 
neemt? 

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van 
onze 78-jarige 
ervaring en opgebouwde 
reputatie? 

* Wil u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel P^« 
Rietdijk 
070-
3647957 I 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Najaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! 
In de volgende uitgave van het maandblad 

komen we hier uitgebreid op terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel- en Muntenveilingen sinds 1919 

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

E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


INDONESIË VEILING 
Grote schriftelijke veiling van uitsluitend INDONESIË 
en aanverwante gebieden op 23 januari 1998. 

* interessant voor zowel verzamelaars als beleggers 
* kavels beginnend bij fl. 5,- t /m ca. fl. 5000,- dus 

'voor elck wat wils' 
* gedetailleerde catalogus met duidelijke uitgebreide 

omschrijvingen van ca. 1500 verschillende kavels 
* lage, aantrekkelijke 'inzet'prijzen 
* bescheiden commissie-percentages 
* van belangrijke kavels kunnen t.z.t. kleurkopieën 

opgevraagd worden. 

Het unieke van deze veiling is dat u in de catalogus 
uitsluitend kavels van het 'verzamelgebied 
Indonesië' zult aantreffen. Een 
'eldorado' voor iedere Indonesië-
verzamelaar. In het aanbod treft u 
zowel kavels aan voor de uitgespro
ken specialisten als voor de begin
nende en gevorderde verzamelaar 
zoals: betere series - blokken 
(ook gebruikte) grote sortering 
afwijkingen w.b. zeer zeldzame -
portzegels - idem dienst - Riau -
UNTEA met afwijkingen - Irian 
Barat - FDC's - postwaardestukken 

1968 niet uitgegeven 
Nr T-1 Rp 2 500 000 

W.b. zeldzame - p.z.boekjes -Japanse bezetting -
Revolutieperiode - Weense Drukken - zeer interes
sante proeven van Ned.-Indië - etc. etc. 

l/l, hunt HD^ Inleveren veer deze veHln^/ 

Ofschoon reeds veel materiaal is ontvangen (w.b. uit 
Indonesië) is er nog ruimte voor betere zegels, specia
liteiten etc. etc. (geen verzamelingen). 
U kunt inleveren t /m 30 november a.s. Wij adviseren 
u hiervoor even telf contact met ons op te nemen. 

STAAT U OP ONZE VERZENDLIJST EN ONTVANGT 
U REGELMATIG ONZE NIEUWSBRIEVEN DAN 
STUREN WIJ AUTOMATISCH DE CATALOGUS. 
BEHOORT U NOG NIET TOT ONZE RELATIES? 
BEL, SCHRIJF OF FAX ONS DAN EVEN EN U 
KRIJGT DE CATALOGUS VOOR DE KERSTDAGEN 
GRATIS TOEGESTUURD. 

INTERACTION Implicit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tel. 020-6235375 
fax 020-4272993 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 



(advertentie) 

HET VIBREERT MAKKERS! 
Dit was een geliefde uitspraak van 
'TERPEN T^N' , de naar zijn eigen 
mening zeer talentvolle kunstschil
der uit de stripverhalen van TOM 
POES. Hiermee gaf hij aan dat er 
iets 'gebeurde' . En dat is zeker het 
geval bij de Indonesiëfilatelie. Je 
merkt het bijv. op veilingen. Zodra 
er kavels Indonesië en Ned. Indië 
aan de beurt zijn, dan stijgt de span
ning, spitsen zich de oortjes en klin
ken er dikwijls diepe zuchten van te
leurstelling of kreten van verwonde
ring, vanwege de vaak astronomisch 
hoge biedingen. Kavels van Indone
sië worden op iedere veiling prak
tisch allemaal verkocht. 
Via onze nieuwsbrieven bereiken we 
inmiddels een zeer groot deel van de 
Indonesiëverzamelaars in Nederland 
en Duitsland (staat u al op de ver
zendlijst? bel, schrijf of fax ons even) 
en reeds meermalen bereikten ons 
verzoeken om in de nieuwsbrieven 
een soort advertentierubriek op te 
nemen waarin onze relaties via 'vraag 
en aanbod' zegels kunnen uitwisse
len. 
Dit bracht ons op het idee om voor 
dit doel eens een grote veiling te or
ganiseren van uitsluitend Indonesië 
en aanverwante gebieden, want hier
in kunnen onze relaties via inleve
ring en /o f koop ruimschoots aan 
hun trekken komen. 

EEN ONGEWONE 
VEILING 
In het verleden hebt u reeds ge
merkt dat INTERACTION veel 
nieuwe ideeën heeft en de zaken an
ders aanpakt dan anderen. Niet al
leen in onze wijze van adverteren, 
maar ook in onze aanbiedingen en 
niet te vergeten d.m.v. onze nieuws
brieven onderscheiden we ons van 
de traditionele poslzegelhandel. 
Met alle respect voor onze collega's 
vinden we het 'postzegelgebeuren' 
over het algemeen te 'grijs' en te 
'stoffig'. 'Wat meestal ontbreekt is 
'kleur en vibratie' en daar willen we 
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Sumatra nr. Ha 
voorzijde 

Zelfde zegel 
'dubbeldruk' 

op de achterzijde 

nu ook iets aan gaan doen d.m.v. 
een grote veiling van uitsluitend het 
verzamelgebied Indonesië. Bij alle 
veilingen die in Nederland worden 
gehouden zijn de kavels Indonesië 
gering in aantal, soms niet meer dan 
10 ä 20 op een totaal van vaak dui
zenden kavels. Stel u nu eens voor. 
U bent geïnteresseerd in Indone
sië en er komt een veilingcatalo
gus met van begin tot eind o p ie
dere bladzijde uitsluitend kavels 
van Indonesië . Ik garandeer u dat 
dit opwindend is! 

EEN VEILINGCATALOGUS 
MET UITSLUITEND KAVELS 

VAN INDONESIË!! 
VRAAG DEZE TUDIG AAN. 

IEDEREEN KAN 
DEELNEMEN 
zowel als inzender e n / o f als koper. 
Ook wanneer u (nog) geen relatie 
van ons bent, kunt u inzenden. 
Wij garanderen in deze catalogus 
voor punctuele, uitvoerige en be
trouwbare omschrijvingen van de ka
vels te zullen zorgen. De evt. koper 
kan er zonder enig risico van verze

het kavel toegewezen voor fl. 65, + 5,
= fl. 70,. U kunt er uiteraard op reke
nen dat wij dit systeem zeer nauwge
zet en betrouwbaar zullen toepas
sen. De reputatie van INTERAC
TION staat hier borg voor. 
De echtheid van de verkochte zegels 
wordt gegarandeerd. De koper heeft 
bij toch een evt. reclame 14 dagen 
de tijd om een kavel te retourneren. 
De inzetprijzen zullen zeer attractief 
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Dit soort zegels maken een 
verzameling echt interessant. 

Voeg ze op een blanco pagina 
voor in uw album! 

kerd zijn dat hij ontvangt wat hij ver
wacht. O m deze redenen zullen we 
niet of nauwelijks verzamelingen 
aanbieden. 

HOE WERKT ONZE 
VEILING? 
We proberen ondanks de kosten en 
de organisatie die dit evenement 
met zich mee gaan brengen, de com
missie zo laag mogelijk te houden. 
Inzenders brengen we bij verkoop 
slechts 8% in rekening en kopers be
talen ook slechts 8% commissie 
(+BTW). Onder de met de inzender 
overeengekomen inzetprijzen wordt 
niet verkocht. 
Omdat velen van u niet gewend zijn 
om op een veiling te kopen zullen 
we nu uitgebreid uitleggen hoe het 
'b ieden' werkt. 
De inzetprijzen van de kavels varië
ren van fl. 5, tot ca. fl. 5000,. 
Bieden doet u als volgt: 

Kavels van fl. 5, tot fl. 25,. 
U kunt per gulden bieden. 
Voorbeeld: de inzetprijs is fl. 8,
dan kunt u bijv. fl. 11, bieden of 
fl. 13,etc. 
Kavels van fl. 25, tot 100,
Nu rondt u af op fl. 5,. Voor
beeld: de inzetprijs is fl. 40, dan 
u biedt u bijv. fl. 45, of fl. 55,
etc. 
Vanfl . 100 ,  to tQ.500 , 
r o n d t u a f perfl . 10,
boven fl. 500, per fl. 20,
boven fl. 1000, per fl. 50,
boven fl. 2000, per fl. 100,

De hoogste bieder krijgt het kavel 
t.a.t. toegewezen voor een bedrag 
gelijk aan het op één na hoogste bod 
+ 1 opbodverhoging uit de boven
staande tabel. 
Een voorbeeld: de inzetprijs van een 
kavel is fl. 60,. U wilt dit kavel graag 
kopen en biedt derhalve een bedrag 
ruim boven de inzetprijs bijv. fl. 85,. 
U blijkt hiermee de hoogste bieder 
te zijn maar het op één na hoogste 
bod was fl. 65,. In dat geval krijgt u 

zijn. Kortom wij rekenen er op dat 
deze veiling veel belangstelling zal 
trekken en een groot succes zal wor
den voor alle deelnemers. 
Lees ook de annonce op de tegen
overliggende pagina. Daar vindt u 
nog meer belangrijke details. 

ZEER BIJZONDERE EN 
ATTRACTIEVE SPECIALE 
AANBIEDING 
In 1943 gaven de Japanners voor 
Java 3 series en voor Sumatra 1 serie 
reguliere frankeerzegels uit. Deze 
vindt u in de PRANGKO 1998 cata
logus op de pagina's 289 en 290. 
Ook de Zonnebloem voert deze ze
gels op. 
Ze horen zowel in een Ned. Indië  , 
als in een Indonesiëverzameling 
thuis. In de gebieden waar de Neder
landers in 1945 hun gezag herstel
den werden ze opgevolgd door de 
zegels van Ned. Indië vanaf 1945, 
maar in de gebieden waar dit niet 
het geval was werden ze opgevolgd 
door de zgn. Revolutie of Interim
periodezegels van de Indonesiërs 
zelf. 
Deze zegels hebben een relatief gro
te oplage, ze waren ca. 3 jaar in de 
roulatie, zijn in verhouding nog 
steeds niet duur en mogen eigenlijk 
in geen enkele verzameling van het 
verzamelgebied Indonesië ontbre
ken. Van al deze zegels bestaan ook 
ongetande proeven, maar deze zijn 
wél zeldzaam en ook nogal kostbaar. 

ONS AANBOD 
betreft de ongetande versie van de 
serie van 12 zegels voor Sumatra. Zie 
PRANGKO pagina 290. 
Wie bieden hierbij aan de cat. nrs 
2a, 3a en 5a t / m I2a. Het zegel nr. 
l a  de 1 cent ongetand is praküsch 
onvindbaar en met Rp. 250.00. m.i. 
veel te laag genoteerd. De hoop die 
waarschijnlijk ooit te verwerven kunt 

-^^'^^sz^ "^rewcr/oiv? 
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u waarschijnlijk beter vergeten. Het 
enige zegel dat verder mist is nr. 4a. 
Deze echter verwachten we u in de 
toekomst zeker nog eens aan te kun
nen bieden. 

ZEER BIJZONDER 
is ons aanbod van de 50 cent  nr. 
I Ia . Deze is in een superbe uitvoe
ring aan 2 zijden bedrukt. Dus geen 
'spiegeldruk' of zgn. 'Abklatsch'. 
Hier is het vel papier aan beide zij
den door de drukpers gegaan, waar
bij zelfs bijna geen verschuiving van 
beide zijden t.o.v. elkaar is ontstaan. 
Wij beelden het zegel aan voor en 
achterkant hier af. Deze grote rari
teit is nog niet in de PRANGKO ver
meld maar zal in de volgende editie 
zeker een plaatsje krijgen. 
Naar mijn inschatting bestaan er 
hiervan ca. 100 exemplaren en zal 
de notering in de catalogus in twee
de instantie naar een Rp. 500.000 
stijgen, zie als voorbeeld op 
PRANGKO pagina 4 het zegel J24F 
dat Rp. 600.000 noteert tegen Rp. 
20.000 voor nr.J24! 

ONS AANBOD LUIDT ALS 
VOLGT 

Bestelcode 9711/01: 
set van 9 zegels 
(nrs. 2a t / m IOa + 
I2am.u.v. 4a). 
Ongetand 
cat. waarde Rp. 
fantastische prijs slechts 

Bestelcode 9711/02: 
idem in randstukken 

Bestelcode 9711/03: 
set van 17 zegels 
(nrs. als boven) daarbij 
de 2 cent t / m 40 cent 
in ongetande paren + 
Rp. 1, in randstuk 
zie afbeelding op 
deze pagina 

^H 
JlllH 
l i^^l 
■gl̂ J 

470.000 
fl. 190,

fl. 235,

Cat. waarde Rp. 870.00011 
prijs slechts 

Bestelcode 9711/04: 

fl. 290,

50 cent nr. I I a tweezijdig s 
bedrukt. Vermoedelijke 
cat. notering 

ca. Rp. 4 a 
slechts 

Bestelcode 9711/05: 
idem als randstuk zoals 
afgebeeld prijs 

500.000 
fl. 125,

fl. 160,

Dit zegel leveren wij gezien het klei
ne aantal dat ter beschikking is al
leen uit in combinatie met een be
stellingvan 9711/01 of 9711/02 

TWEE TIPS 
1. Voeg deze zegels op een blanco 

blad toe aan een verzameling 
(voorin het album of stockboek) 

2. Koop een set extra van deze fan
tastische aanbieding. 

N.B. Bij iedere bestelling voegen we gra
tis een proefdruk bij van de 2 cent 
(getand) op wit papier 

INTERACTION ImpUcit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tel. 0206235375 ^ 
fax 0204272993 ^ m 
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HELFT POSTZEGELS KOMT 
UIT NEW YORK [1] 
Het tragisch lot dat de 
Britse prinses Diana ge
troffen heeft laat ook de 
filatelie niet onberoerd 
Niet in GrootBrittannië, 
waar na de postzegel 
uitgegeven ter gelegen
heid van haar riuwelijk in 
1981 geen zegels met 
haar portret meer zijn 
verschenen En  zo blijkt 
uit een uitvoerig artikel 
van 18 september van 
Lucas Ligtenberg, de 
New Yorkse correspon
dent van (in dit geval mi
rabile dicfu) de Neder
landse krant NRCHan
delsblad  er komt er in 
Engeland ook geen, 
want de familie Spencer 
is daar tegen, (zie pagi
na 760). 

Dezelfde journalist 
bracht een bezoek aan 
IGPC, de InterGovern
menfal Philatelic Corpo
ration IGPC is een parti
culier bedrijf dot naar 
zeggen van directeur 
Sam Malamud bijna de 
helft van alle postzegel
uitgiften ter wereld ver
zorgt Aanleiding tot Lig
tenbergs bezoek was het 
persbericht dot het ei
land Nevis, deel uitma
kend van het Britse Ge
menebest, besloten heeft 
wèl een maar liefst ne

^ gen zegels tellende serie 
^ met afbeeldingen van de 
 omgekomen prinses van 
=e Wales uit te geven En er 
m komen nog eens een 
J twintigtal fanden met ze

gels die Diana herden
ken l ke 

^ HELFT POSTZEGELS KOMT 
2 UIT NEW YORK [2] 
= Overigens kan men ook 

— nu al een aardige Diana
7j|C collectie aanleggen. Er 
'"" zijn al 62 landen die de 

fotogenieke prinses op 
hun postzegels hebben 
afgebeeld Recent nog in 
juli, door de Centraaf

Afrikaanse Republiek, ter 
gelegenheid van een be
zoek van de prinses aan 
dat land. 
Malamud heeft vooral 
veel kleine landen als 
klant en levert bij voor
keur zegels met afbeel
dingen van beroemdhe
den (zoals filmsterren en 
nationale helden) maar 
ook met plaatjes uit het 
dieren en plantenrijk. 
De genoemde thema's 
worden graag verza
meld en daar moet IGPC 
het van hebben Het be

lEDEREEN KAN OP EEN 
POSTZEGEL STAAN 
Dat de landen die met 
IGPC in zee gaan niet 
vies zijn van geld blijkt 
overigens ook uit een ar
tikel van Jarl Aspaker in 
Norsk Filatelistisk Tids
skrift (april 1997). Aspa
ker legde contact met het 
Amerikaanse bedrijf In
ternational Collectors So
ciety (ICSj, een onderne
ming die hem van dienst 
kon zijn met de uitgifte 
van postzegels met de 
beeltenissen van wille

/ 20 000 kror^er for ditt egel ekte frimer/ce (' 120 000 kronen voor |e 
eigen, echte postzegel') roept het omslag van NFT ons toe, wie het 
bedrag er voor over heeft kan  net als fioofdredacteur Refsnes 
zichzelf en andere familieleden op een postzegel loten afbeelden De 
hier afgebeelde zegel is overigens fake 

drijf levert de zegels 
rechtstreeks, tegen nomi
naal, aan de postzegel
handel. Dat zorgt voor 
een aardig inkomen voor 
de landen in wier op
dracht de zegels worden 
uitgegeven Uiteraard is 
er ook sprake van een tot 
tevredenheid stemmende 
winstmarge voor IGPC. 
Malamudzegt dat hij van 
succesvolle emissies geen 
nieuwe oplagen laat 
drukken. Hij geeft daarbij 
veelgevraagde emissies 
zoals die ter ere van Ma
rilyn Monroe of Elvis Pres
ley als voorbeeld. 
Opmerkelijk is dat hoe
wel slechts een miniem 
gedeelte van de IGPC
emissies naar de uitge
vende landen gaat 
sommige series zijn zelfs 
nooit in een postkantoor 
aldaar geweest  er van 
de kant van de verzame
laars toch veel belang
stelling is voor deze 
mooie plaatjes. 
Dat blijkt ook uit het feit, 
dat het oktobernummer 
van het Franse blad Le 
Monde des Philatélistes 
een speciale bijlage be
vat met een poster ter 
grootte van vier pagina's 
met afbeeldingen van 
zo'n vijftigtal zegels en 
blokken van de prinses 
en haar familie. 

keurig wie. Voor het lut
tele bedrag van twintig
duizend dollar kon bij
voorbeeld 'geregeld' 
worden dat de hoofdre
dacteuj van het Noorse 
blad, Oyvind Refsnes, op 
postzegels van Uganda 
vereeuwigd wercT Ugan
da is een 'echt', door de 
UPU erkend postzegel
land, dat  en dat is on
getwijfeld niet toevallig 
wordt vertegenwoordigd 
door... IGPC. 

Voor de genoemde twin
tigduizend dollar wordt 
een niet nader genoemd 
aantal postzegels ge
drukt De helft daarvan, 
zo belooft ICS, komt bij 
de opdrachtgever zelf te
recht. De rest wordt uit
geleverd aan de postze
gelhandel en aan het 
land van uitgifte. 

COLLEGE DE FRANCE OP 
FRANSE ZEGELS 
De 'Prinsen der Weten
schap'  als we ze zo 
mogen noemen  komen 
aan bod in het oktober
nummer van Timbrosco
pie, dat een uitvoerig ar
tikel wijdt aan de profes
soren van het College de 
France. Niet minder dan 
vijfendertig van deze 
hooggeleerde heren zijn 
op (Franse) postzegels 

B S ^ \ 
"^^"^^^^1 
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Ronsard (linksboven), Berthelot 
en Holpern (onder) prinsen 
der wetenschap die met een 
postzegel werden geëerd 

afgebeeld. Het College 
de France, opgericht in 
1530 in Parijs, geldt als 
het Walhalla van de 
Franse wetenschap. 

De eersten der profes
seurs die op de postzegel 
kwamen zijn de zestien
deeeuwse dichter Ron
sard en de laat negen
tiendeeeuwse chemicus 
Berthelot (die overigens 
ook politicus was). De 
meest recente is Bernard 
Holpern, een artsaller
goloog die negen jaar 
na zijn dood in 1978 
een postzegel kreeg. In 
oktober is nu ook een ze
gel met het gebouw van 
het College de France 
verschenen. 

KEIZERLIJK RUSLAND 
Het septembernummer 
van Philatelie, het Duitse 
Bondsblad, bevat behalve 
veel binnenlands nieuws 
ook een studie over de 
eerste postzegels van het 
keizerlij^ke Rusland. 
Rusland was na Enge
land, Brazilië en Zwitser
land het vierde land ter 
wereld dat met de uitgifte 
van postwaorden begon 
in de vorm van Ganzsa
c/ienenveloppen voor lo
kaal gebruik in Moskou 
en SintPetersburg. Dat 
was in 1845. Na veel ge
palaver en tal van ont
werpen en proefdrukken 
kwamen er pas in januari 

Rusland pas in 1858 
postzegels 

1858 postzegels uit. In
middels waren echter wel 
postwaordestukken voor 
het gehele land in om
loop gebracht 
Het artikel van de hond 
van G D.M. Bremen is 
uitvoerig gedocumen
teerd en geïllustreerd. 

NEDERLANDSE POST 
GOUDKUST NOG 
ONGEDOCUMENTEERD 
Sinds 1956 heet het 
Ghana, maar eeuwen 
lang stond dit Westafri
kaanse gebied bekend 
als Goudkust of Gold 
Coast. Al in het begin 
van de zeventiende eeuw 
kwamen Hollandse en 
Zeeuwse koopvaarders 
naar deze kusten, waar 
Portugezen, Britten en 
Zweden afwisselend en 
in verschillende vormen 
enig bestuur uitoefenden. 
In 1667 kwam het kustge
bied onder Nederlandse 
vlag. Fort Nassau en El
mina waren de voor
naamste Nederlandse 
steunpunten, tot in 1871 
een ruil met Engeland zijn 
beslag kreeg en de Britten 
 voor hun rechten op de
len van Sumatra  de ko
lonie Goudkust konden 
vestigen. Vanaf 1875 
heeft het gebied onder 
de naam Gold Coosf zijn 
eigen postzegels gehad, 
tot aan het verkrijgen van 
de onafhankelijkheid in 
1956. 

Aan de laatste Britse 
emissies wijdt Gibbons 
Stamp Monthly van sep
tember een uitvoerig arti
kel Het is overigens op
merkelijk dat er over de 
Nederlandse post voor 
dit gebied uit de jaren 

Goudkust, Gold Coast, Ghana 
denis bleef onderbelicht 

Nededandse rol m de postgeschie 



vóór 1871. toen daar 
een Nederlandse gezag
hebber was, vrijwel niets 
bekend is. Ooit kwamen 
een paar brieven uit die 
tijd op een veiling onder 
de hamer, maar aan
dacht is er verder nooit 
aan geschonken. 
In hetzelfde nummer tref
fen we het bericht aan 
dat het National Postal 
Museum in Londen in het 
King Edward Building na 
een ingrijpende restau
ratie weer geopend is. 

EDELE VIERVOETERS EN 
KONINKLIJKE ZEGELS 
Tenslotte nog even aan
dacht voor twee artikelen 
uit het Duitse blad Der 
Briefmarkenspiegel van 
oktober. 
Het eerste is een aardig 
verhaal over de rol die 
het paard in de geschie
denis van de post heeft 
gespeeld, al blijkt uit bij
gaande illustratie dat het 
tempo van dit edele dier 
- althans naar het oor
deel van sommigen - te 
vergelijken was met dat 
van een struisvogel. 
Het tweede artikel is de 
weerslag van een uitvoe
rig interview dat een me
dewerker van het blad 
had met Charles 
Goodwyn, Keeper of the 
Royal Philatelie Collec
tion. Het gesprek met de 
conservator van de En

gelse koninklijke verza
meling gaat niet uitslui
tend over al het moois 
dat hij onder zijn beheer 
heeft, maar maakt ook 
duidelijk hoe die giganti
sche collectie tot stand 
kwam. Grote promotor 
was koning George V. 
De grootvader van de 
huidige koningin werkte 
als het maar enigszins 
kon drie middagen per 
week aan zijn collectie 
en lette scherp op de 
handhaving van de goe
de kwaliteit. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het Belgische Themabel-
ge (tweede kwartaal) 
laat in een planbespre-
king over het onderwerp 
'eieren' zien dat daarin 
voor een verzameling 
eindeloze mogelijkheden 
te vinden zijn. 
Een bijdrage over voor-

'Paaskuikent|e', stempel uit 
1979 van de Belgische plaats 
Diksmuide 

schriften met betrekking 
tot de behandeling van 
met port te belasten 
stukken is te vinden in 
het juninummer van de 
postzegelvereniging De 
Maasmond. Het stulc 
gaat zowel over het 
postverkeer in het bin
nen- als in het buiten
land. 

China Filatelie van juni 
behandelt een Chinese 
brief uit 25 (1936 voor 
ons) van Tientsin naar 
Shonahai. Ontcijfering 
van de tekst op deze 
brief wijst uit dat ze is 
gepost op een autopost-
Rantoor. Van de jaren 
1947 en later is net een 
en ander over deze rij
dende postkantoren be
kend, aldus het artikel 
De schrijver verkeert ech
ter in het ongewisse over 
de opzet van deze dienst 
in eerdere jaren. 

Voor wie de naam TNT 
Ma//fosf niets zegt: in 
Brepost (postzegelvereni
ging Breda, juli) is een 
uitvoerige geschiedenis 
van deze onderneming te 
vinden. De volledige 
naam, Thomas Nation
wide Transport, dekt een 
internationaal opereren
de koeriersdienst, met af
delingen voor luchtver
voer, expreszendingen, 
diplomatieke zendingen 
en ook voor snel postver
voer. Deze laatste dienst 
heet mailfasten juist deze 
dienst heeft voor de ver
zamelaar betekenis. Tal 
van stempels op allerlei 
post die in onze brieven
bus belandt verwijzen 
naar de werkzaamheden 
van de firma in kwestie. 
Nu onze KPN het bedrijf 
heeft overgenomen valt te 
verwachten dat in de toe
komst andere filatelisti-
sche sporen van deze 
dienst te vinden zullen 
zijn. 

Heraldiek en genealogie 
op de Veluwe is de titel 
van een kleine themati
sche verzameling, opge
zet door een lid van De 
Globe en door hem be
schreven in De Globekoe
rier van juni. De aardig
heid van deze collectie 
schuilt zowel in het origi
nele idee als in de beper
king die het onderwerp 
deze verzamelaar oplegt, 
waardoor vindingrijkheid 
voor hem een essentiële 
eigenschap moet zijn. 

Is het een Fokker of een 
Tupoiev? Deze vraag 
slaat op luchtpostzegels 

die in 1930 in Tsjecho-
slowakije zijn versche
nen. Meestal, zo schrijft 
het Tsjechische blad 
Merkur Revue van 
maart, wordt de Neder
landse Fokker VIIBl/3m 
of Fokker F. IXD voor 
deze zegels genoemd. In 
werkelijkheid blijkt het 
echter de Russische Tu
poiev ANT-9 te zijn. 
In 'Philatelie' werd op 

Niet de Fokker FVIIb/3m, maar 
een Tupoiev ANT-9 stert deze 
Ts|echische zegel van 10 k 

agina 509 in deze ru-
riek de verbazing ver

meld van verzamelaars 
in Geleen, die ontdekten 
dat hun lokale post om te 
worden gesorteerd eerst 
helemaal naar Den Bosch 
werd gebracht. Middel
burg heeft een gelijksoor
tige ervaring. De post al
daar gaat voor sortering 
naar... Rotterdam. Het is 
maar dat u het weet. Dit 
berichtje is ontleend aan 
het blad van postzegel
vereniging Zeeuws-
Vlaanderen van juni 

Tijd voor 'de cursus'. Di
verse verenigingen (on
der andere de vereni
ging van postzegelverza
melaars Almere) schrij
ven lovend over de cur
sus Begeleiding bij Fila
telie (BBF) van de Neder

landse Bond van Filate
listen-Verenigingen. Dit 
betekent dat toch veel 
verzamelaars en zeker 
niet uitsluitend jeugdige 
beginners er prijs op stel
len tot een goede opzet 
van een verzameling te 
komen, al dan niet voor 
een tentoonstelling. De fi
latelie heeft dus zeker 
nog toekomst, zoals ove
rigens ook in het mede
delingenblad van het 
Friese Postfrys van juni 
wordt vastgesteld. 
Bij het lezen van het juni
nummer van een heel 
aardig tijdschrift sprong 
de uitdrukking portoge
recht in het oog. Zou dat 
lekker smaken? Mis
schien kan bij een vol
gende vertaling (komt de 
term uit het Duits?) beter 
worden gesproken van 
volgens (net juiste) tarief 
Onze eigen, rijke taal is 
het waard in ere te wor
den gehouden! 
Een veel aantrekkelijker 
gerecht is te vinden in het 
septembernummer van 
Eemvizier (Soest). Heel 
in het bijzonder gaat het 
over stokvis en aange-

Paard of struisvogel wat gaat sneller^ 

De postkoets van Bath 11784), afgebeeld op een Engelse zegel uit Enkele van de honderden fontasiestempels die in de |aren twintig en 
dertig van onze eeuw erg populair waren 
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zien deze lekkernij lang
zaamaan wat minder 
bekendheid geniet gaat 
de geschiedenis gepaard 
met een uitvoerig recept 
voor de bereiding ervan. 

In de Schweizer Brief
markenZeitung van 
juli/augustus staat een 
lang artikel over de fan
tasieafstempelingen van 
deze eeuw, de zoge
noemde Fancy Cancels. 
Vooral in de jaren twin
tig en dertig waren ze in 
de Verenigde Staten ra
zend populair. Er zijn er 
honderden van te vinden 
en ze omvatten de meest 
uiteenlopende motieven: 
emblemen, dieren, ru
nen, teksten  te veel om 
op te noemen. 
De stempels komen voor
al voor op aangetekende 
brieven, aangezien de 
voorschriften verboden 
op de voorzijde van 
deze brieven naam of 
vertrekstempels te plaat
sen. Die stempels moes
ten op de achterzijde 
worden aang^ebracht. 
Zo'n honderd jaar gele
den is toen iemand op 
het idee gekomen, de ze
gels op de voorzijde van 
een fantasiestempel van 
eigen makelij te laten 
voorzien. Een goedwil
lende loketbeomte was 
meestal snel te vinden. 
Sommige van deze stem
pels  die uiteraard te
gen de voorschriften in
druisten  zijn tientallen 
jaren in gebruik geweest. 

In Novioposlti (Nijme
gen) van maart is een 
aardig verhaal uit de 
voorfiTatelie te vinden, 
hiet gaat over iemand uit 
Aken. Hij is voor zaken 
onderweg naar Den 
Haag en maakt die reis 
te voet, via Nijmegen, 
want vervoer heeft hij 
niet. In een brief uit Nij
megen aan zijn vrouw 
meldt hij, tot daar 28 uur 
te hebben gelopen en nu 
tot Den Haag nog 26 uur 
voor de boeg te fiebben. 
De onderneming ver
moeit hem wel, maar hij 
schrijft helaas niet hoe
veel dagen hij voor de 
afstand nodig heeft ge
had. De brief is geda
teerd 15 maart 1748. 

In hetzelfde nummer van 
Novioposta zijn op Bel
gië geënte bijdragen te 
vinden. Allereerst een ar
tikel over de Belgische 
voorafstempelingen. Be
gin dit jaar is deze wijze 
van frankering met tevo
ren afgestempelde zegels 

voor de briefpost afge
schaft. De drukwerken 
zullen eind dit ĵ aar vol
gen. Daarmee komt dan 
een einde aan een perio
de van meer dan hon
derd jaar waarin de zo
genoemde preo's voor 
een breed verzamelge
bied hebben gezorgd. 
De Belgische stripzegels, 
zoals die zijn uitgegeven 
in het kader van de Dag 
van de Jeugdfilatelie, ko
men eveneens aan bod. 
Van Belgische stripteke
naars zijn zoveel schep
pingen verschenen dat 
die alleen al goed zijn 
voor een thematische 
verzameling. 

Aan de stripheld Jomme
ke, 'het jongetje met het 
strooien dakje (blonde 
haardos) en zijn schep
per Jef Nys geeft ook de 
stichting De Postzegel
vriend aandacht. Dat ge
beurt in het juni/julinum
mer van deze organisa
tie voor langdurig zieke 
en gehandicapte verza
melaars. 

Van de filatelistenvereni
ging Dei Nippon ontvin
gen we bericht dat met 
ingang van oktober en
kele aanvullingen zullen 
verschijnen op het Hand
boek Vrijdag. Zij zijn 
van de hand van mr. Tj. 
de Jong en zullen de titel 
Kamppost dragen. 

Aan Aken als ruiterstad 
en de jaaHijks daar ge
houden CHIO's (interna
tionale concoursen hippi
que) wijdt een liefhebber 
van deze sport een met 
stempels veducht artikel 
in het septembernummer 
van het blad van de post
zegelvereniging Drielan
denpunt. 

In UltraViolet (postme
chanisatie) van augustus 
staat te lezen dat de PTT 
de voorkeursbehande
ling van rouwbrieven 
heeft gjewijzigd. Er is een 
speciale verzamelenve
lop in blauwe kleur voor 
gekomen, die in de nor
male brievenbus kan 
worden gedeponeerd, 
waarna deze post in het 
expeditieknooppunt van 
de stortband wordt gevist 
en vervolgens een 
spoedbehandeling krijgt. 
Het is de bedoeling dat 
de rouwbrieven nog de
zelfde avond verder kun
nen. Met deze nieuwe 
wijze van behandelen 
hangt overigens wel sa
men, dat losse rouwbrie
ven niet meer uit de nor

male poststroom worden 
gehaald. 

De Gazette van de Fila
telie uit Gent heeft in het 
juninummer een staande 
brievenbus afgebeeld. 
Het bijzondere eraan is 
dat deze bus naar Brus
sels model in 1850 in 
Parijs in gebruik is geno
men. Hetl>iad heeft de 
afbeelding overgenomen 
uit The Illustrated London 
News, maar daar geen 
jaartal bij vermeld. 
Over de eerste Belgische 
luchtpoststempels is een 

Brievenbus naar Brussels model 

artikel te vinden in het ju
linummer van de KLBP, 
de Koninklijke Lands
bond der Belgische Post
zegelkringen. Luchtpost 
is in België al van januari 
1919 bekend. De eerste 
brieven en kaarten 
waarvan een groot aan
tal bewaard is gebleven 
 dragen een ovaal 
stempel met gekartelde 
rand. Van de in 1919 
verder nog per luchtpost 
vervoerde stukken zijn 
zeldzaam. 
In het blad staat ook een 
overzicht van de luxete
legrammen, die in België 
zestig jaar hebben 
standgehouden: van 
1924 tot 1984. Daarna 
zijn ze vervangen door 
het Postogram. 
In de jaren tot 1958 zijn 
voor de bladen kunste
naars aangezocht, al 
dan niet door middel van 

een wedstrijd. Na 1958 
gaf de PTT de formulie
ren geheel in eigen be
heer uit, waarbij steeds 
een wedstrijd voor Belgi
sche kunstenaars werd 
uitgeschreven. 

In een al wat ouder num

mer van De Stokvispost 
(januari) uit Deventer 
zijn twee poststuken af
gebeeld die behoren tot 
de groep van Z.O.P. 
('zie onder postzegel'). 
Prentbriefkaarten met 
een mededeling erop 
moesten als briefkaart 
worden gefrankeerd, te
gen een veel hoger tarief 
dan drukwerk. Om die 
regel te ontduiken 'ver
stopte' men een bood
schapje onder de postze
gel en frankeerde zo'n 
kaart toch als drukwerk. 

Elektrische combinatietram uit 
Brisbane (Australië), co 1901 

dige illustraties, waar de 
auteur bij verzucht dat 
hij er zoveel over zou 
kunnen vertellen, dat het 
blad te klein wordt! 

De Kbmus/nofrankeer
machine wordt bespro
ken in Alphapost (Al
phen aan den Rijn) van 
september. De bewuste 
machine, die te vergelij
ken was met merken als 
Francotyp of Hosier, had 
een bijzonderheid. Door 

1̂1 
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Prentbriefkoart met linksonder de vermelding zop ('zie onder post
zegel') De |onge|uffrouw Gerda Braokhekke nam kenneliik inder 
daad de moeite om de postzegel te verwi|deren Of ze gehoor heeft 
gegeven uit de op die manier onthulde aansporing [veelgebakjes 
eten hoor, daag] verhaalt de geschiedenis met 

Soms wijzen de letters 
Z.O.P. bij de afzender 
naar het trucje, maar 
heel vaak ook niet. 

Na het eerder in 'Philate
lie' gesignaleerde artikel 
over paardentrams in het 
blad van de ZuidHol
landse postzegelvereni
ging ZHP, brengt het 
meinummer van dit ver
enigingsorgaan een ver
volg: het gaat over elek
trische trams en stoom
trams. Dit onderwerp 
biedt een keur aan aar

ADMINISTkATION • ^' BEHEER 
I)ESTÉI,!vGRAI>|lES ,f VAN TELEGRAFEN 
&. DE!> lELÉW lONES i EN ■ TELEFONEN 
TÉliGKAMME DE PHILANTHROPIE 

LIEFDADIGHEIDSTELEGRAM 
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Telegramme de Philantropie ofwel liefdadigheidstelegrom uit België 

middel van twee stel 
stempels konden twee re
clameteksten om en om 
worden afgedrukt. In 
1952 trok PTT Post de 
toelating van het appa
raat in, naar veHuidt 
vanwege de afrekening, 
die uitsluitend op waar
dekaarten mogelijk was. 

Op 1 januari afgestem
pelde brieven waren in 
de vorige eeuw niet zo 
zeldzaam, want bij de 
post werd ook op zon
dag gewerkt. Toch is het 
vinden van een brief van 
die datum altijd verras
send. In de Hoornblazer 
(Zaanse Postzegelvereni
ging) van mei is zo'n af
stempeling uit 1861 te 
vinden, op een zegel van 
5 cent van de eerste 
emissie. Het curieuze van 
deze afstempeling is het 
ontbreken van de laatste 
' 1 ' in het jaartal; er staat 
dus / 86. Een weldoor
dacht betoog maakt ech
ter duidelijk dat het om 
1861 moet gaan. 



Postzepveiling 
Wiggers de Wies »v 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 155e veiling 
wordt gehouden op 

donderdag 11 en vrijdag 12 december 
1997. 

Met een prachtig aanbod van betere zegels en series, fdc's, 
afstempelingen, poststukken, collecties en engrosposten van 

Nederland en O.R., 
Europese landen en overzee betere losse zegels en series 

o.a. enige prachtige kavels U.S.A. en China bloc's, 
waardevolle landencollecties uit particuliere nalatenschappen, 

engrosposten en prentbriefkaarten. 

Ook uw inzending verwerken wij graag 
in een van onze volgende veilingen; 

waarom neemt u geen contact met ons op voor een vrijblijvend 
advies en informatie over onze veilingvoorwaarden ? 

Singel 282 - 1 0 1 6 A D Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



HEINRICH HEINE EN ZUN HMTUEFDE 
VERHOUDING MET DUITSIAND ARIE BAKKER RDPSA, BREDA 

Verguisde dichter tweehonderd jaar geleden geboren 

m 

Nu duidelijk is dat de Duitse 

posterijen er dit najaar een 

bijzondere postzegel aan 

zullen wijden is er voldoende 

reden even stil te staan bij 

het feit dat de Duitse 

schrijver en dichter Heinrich 

Heine tweehonderd jaar 

geleden werd geboren. 

Heinrich Heine kwam naar 
alle waarschijnlijkheid op 13 
december 1797 ter wereld; hij 
kreeg de voornaam Harry. 
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Een weerklank van de voetreis die Heine 
in 1824 door het Harzgebergte maakte is 
te vinden in zijn uit vier delen bestaande 
boek Reisebilaer 

Zijn wieg stond in Düsseldorf, 
in de Bolkerstrasse 53, waar 
hij uit Joodse ouders werd ge
boren. Begraven werd hij in 
de Franse hoofdstad, om pre
cies te zijn op het kerkhof van 
Montmartre. Heine overleed 
na acht jaar jaar aan zijn bed 
te zijn gekluisterd. Vanaf zijn 
veertigste levensjaar leed hij 
namelijk aan een steeds erger 
wordende ruggenmergkwaal; 
zijn ziekbed omschreef hij zelf 
cynisch als Matratzengrufl (vrij 
vertaald: 'kapokgraf). 

BOEKVERBRANDING 
Heine was een van de belang
rijkste schrijvers van zijn gene
ratie. Aanvankelijk werkte hij 
bij het bankierskantoor Heck

scher & Co. van zijn oom Salo
mon Heine in Hamburg. Hij 
studeerde in de periode van 
1819 tot 1825 rechten in 
Bonn, Berlijn en Göttingen. 
In Berlijn leerde hij de dich
ters Chamisso en Hoffmann 
en de filosoof Hegel kennen. 
Zijn loopbaan als dichter be
gon voor Heine in 1821 met 
de verschijning van Gedichte, 
gevolgd door het Bijbelse 
epos Behazar en de romanti
sche treurspelen Almansor en 
Ratcliff (1823). Dat voorlaatste 

werk bevat de profetische 
woorden Dort, wo man Bücher 
verbrennt, verbrennt man auch 
am Ende Menschen ('Daar waar 
boeken verbrand worden, 
worden uiteindelijk ook men
sen verbrand'). 

PROTESTANT 
In september en oktober 1824 
maakte Heine een voetreis 
door het Harzgebergte, waar
over hij een boek schreef dat 
in zijn vierdelige werk Reisebil
der als boek 1 onder de titel 

In de jaren dertig van de vorige eeuw leer
de Heine de beroemde Fransen van zijn 
tijd kennen; onder hen de componist Hec
tor Berlioz (18031869) en de dichter en 
prozaschrijver Victor Hugo (18021885) 

Die Harzräse (1826) verscheen. 
Een jaar later kwam zijn Buch 

' / = ^ 

Links: manuscript van Heine's beroemd

ste gedicht: D/e loreley 

DIE LORELEY 
Ich weiß nicht, was soll es 
bedeuten. 
Daß ich so traurig bin; 
Ein Märchen aus alten Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus dem 
Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt. 
Und ruhig fließt der Rhein; 
Der Gipfeides Berges funkelt 
Im Abendsonnenschein. 

Die schönste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar, 
Ihrgoldnes Geschmeide blitzet, 
Sie kämmt sich ihr goldenes 
Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem 
Kamme, 
Und singt ein Lied dabei; 
Das hat eine wundersame. 
Gewaltige Melodei. 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 
Ergreifi es mit wildem Weh; 
Er schaut nicht die Felsenriffe, 
Er schaut nur hinauf in die 
Höh. 

Ich ^ube, die Wellen ver
schlingen 
Am Ende Schiffer und Kahn; 
Und das hat mit ihrem Singen 
Die LoreIjfy getan. 

Uit Buch der Lieder van Hein
rich Heine 



Heinrich Heine's geboortehuis aan de Bolkerstrasse nummer 53 in Düsseldorf 

der Lieder uit. Vele publicaties 
zouden nog volgen. 
Omdat hij dacht daardoor ge
makkelijker een aanstelling 
als advocaat in Pruisische 
staatsdienst te kunnen krijgen 
stapte Heine in 1825 van het 
Joodse op het protestantse ge
loof over; hij liet zich in de 
Lutherse kerk te Heiligen
stadt dopen, waarbij hij de 
voornamen Chrisdan Johann 
Heinrich aannam. Toch kreeg 
Heine geen aanstelling en in 
1826 schreef hij aan zijn 
vriend Moses Moser: Ich Bin 
jetzt bei Christ und Jude verhaszt. 
Ich betraure sehr dasz ich mich ge
taufl hab. ('Ik word nu door 
christenen en joden gehaat. 
Ik heb er veel spijt van dat ik 
me heb laten dopen. ') . 

DE LORELEY 
Heine's boeken zijn in vele ta
len verschenen, maar men 
heeft wel een eeuw moeten 
wachten voordat een Neder
landse vertaling van een paar 
van zijn geschriften het licht 
zag. Men kende Heine in Ne
derland wel, maar zijn werk 
was sterk gericht op de situatie 
in Duitsland; dat was voor de 
lezers in ons land niet erg in
teressant. Wel was men ervan 
op de hoogte dat de gedich
ten van Heine door Schu
mann en Schubert op muziek 
waren gezet. Misschien wist 

men ook nog dat het gezegde 
dat in Nederland alles vijftig 
jaar later gebeurt van Heine 
afkomstig was, maar verder 
strekte de belangstelling van 
onze landgenoten niet. 
Merkwaardig genoeg weet 
men tot op de dag van van
daag meestal wèl dat het ge
dicht Ich weiss nicht was soll es 
bedeuten, dass ich so traurig bin 
(getoonzet door F. Silcher) 
van Heine's hand is. Dankzij 
Heine kreeg C. von Bren
tano's romance uit 1802, Lc^re 
Ley (het verhaal van een op 
de Loreley zetelende, gelijk
namige waternimf) bekend
heid. De Loreley is een 132 
meter hoge rots op de rech
teroever van de Rijn nabij 
Sankt Goarshausen; ter plek
ke is de Rijn op zijn diepst (27 
meter) en de bedding bijzon
der smal. In het verhaal wordt 
beschreven hoe Lore Ley met 
haar hypnotiserende gezang 
voorbijvarende schippers tot 
zich lokte, waardoor hun 
schepen op de klippen lie
pen. 

EERSTE EUROPEAAN? 
Na de julirevolutie van 1830 
besloot Heine Duitsland te 
verlaten en zich in Parijs te 
vestigen, waar het liberalisme 
op dat moment hoogtij vier
de. Hij vertrok in 1831 als cor
respondent van de Augsburger 

Heine op zijn door hem zo verafschuwde 
Matratzengruff; aan zi|n voeteind Euge
nie Mirat, beter bekend als Mathilde 

Het is duidelijk dat Heine zich 
met zijn ironische observaties 
van zijn landgenoten willens 
en wetens gehaat maakte. Hij 
blies er het antisemitisme in 
zijn vaderland eerder door 
aan dan dat hij het verzwakte. 

BEELD NIET WELKOM 
Toen de bewonderaars van 
Heine na zijn dood, in het be
sef dat zijn levendige en beel
dende taal fascinerende litera
tuur was die de Duitse taal uit

ÜBittc UUn mib wdUv^ehen 

23üröci? ^tanffudê// / w 
/, 

S&Mfi^cr Btiitnwa^n wit bcutMriitiflIi««» gm)>ntib(n in ia/ 
Ztaub jMiingcn iinli anjcrc oltc SJotjcrflatt, vm \xrn bciit(iicr ïJcrsangcnljJlf 
ni'4 taiiicnti Stinncrnngcn nbcii, fnO mit ticni 

„lirc)|rt" mcrticii, i«i attittt &iiit mit (htMflvnt «ftgelvicfcn iatt«. 

®ar«tt ^tuntUttW. 
ixnn tattfi^J Btili fittüc^cj Sm;)finl>cn IIDĈ  fforf gciinit in ciidj ifl, iarm nititi 
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Dit ongesigneerde pamflet waarschuwt de burgers van Frankfurt dat de 'joodse groo^ 
heidswaanzin' er op uit is het deutscbchristlicnes Empfinden in het stof te laten buigen 
door de stad met een Helnestandbeeld te 'vereren' 

Allgemeine Zeitung naar de 
lichtstad, om daar zijn gehele 
verdere leven te blijven wo
nen. Hij leerde er onder ande
ren Balsac, Berlioz, Chopin, 
Dumas, Victor Hugo, Liszt, 
Nerval, Georges Sand kennen. 
Heine rekende het tot zijn 
taak de nieuwe politieke en 
sociale ideeën van de Fransen 
ook in Duitsland te introdu
ceren. Met zijn publicaties 
Französische Zustände (1832) 
en Zur Geschichte der neueren 
schönen Literatur in Deutsch
land (1833) deed hij ook een 
poging het Franse en Duitse 
denken dichter bij elkaar te 
brengen. We zouden deze 
linkse intellectueel dus de 
eerste Europeaan kunnen 
noemen! 

MATHILDE 
Omdat de Bondsdag in 1835 
alle geschriften van Junges 
Deutschland  een nogal hete
rogene groep Duitse dichters 
en schrijvers, onder wie Heine 
 verbood, raakte Heine in 
geldnood. Vooral de bijtende 
wijze WEiarop Heine de spot 
dreef met het doen en laten 
van de Pruisische regering 
werd hem hoogst kwalijk ge
nomen. Gelukkig verstrekten 
zijn oom Salomon en de Fran
se regering hem eenjaargeld. 
Heine, die op een aantal on
gelukkige liefdes kon bogen 
(hij raakte bijvoorbeeld ver
liefd op zijn Hamburgse nicht
jes Amalie en Therese Heine) 
trouwde op 31 augustus 1841 
in de SaintSulpice met Euge
nie Mirat, die hij als Mathilde 
bezongen heeft. 

wmmmmmmm^mtmtmmmm 

Ook Dijsseldorf wist de plaatsing van een 
Heinemonument long tegen te houden; 
alsof er in een stad die zo ri|k is aan an
dere monumenten geen plaats te vinden 
zou zijn. 

■•«••««I 
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In 1972 was het 175 |aar geleden dat 
Heinrich Heine werd geboren, de Deut
sche Bundespost herdacht dit feit met een 
zegel van 40 pf. 

zonderlijk had verrijkt, een 
standbeeld voor hem wilden ^ 
oprichten, bleek de ene na de °
andere stad  waaronder — 
Frankfurt en zijn geboorte o« 
plaats Düsseldorfniet bereid ^ 
zo'n monument binnen de ^ 
gemeentegrenzen te dulden. =
Dat de nationaalsocialisten ^ 
zijn werk honderd jaar na ^ 
dato op hun brandstapels ™ 
wierpen lag voor de hand. 2 
Maar zelfs na 1945 lustte ï 
men in de Bondsrepubliek ^^
Heine nog niet  aangeleer 1^4 
de haat is kennelijk hardnek ' • ' 
kig. 
Gelukkig heeft de stroeve rela
tie die er tussen Heine en zijn 
thuisland bestond niet verhin



HEINRICH 
^HEINE*^ 

Ook de Duitse Democratische Republiek 
herdacht de 175ste geboortedag van 
Heine: met een blokje van 1 m. 

derd dat de dichter op een 
aantal Duitse postzegels pas
send is herdacht. De Deutsche 
Bundespost besteedde in 1956 
aandacht aan de honderdste 
sterfdag van Heinrich Heine 
met een zegel van 10 pf (Mi
chelnummer 229). In 1972 

was de honderdvijfenzeventig
ste geboortedag van de dich
ter aanleiding tot de uitgifte 
van een zegel van 40 pf. (Mi
chelnummer 750). 
De Duitse Democratische Re
publiek herdacht Heine in 
1956 met zegels van 10 en 
20 pf (Michelnummers 516 
en 517); in 1972 volgde een 
souvenirvelletje van 1 m. (Mi
chelnummer 1814). 
En in dit Heinejaar, 1997, ge
ven de Duitse posterijen op 6 
november een zegel van 
110 pf uit om de tweehon
derdste geboortedag van de 
dichter te herdenken. 

VERGEVING 
Heine heeft zijn leven lang 
met de pen gevochten: met 
proza en poëzie, nu eens 
epischlyrisch, dan weer sati
risch of ironisch. Zijn strijd 
was gericht tegen wat hij zag 
als misstanden in zijn oude va
derland. Dat hij dat gevecht in 
de Franse standplaats Parijs 
voerde moet de verhouding 
tussen Frankrijk en Duitsland 
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Op 6 november verscheen een Duitse ze
gel ter nagedachtenis aan Heinrich Heine 

destijds niet ten goede zijn ge
komen. 
Misschien had ook Heine zijn 
twijfels. Op zijn doodsbed  de 
dichter overleed op 17 febru
ari 1856 in een pand aan de 
Parijse Avenue Matignon 
sprak hij immers de woorden 
Dieu m£ pardonnera. C'est son 
métier ('God zal me vergeven 
dat is zijn vak'). 

HEINE OP (NOG MEER) 
POSTZEGELS 

Niet alleen de in dit arti
kel ter spake gekomen 
Heinepostzegels betonen 
eer aan de grote Duitse 
dichter; er zijn ook ande
re landen die Heine met 
een zegel hebben her
dacht: 

Franse Zone 
(geallieerde bezetting van 
Duitsland, algemene uit
gifte): zegel van 5 m., Mi
chelnummer 13 (1946); 

Roemenië 
zegel van 1.75 1., Wert
nummer 1485 (1956); 

Sovjetunie 
zegel van 40 k., Yvertnum
mer 1864 (1956) en 

Bulgarije 
zegel van 44 st., Yvertnum
mer 878 (1956). 

P o s t B e e l d U n i e k 
Postzegelwinkel PostBeeld is uniek. Want PostBeeld is al bijna 15 jaar lang 
bezig onn nieuwe methoden te bedenken waar U als verzamelaar voordeel bij 
heeft. In deze advertenties willen we elke maand een aantal van die zaken op 
een rijtje zetten. Als deze aanpak U bevalt zien wij U graag als klant. 

Ruil nu uw dubbele 
zegels in tegen 

vaste inrullnriizcn! 
Veel verzamelaars hebben dubbele zegels waar ze niets meer mee 
doen. Dat is zonde. PostBeeld heeft geluisterd naar de wensen 
van vele verzamelaars en biedt nu de mogelijkheid om een groot 
aantal postfrisse zegels in te ruilen. Daar duidelijkheid altijd 
voorop staat bij PostBeeld doen we dit aan de hand van vaste 
inruilprijzen. Zo weet U van te voren waar U aan toe bent. Van 
een groot aantal landen hebben we prijslijsten met verkoop en 
inruilprijzen. Uiteraard kunt U de zegels inruilen tegen uw keuze 
uit ons uitgebreide assortiment. 
Vraag vandaag nog een lijst aan van het land waar U postfrisse 
doubletten van heeft! 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 0235272136 

de leukste postzegelwinkel fax: 0235272753 

Email: pstbeeld@worIdonllne.nl 
Bezoek ons op internet: http://www.cronje.net/collectio 
Uiteraard hebben wij ook nog steeds de meest uitgebreide prijslijstenservice. 
Van vrijwel ieder land en bijna 200 motieven hebben we lijsten. Tot 2 lijsten is 
gratis. Wilt U meer lijsten? Sluit dan 80c postzegels per extra lijst bij. 

Vc C\V\ lokveiA f̂̂ ^ 
postzegelveilingen vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 
Telefoon 0736 12 20 33 
Telefax 0736 13 67 39 

Voor onze veilingen vragen wij 
doorlopend goede verzamelingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

mailto:pstbeeld@worIdonllne.nl
http://www.cronje.net/collectio


c KÊ^ In welk jaar werd de eerste frankeerzegel van Nederland uitgegeven? ^1^^ 

Vanaf 27 december 18S1 is 
de eerste frankeerzegel van 
Nederland te koop geweest op 
verschillende postkantoren. 

Prof. dr. G. Holstege, hoofd

redacteur van het Handboek 
Postwaarden Nederland, 
bevestigt dat de eerste fran

keerzegel van Nederland in 
1851 is uitgegeven. 

Op 26, 27 & 28 september j l . is 
op de tentoonstelling 'GLOBE

POST 100' ook ruimschoots 
aandacht besteed aan dit 
onderwerp en werd tevens 
bevestigd dat de distributie 
van de eerste frankeerzegel 
van Nederland reeds in 1851 
plaatsvond, alvorens ze vanaf 

1 januari 1852 konden dienen 
als frankeermiddel. 

Alhoewel slechts 18 inzenders 
het goede antwoord hebben 
gegeven, heeft Philapost alle 
inzenders van de Prijsvraag 
tóch een gratis Wonderdoos 
cadeau gedaan. 

In plaats van 18 (het aantal 
goede inzenders) Wonder

dozen van f 99,=, heeft Phila

post bijna 4.000 Wonderdozen 
uitgereikt aan alle inzenders 
van de Prijsvraag. 

Iedereen heeft dus 
uiteindelijk een gratis 
Wonderdoos van 
Philapost ontvangen. 

DE WONDERDOOS VAN 1 MIUOEN CATALOGUS WAARDE 

De winnares van de Prijsvraag en düs van de Wonderdoos van 
1 Miljoen gulden cataloguswaarde is Mevrouw H.J.H, uit Dordrecht. 

Vanmiddag bekt ünlePn. 
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(Ingezonden brief) 

Op 12 oktober j l . werd de winnaar van de prijsvraag door Notaris 
van der Waal uit Rotterdam uit de goede inzenders getrokken. De 
gelukkige winnares neemt de prijs symbolisch in ontvangst van 
Thomas H. Tieroiff, die de prijs namens Philapost uitreikt. 

Tijdens de Dag van de Postzegel werden maar liefst 3 Extra Gratis 
Wonderdozen verloot onder de bezoekers met ieder een catalo
guswaarde van maar liefst f 100.000,=. 

De winnaar van vrijdag 10 oktober: C.G.v.d.B. uit Rotterdam. 
De winnaar van zaterdag 11 oktober: J.H. uit Rotterdam. 
De winnaar van zondag 12 oktober: J.v.G. uit Rotterdam. 

PHILATELIE CAMPAGNE 2000 is een initiatief van Philapost te Berkel en Rodenrijs. 

BREDENHOFDE BERMPOSTZEGELIMPORT 
BREDENHOFDE BERMPOSTZEGEUMPORT 
Bovenstraat 286a, RotterdamUsselmonde • Postbus 471, 3001 AL, Schiedam • Telefoon (0101 482.6725 • Telefax (0101 479.7065 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Maandag is 
de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten f 6,50. Rembours f 12,50. Boven f 200,= geen verzendkosten. 

Lttuchtturm Bo«k«n 

L4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

LS4/8 
LS4/16 
LS4/24 
LS4/32 

16 BIzwit 
32 BIz wit 
48 BIz wit 
64 BIz wit 

16 BIz zwart 
32 BIz zwart 
48 BIz zwart 
64 BIz zwart 

normaal 
13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

l x 
10,75 
15,75 
25,50 
29,00 

12,50 
21,50 
29,00 
37,50 

3x 
10,00 
14,75 
24,00 
27,50 

11,50 
20,50 
28,00 
35,50 

5x 
9,50 

14,00 
22,50 
25,75 

10,75 
19,25 
27,00 
33,50 

10 X 
9,00 

13,00 
21,50 
23,50 

9,75 
17,75 

26,00 
31,50 

9 kg Balen Zwitserland Caritas 
met nieuw en toeslag 

Prijslijst nieuw assortiment kilowaar op aanvraag, 
bel 010  482 6725. 
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MICHEL 
ruto|ia KifaiogOst 1197/98 

F' 
Ie 

Nog even en de Michel 
Europa-Kata log Ost 
kan niet meer in één deel 
v/orden ondergebracht, 
zo waarschuv/t de redac
tie van Schwaneberger 
in München ons alvast 
En terecht, v/ant de 
nieuwste editie telt meer 
dan 1.800 pagina's die 
samen - ondanks het feit 
dat er erg dun papier 
gebruikt is - qoed zijn 
voor een boekwerk van 
ruim vier centimeter dik 
Zoals we van de gede-
jen werkende samenstel-
ers van de Michel-cata-
logi gewend zijn is ook 
dit deel weer grondig 
onder de loep genomen 
en - waar nodig - verbe
terd en/of uitgebreid. 
Met name gelat dat voor 
Hongarije, waar de tele
graaf- en krantenzegels 
hun herintrede maken 
Ook bij Polen, Roemenië 
en de drie Baltische sta
ten Estland, Letland en Li
touwen werden recente 
vondsten verwerkt. 
Na de stormachtige ont
wikkeling die sommige 
emissies van sommige in 
deze catalogus behan
delde landen hebben 
doorgemaakt, is er nu 
sprake van consolidatie. 
De redactie spreekt van 
een 'solide ontwikkeling', 
met slechts in enkele ge
vallen bescheiden prijs
verlagingen (AK) 

1^ Michel Europa-Katalog Ost 
1997/98,1 820 pp, gei1l 

^ (z/w), formaat 15x20 cm Uit 
geqeven door Schwaneberger 

^ Verlag, München (Duitsland) In 
^ Nederland verkri|gbaar bi| de 
s erkende postzeqelnandel en bi| 
" j PW Memhordt, Bleyenburg 5, 
=> 2511 VC Den Haag, telefoon 
° 070 3652227 Pri|lf72 (bi| 
^ verzending per post f 78 -) 

UJ 

2 Bij de verzamelaars in 
X Zwitserland (en die van 

Zwitserland) is een ver-m schuiving in catalogusige-
bruik merkbaar. Steeds 
meer filatelisten stappen 
over van de Zumstein-ca-
talogus op de zoge
noemde SBK-catalogus 

van de georganiseerde 
handel in Zwitserland, 
simpelweg Cata logue 
des t imbres suisses 
geheten De editie 1997, 
waarvan de Franse editie 
onlangs ter recensie 
werd aangeboden, 
maakt duidelijk hoe aan
trekkelijk de hiervoor be
schreven overstap is. De 
handelarencatalogus is 
geheel in kleur uitge
voerd, waarbij de uitste
kende kwaliteit van de 
scans opvalt Problemen 
met de nummering doen 
zich niet voor, want de 
handelaren kregen toe
stemming om de Zum-
stein-nummers te gebrui
ken 

De catalogus is 'semi-ge-
specialiseerd', hetgeen 
in dit geval betekent dat 
de mate van specialisatie 
zeker te vergelijken valt 
met die van onze eigen 
NVPH-catalogus. De 
enigszins typische inde
ling (waarbij bijvoor
beeld de Pro Juventute-
en Pro Pofno-zegels in 
aparte secties worden 
ondergebracht) is in 
Zwitserland gebruikelijk; 
die IS dus OOK in de Zum-
stein-catologus terug te 
vinden 
Als extraatje zijn ook de 
emissies van de Verenig
de Naties Geneve en die 
van Liechtenstein opge
nomen 
De catalogus is behalve 
in het Frans ook in het 
Duits uitgegeven; in Ne
derland is echter alleen 
de Duitse editie verkrijg
baar (AK) 
Catalogue des timbres suisses, 
580 pp , gei1l (kleur), formaat 
14x20 cm Uitgegeven door 
Multipress Verlag Bazel (Zwit 
seriand) Verkriigbaar bi| de er 
kende postzegelnandel en bi| 
P W Meinhardt, Bleyenburg 5, 
2511 VC Den Haag, telefoon 
070-3652227 Pn|s f 37 50 (bi| 
verzending per post f 43 50) 

Verzamelaars van Duits

land en gebieden heb
ben als het om catalogi 
gaat een benijdenswaar
dig ruime keuze. Alleen 
al net gerenommeerde 
uitgevershuis Schwane
berger uit München heeft 
voor hun drie verschillen
de Michel-catalogi 'in de 
aanbieding': de Junior 
(voor beginnende en 
jeugdige verzamelaars), 
de normale' editie (voor 
iedereen die Duitsland 
serieus verzamelt) en de 
Spezial (het neusje van 
de zalm, bestemd voor 
diegenen die werkelijk 
alles van hun verzamel-
gebied willen weten). 
Van de normale editie, 
de B r i e fmarken -Ka 
ta log Deutschland, 
kwam onlangs de editie 
1997/1998 teschik-
baar geheel in kleur, 
met meer dan tiendui
zend afbeeldingen en 
ongeveer 54.000 prijs-
noteringen. De relatief 
bescheiden prijs zorgt er 
mede voor dat deze ca
talogus de best verkochte 
in Duitsland - zo niet in 
de gehele wereld - is. 
Bij Michel werkt men 
voortdurend aan uitbrei
ding en verbetering van 
de catalogusdelen Zo 
zijn in deze Deutschland-
Katalog voor het eerst 
alle lokale uitgiften in 
kleur afgebeeld, terwijl 
een andere nieuwigheid 
is dat bij de zegels van 
de DDR nu ook noterin
gen worden gegeven 
voor zegels met velaf-
stempeling. Dit laatste 
betekent dat diegenen 
die zich tot voor kort rijk 
dachten te rekenen aan 
massaal afgestempelde 
vellen frankeerzegels, 
hun 'bezit' nu met 60 a 
70 procent zien kelde
ren. 

De pittige noteringen van 
een aantal nog niet zo 
oude Duitse zegels (met 
name die uit het begin 
van de jaren negentig) 
wijzen er op dat de Duit-

MICHEI 
Brefii-Aer Ka'iog Dejtschtnc M71 

se verzamelaars zich 
kennelijk niet laten ont
moedigen door het toch 
vaak bekritiseerde emis-
siebeleid van de Duitse 
posterijen, dat een (te) 
zware aanslag op de 
portemonnee van de ver
zamelaar zou inhouden. 
In deze catalogus doet 
de Michel-redactie - en 
dat is toch wel opmerke
lijk - ook een stapje te
rug, de vroegere ABC-
Liste (een alfabetisch ge
rangschikte index van 
alle Duitse emissies) is nu 
teruggebracht tot een lijst 
die aiïeen de thema's 
van de zegels van het 
Duitsland van na 1945 
biedt - en dan nog met 
uitsluiting van de DDR-
zegels in die periode. 

(AK) 
Briefmarker^-Katalog Deutsch
land 1997/1998, 696 pp , 
8ei1l (kleur), formaat 15x20 cm 

'itgegeven door Schwaneber 
ger Verlag, München (Duits
land) In Nederland verkri|g 
baar bi| de erkende postzegel 
handel en bii P V^ Meinhardt, 
Bleyenburg 5, 2511 VC Den 
Haag, telefoon 070 3652227 
PriisT 39 50 (bii verzending per 
post f 45 50) 

Het is even schrikken 
misschien, voor de ver
zamelaar die voor het 
eerst met de S a k u r a 
Cata log of J a p a n e 
se Stamps kennis 
maakt Op het eerste ge
zicht lijkt de tekst uitslui
tend uit Japanse leeste
kens te bestaan. Dat is 

1 I da-
echter maar schijn- bi 
elke emissie wor 
turn van uitgifte, aanlei
ding tot de emissie, tan
ding, oplage en prijsno-
tering (in yens) in voor 
ons Westerlingen leesba
re letters en ci|rers aan
gegeven. Bovendien 
wordt in het hoofdstuk 
Catalog Information for 
Users nog een beknopte, 
maar toereikende toe
lichting gegeven op de 
indeling van de catalo
gus, waarbij zelfs enkele 

Japanse termen van een 
Engelse vertaling worden 
voorzien. 
De compacte catalogus -
uitstekend gedrukt en 
van duidelijke illustraties 
voorzien - kan daarom 
zonder veel problemen 
door elke verzamelaar 
van Japanse zegels wor
den gebruikt, waarbij 
wel aangetekend moet 
worden dat het om een 
algemene, en geen ge
specialiseerde publicatie 
gaat. (AK) 
Sakura Catalog of Japanese 
Stamps, 288 pp , geill (kleur), 
formaat A5 Uitgegeven door 
de Japanese Philatelic Society 
Foundation, Tokyo (Japan) In 
Nederland verkri|gbaar bi| de 
erkende postzegelnandel en bi| 
P W Meinhardt, Bleyenburg 5, 
2511 VC Den Haag, telefoon 
070-3652227 Pn|sf 32 50(bi| 
verzending per post f 38 50) 

Veel kleiner moeten de 
afbeeldingen in de Aus
tria Net to Kata log 
met worden, anders 
wordt het werken met 
deze gespecialiseerde 
catalogus van Oostenrijk 
geen pretje. En dat zou 
jammer zijn, want de 
hoeveelheid informatie 
die het compacte boekje 
biedt is niet gering. 
Daarbij moet worden 
opgemerkt dat een deel 
van de informatie betrek
king heeft op materiaal 
dat fi latei istisch gezien 
minder interessant is (zo
als zwartdrukken en de 
diverse plaatselijke gele-
genheidsstempels die 
vrijwel elke moderne 
Oostenrijkse emissie ver
gezellen). Bovendien 

worden ook zaken opge
voerd die als 'maakwerk' 
mogen worden betiteld, 
zoals particuliere ge-
denkblaadjes, allongen-
bedrukkingen, particulie
re raketpost, nadrukken 
Wie dit geen bezwaar 
vindt kan aan de 
Ausfn'o-catalogus veel 
plezier beleven. Niet al-



leen de Oostenrijkse 
postzegels, maar ook de 
munten sinds 1848 heb
ben een plaatsje in het 
boekwerkje gekregen. 
Heel aardig is het idee 
om bepaalde veel verza
melde Oostenrijkse emis
sies (Trachten, Bauten en 
Schönes Oesterreich) 
achterin de catalogus 
nog eens apart te Behan
delen, ditmaal voorzien 
van interessante achter
grondinformatie en met 
adviezen hoe deze emis
sies het best kunnen wor
den verzameld. Jammer 
dat de catalogus zo duur 
is; dat zal de inburgering 
van de Austria onder 
Nederlandse Oostenrijk
verzamelaars beslist niet 
vergemakkelijken. (AK) 

Austria Netto Katalog Briefmar
ken & Münzen; 394 pp., ge'ill. 
(voorn, in kleur}; formaat A5. 
Uitgegeven door Verlag Christi
ne Steyer, Wenen (Oostenrijk). 
In Nederland verkrijgbaar bij de 
erkende postzegelhandel en bij 
P.W. Memhordt, Bleyenburg 5, 
2511 VC Den Hoog, telefoon 
070-3652227. Prijs f 57.50 (bij 
verzending per post f Ó3.50). 

MICHEU 
USA-SPE2IÄL 1997 : 

Wie een indruk wil krij
gen van de gretigheid 
waarmee postadmini-
straties proberen beslag 
te leggen op het budget 
dat verzamelaars van 
nieuwe uitgiften ter be
schikking staat moet eens 
een blik werpen in de 
nieuwe Micnel USA-
Spezial 1 9 9 7 . Sinds 
de vorige editie van deze 
uitstekende catalogus uit
kwam (en dat is inmid
dels vijf jaar geleden) 
gaf de United States Pos
tal Service (USPS) meer 
dan zeshonderd nieuwe 
zegels uit en (of dat niet 
genoeg was) verschenen 
er ook nog eens meer 
don vijftig nieuwe post-
zegelboekjes. 
Verzamelaars van de ze
gels van de Verenigde 
Staten die zich hierdoor 
niet hebben laten ont
moedigen zullen de nieu
we Michel dus wel kun
nen gebruiken - als ze 
tenminste geen gebruik 
maken van de jaarlijks 
verschijnende Scoff^cata-
logus. Deze filatelisten 

moeten dan wel weten 
dat - misschien om ruim
te te winnen - de zegels 
van de Marshalleilan
den, Micronesië en Palau 
niet langer in de USA-
Spez/o; te vinden. 'Dat 
zijn immers inmiddels 
onafhankelijke staten ge
worden,' verklaart de 
Michel-redactie. 
Wat de prijsontwikkeling 
van Amerikaanse zegels 
betreft is er geen sprake 
van spectaculaire uit
schieters. De trend is 
'licht stijgend', met hier 
en daar een bescheiden 
prijsverlaging. 
Zoals we van Michel ge
wend zijn is er veel werk 
verzet om de catalogus 
weer helemaal up to 
date te maken; gezien de 
grote afstand tussen 
deze en de vorige editie 
was dat geen sinecure. 
Alleen daarom al verdie
nen de samenstellers een 
compliment. (AK) 

Michel USA-Spezial 1997; 
672 pp.; ge'ill. (z /w) ; formaat 
15x20 cm. Uitgegeven door 
Scfiwaneberger Verlag, Mün-
cfien (Duitsland). In Nederland 
verkrijgbaar bij de erkende 
postzegelhandel en bij P.W. 
Meinhardt, Bleyenburg 5, 2511 
VC Den Hoog, telefoon 070-
3652227. Prijs f 79.- (bij ver
zending per post f 85.-). 

Zoals enige tijd geleden 
in 'Philatelie' werd be
richt, heeft de redactie 
van de Michel-catalogi 
besloten, de te omvang
rijk geworden delen 
'Overzee' (lees: buiten 
Europa) opnieuw in te 
delen. Met de publicatie 
van de nieuwe catalogi 
is inmiddels een begin 
gemaakt; in de afgelo
pen maanden versche
nen de eerste drie delen. 
Onlangs kwamen de de
len vier en zeven uit; vijf 
en zes worden even 
overgeslagen omdat de 
bewerking ervan veel tijd 
vergt. 

MICHEL 
Noid- und Oslafriio 199/ • 

Deel 4 is getiteld N o r d -
und Osta f r ika . Be
handeld worden de lan
den op het noordelijk en 
oostelijk deel van het be
wuste continent, waarbij 
de grens met de overige 

Afrikaanse landen wordt 
gevormd door de staten 
Nigeria, Tsjaad, Soe
dan, Oeganda, Roean-
da, Boeroendi en Tanza
nia. Alles wat daaronder 
ligt wordt in de delen vijf 
(Westelijk Afrika) en zes 
(Zuidelijk Afrika) behan
deld; deze komen eind 
van dit jaar uit. 
Ten opzichte van de 
laatstverschenen Michel-
catalogus van Afrika (de 
editie 1993) zijn de prij
zen doorgaans geste
gen; de redactie ver
klaart deze stijging door 
te wijzen op de toegeno
men vraag naar Afri
kaanse zegels. Uitschie
ters zijn Egypte (gemid
deld co. 20 procent prijs
verhoging) en Kenya 
(hier en daar verhogin
gen van rond de hon
derd procent, vooral bij 
zegels uit de jaren tach
tig). Zegels gewijd aan 
het Wereldnatuurfonds 
(WWF) stegen soms 
spectaculair. 

Terecht merkt de redactie 
op dat er zegels worden 
uitgegeven die met uiter
ste terughoudendheid 
moeten worden bena
derd. Als voorbeelden 
worden genoemd de 
'emissies' van de repu
bliek West-Sahara (non
existent) en van Somalië, 
waar de burgeroorlog 
de infrastructuur zo sterk 
heeft vernietigd dat het 
maar de vraag is of de 
talrijke zegels die in en
kele jaren tijds versche
nen über/ioL/pt gebruikt 
kunnen zijn. 

Zoals gezegd is ook deel 
7 uit de Michel-reeks, 
Austra l ien , O z e a 
n ien , Antarkt is , in
middels uitgekomen. 
Door de nieuwe indeling 
van de catalogusdelen is 
dit deel - dat oorspron
kelijk Australië, de Ma
leisische archipel en 
Oceanië omvatte - in
houdelijk nogal gewij
zigd. Alle tot het Zuid-
poolgebied behorende 
postadministraties staan 
er nu in, maar de gebie
den Indonesië, Maleisië, 

de Filippijnen en Singa
pore zijn daarentegen 
verdwenen. Deze laatste 
gebieden zien we straks 
terug in de nieuwe cata
logusdelen Zuidelijk 
Azië, respectievelijk 
Zuidoostelijk Azië. In 
deel zeven zijn nu ook 
de Falklandeilanden en 
Zuid-Georgië onderge
bracht. 
Wat het prijspeil van de 
in dit deel behandelde 
landen betreft merkt Mi
chel op dat er sprake is 
van grote stabiliteit. 
Waar het de (nogal spe
culatieve) emissies uit de 
jaren zestig en zeventig 
betreft kan een terugval 
worden geconstateerd, 
terwijl het met de emis
sies vanaf de jaren tach
tig bergopwaarts gaat. 

(AK) 
Michel Nord- und Ostafrika 
1997; 9 t O pp. ; gei1l. (z /w) ; for
maat 15x20 cm. Uitgegeven 
door Schwaneberger Verlag 
München (Duitsland). In Neder
land verkrijgbaar bi j de erkende 
postzegelhandel en bij P.W. 
Meinhardt, Bleyenburg 5, 2511 
VC Den Haag, telefoon 070-
3652227. Prijs f 9 1 . - (bij ver
zending per post f 97.-). 
Michel Australien, Ozeanien, 
Antarktis 1997; 1072 pp.;géi1l. 
(z /w) ; formaat 15x20 cm. Uit
gegeven door Schwaneberger 
Verlag, München (Duitsland). In 
Nederland verkrijqbaar bij de 
erkende postzegelhandel en bij 
P.W. Meinhardt, Bleyenburg 5, 
2511 VC Den Haag, telefoon 
070-3652227 Prijsf 96.- (b i j 
verzending per post f 103.-). 

Omdat ze al jaren als 
een 'koppeltje' verschij
nen worden ze in deze 
rubriek ook steevast 
paarsgewijs besproken: 
Michels S c h w e i z / 
Liechtenstein-Spe-
z ia l en Oesterreich-
Spezial . De edities van 
1997 kwamen onlangs 
uit en catalogiseren zo
als we gewend zijn be
halve de hoofdgebieden 
ook weer de zegels van 
de Verenigde Naties van 
het kantoor Geneve, res
pectievelijk die van het 
kantoor Wenen. 
Van het deel dat de ze
gels van Zwitserland en 
Liechtenstein behandelt 
kan worden gezegd dat 
het een uitstekencTbeeld 

geeft van de 'windstilte' 
die er - althans als het 
om prijsontwikkelingen 
gaat - in deze gebieden 
Fieerst. Slechts bij de ou
dere emissies van de in 
Zwitserland gevestigde 
internationalié organisa
ties is enige (positieve) 
beweging zichtbaar. De 
verdienste van deze ca
talogus is dan ook niet 
zozeer dat hij als een 
soort prijsbarometer kan 
worden gebruikt, maar 
veel meer in de uitvoeri
ge, gedegen wijze waar
op hij is opgezet èn in 
het feit dat er ook dit jaar 
weer talloze wijzigingen 
en verbeteringen zijn 
doorgevoerd. 

De verschijning van de 
'jubileumeditie' Oosten
rijk van Michel (het deel 
verschijnt voor de twin
tigste keer) inspireert de 
redactie tot een kleine te
rugblik. Er is veel veran
derd, zo wordt geconsta
teerd: afwijkingen en va
riëteiten worden meer 
verzameld dan vroeger 
en de belangstelling voor 
postgeschiedenis is sterk 
toegenomen. Die facto
ren zijn van belang ge
weest bij de aanpassin
gen en verbeteringen die 
in de loop van de jaren 
in de Oostenrijk-catalo
gus zijn aangebracht, 
zegt Michel. Op het ge
bied van de noteringen 
in de catalogus is er de 
laatste jaren daarente
gen sprake van een bijna 
onveranderd beeld. (AK) 

Michel Schweiz/Liechtenstein-
Spezial 1997; 348 pp.; gei1l. 
(z /w) ; formaat 15x20 cm Uit
gegeven door Schwaneberger 
Verlag, München (Duitsland). In 
Nederland verkrijgbaar bij de 
erkende postzegelhandel en bij 
P.W. Memhordt, Bleyenburg 5, 
2511 VC Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs f 46.50 (bij 
verzending per post f 52.50). 
Michel Oesterreich-Spezial 
1997; 3 5 2 p p . ; gei1l. (z /w) ; for
maat 15x20 cm. Uitgegeven 
door Schwaneberger Vedog, 
München (Duitsland). In Neder
land verkrijgbaar bij de erkende 
postzegelhandel en bij P.W. 
Meinhardt, Bleyenburg 5, 2511 
VC Den Hoog, telefoon 070-
3652227. Prijs f 44. - (b i j ver
zending per post f 50.-). 
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Stanley Gibbons 

GREAT BRITAIN 

CONCISE 
STAMP CAIAIOGUE 

N E W ► 1 9 9 7 < ED^TIO^ 

Wie in het voorwoord 
van de nieuwe editie van 
de Great Britain 
Concise Catalogue 
zoekt naar prijstrends of 
naar veranderingen in 
opzet en inhoud van 
deze catalogus komt be
drogen uit. De redactie 
laat net bij een opsom
ming van datgene wat in 
de nieuwe Concise te 
vinden is en dat is in feite 
een herhaling van het 
lijstje van vorig jaar. 
Misschien is dat terecht 
en huldigen de samen
stellers de door voorlich
ters gekoesterde opvat
ting dot je alleen iets van 
je moet laten horen als je 
ook werkelijk iets mede 
te delen hebt. 
De nieuwe Concise is 
zoals Gibbons het zelf 
omschrijft  bedoeld als 
an essential guide for &ie 
'one country' collector of 
Great Britain. De doel
groep lijkt daarmee ade
quaat te zijn omschre
ven: die verzamelaars 
die GrootBrittannië van 
1840 tot nu met een be
scheiden mate van spe
cialisatie willen verzame
len. Ten opzichte van de 
vorige editie is de catalo
gus uiteraard uitgebreid 
met de uitgiften die in het 
afgelopen jaar versche
nen. De illustraties zijn 
duidelijk en de verstrekte 
informatie is behoorlijk 
diepgaand, al zullen 
'echte specialisten' na
tuurlijk liever een beroep 
doen op de schitterende 

,^ reeks Specialized Cata

^ logues die hetzelfde uit
 gevershuis uitbrengt.(AK) 

■^ Stanley Gibbons Concise Stamp 
^ Catalogue 1997, 284 pp , qeill 
s (z /w) , Tormaat 16x21 cm Oit
^ gegeven door Stanley Gibbons 
^ Londen/Rinawood (Groot Brit 
^ tannie) In Nederland verkri|g
^ baar bi| de erkende postzegel
3 handel Pri |s f45 30 

Het verschijnen van een 
nieuw deel in de reeks 
gespecialiseerde catalogi 
van GrootBrittannië, uit
gegeven door Stanley 
Gibbons, moet de harten 
van de ware Engeland
verzamelaars sneller 
doen kloppen. Met 

'nieuw' wordt hier be
doeld: bijgewerkt en uit
gebreid, want de redac
tie in Ringwood is al een 
aantal jaren 'b i j ' en laat 
de vijf delen die de reeks 
telt met de regelmaat van 
een rustig lopende klok 
verschijnen. Elk deel is 
eenmaal in de drie jaar 
aan de beurt om in een 
inhoudelijk geheel opge
friste versie van de per
sen te lopen. 
Dit jaar is dat het geval 
met deel 1, Q u e e n Vic
tor ia . Een opmerkelijke 
aanvulling is die van 

Stanley Cifalioni 

GREAT BRITAIN 
vaiM' 

W.A. Wiseman, de au
teur van het boek The De 
La Rue Years 1878
1910. Zijn bijdrage heeft 
betrekking op de rol van 
The 1884 Stamp Com
mittee. Deze commissie 
ging voortvarend aan de 
slag toen het grote pu
bliek bijzonder negatief 
bleek te reageren op de 
uitgifte van de zoge
noemde Lilac and 
Greenzegels van april 
en augustus 1884 Nog 
datzelfde jaar werd er 
begonnen met de voor
bereiding van een nieu
we frankeerserie, de Ju
bilee Issue van 1887. 
Wiseman beschrijft de 
activiteiten van de com
missie en die van de 
drukker van de nieuwe 
reeks, De La Rue, op in
trigerende wijze. 
De redactie van de Spe
cialised heeft de catalo
gus op een groot aantal 
punten verbeterd, uitge
breid en heringedeeld. 
Wie een zo goed als 
compleet beeld wil krij
gen van het filatelistisch 
materiaal uit de periode 
18401900 kan niet 
zonder deze 'bijbel' (AK) 

Stanley Gibbons Great Britain 
Volume I (Queen Victoria) Spe
cialised Stamp Catalogue, 
464 pp , gei1l ( z /w ] , formaat 
13 5x21 5 cm Uitgegeven door 
Stanley Gibbons, Londen/Ring 
wood (GrootBnttonnie) In Ne 
derland verkri|qbaar bi| de er
kende postzegelhandel Pri|s 
f 91 80 

LUCHTPOST 
SAMENSTELLING. J.E.C.M DEKKER 

POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

Dit keer heb ik wat min
der nieuws voor u dan 
anders. Er wordt op het 
moment dat ik dit schrijf 
gewacht op de terug
komst van de enveloppen 
van de Northwest Airii
nes//C[A1vluchten naar 
Delhi en Mumbai. 

SAS 
Dat Scandinavian Air
ways' System (SAS) vijf
tig jaar bestond wisten 
we natuurlijk al een hele 
tijd. De maatschappij 
gaat gewoon door met 
nieuwe vluchten. Zo 
vloog SAS op 1 april van 
dit jaar voor het eerst 
met een toestel van het 
type F28 op het traject 
otockholmÖslo v.v. 
Op 28 april 1997 werd 
een andere nieuwe 
dienst geopend: die tus
sen Kopenhagen en 
Szczecin v.v.; voor deze 
dienst wordt een F50 in
gezet. 
Op 2 juni 1997 werd 
een vliegtuig van hetzelf
de type gebruikt voor de 
eerst SASvlucht van Ko
penhagen naar Keulen 

SAS FIRST 
FOKKER 28 FLIGHT ( 97 
STOCKHOLM OULU ^ 

. ^ ^ 
SAS PHILATELIC CLUB 
l>osteResiBnie 
Oultl ÄifpOft 
FIN 9Q4fiO O U L U N S A L O 
flnland 

^1 

.  TURK BALON 

j . e 4 SONOERBALLON 
m 311 posrauG 

Of i l * " ,.# 

PROJUVENTUTE 
Op 18 september 1997 
was er een ballonvaart 
met als vertrekpunt Ka
padokya in Turkije. Aan
leiding was het kam

pioenschap ballonvaren, 
het 'goede doel' was de 
Oostenrijkse Kinderdorf

vereinigung van Pro Ju

ventute. 

Gelegenheids
stempels 

Philateiistenvereniging 
► 4 5 JAAR 

HoogezandSappemeer 

^ Hoogezand 
79 november 1997 

7, 8 en 9 november: 
Hoogezand. bijzonder 
stempel ter gelegenheid 
van de tentoonstelling in 
Hoogezand (aanleiding: 
45 jaar Philatelistenver
eeniging Hoogezand
Sappemeer. 
T 2 november : 
Den Haag: eerstedag
stempel Kinderpostzegels 
199/ (thema sprookjes) 
Het stempel werd uitslui
tend geplaatst op kant
enklare eerstedagenve
loppen, verkrijgbaar bij 
de Vakhandel Filatelie 
(prijs' f 5 85 voor een 
envelop met serie, f 9.95 

EERSTE DAG VAN UITGIFTE 

12 november 1997 Den H»ag 

voor een envelop met 
een velletje. 

Veldpoststempels 

15 oktober: 
Valkenburg (ZHj: ter her

denking dat het marine
kamp Valkenburg (ZH) 
op 15 oktober 1947 aan 
de Marineluchtvaart
dienst werd toegewezen, 
werd op 15 oktober 
1997 een herinnerings
envelop uitgegeven. Op 
deze envelop werd het 
gewone veldstempel 
Veldpost met als datum
aanduiding / 5 X. 97 ge
plaatst. Het was niet mo
gelijk om zelf stukken ter 
stempelinq aan het Cen
traal Velopostkantoor (of 
aan een ander adres) te 
zenden. 

DIEFSTAL IN 
WAGENINGEN 

Op maandag 13 oktober 
is ingebroken bij een 
verzamelaar in Wage
ningen. 
De aader(s) verdwenen 
met medeneming van 
vier Davoalbums met 
daarin een aantal eerste
dagenveloppen en stuk

ken met gelegenheids
stempels (1989) en zes 
multomappen met oude 
brieven en kaarten van 
Oostenrijk. 
Als u over inlichtingen 
beschikt die tot de oplos
sing van dit misdrijf kun
nen leiden, wordt u ver
zocht contact op te ne
men met de politie in 
Wageningen, telefoon 
0317473811. 



MONDIAL STAMPS BV. 
BRINKGREVERWEG 13 7413 AA DEVENTER TEL : 0570-633258 FAX : 0570-636293 

FILATELISTISCHE MAKELAARDIJ : Th.C.BAKKER 
GROTE VERKOOP VAN CONSIGNATIE PARTIJEN 

Aangeboden namens diverse eigenaren/erfgenamen. 
Grote verzamelingen, koffers, verhuisdozen en nalatenschappen. 

Haikmj U kunt voor de netto bedragen, zonder opgeld of andere kosten, 
onderstaande partijen direkt kopen. Wij treden op als makelaar/taxateur. 

Op afspraak zijn de aangeboden partijen op ons kantoor te bezichtigen. U kunt ook 
telefonisch informatie inwinnen over de betreffende partijen. 

Londen 

01. Franse koloniën m Afrika gebruikt en ongebruikt meest oud en klassiek cat waarde Yv.124.500,-
02. Franse koloniën Levant gebruikt en ongebruikt meest oud en klassiek cat waarde Yv.41.000,-+ 
03. Franse koloniën in Noord-Afrika gebruikt en ongebruikt meest oud en klassiek cat waarde Yv.39.700,-
04. Franse koloniën in Noord-Afrika gebruikt en ongebruikt meest oud en klassiek cat waarde Yv. 33.945,-
05. Franse kolonren in Azie gebruikt en ongebruikt met veel betere nummers meest oud cat waarde Yv.70.700,-
06. "Copernicus" tentoonstellings collectie m 5 banden, uniek en waardevol met brieven ongetande zegels, proeven, etc 
07. "Schepen" postfrisse motief verzameling m 3 luxe banden 
08. Zuid-Amerika meest oud en klassiek gebruikt en ongebruikt m 62 rondzendboekjes cat waarde Yv.130.000,-+ 
09. Zuid-Amerika meest oud en klassiek gebruikt en ongebruikt in 65 rondzendboekjes cat waarde Yv.135.000,-+ 
10. Franse koloniën in Afrika gebruikt en ongebruikt meest oud en klassiek met betere nummers cat waarde Yv.136.000,-
11. Oost-Europa meest ouder materiaal m groot aantal rondzendboekjes cat waarde Yv.180.000,-+ hoogst interessante partij 
12. 58 Albums en extra doos met FDC's meest Bund, Berlijn, DDR, UNO, Ver.Europa w o betere en diverse meelopers 
13. Ver.Europa in 11 luxe Lmdneralbums met * 7 7 o wo beter Nederland, Duitsland,Vaticaan, Spanje en Zweden 
14. Israel, 11 albums met postfris, FDC's postwaardestukken, etc veel materiaal t/m 1993 deels meervoudig verzameld 
15. Nalatenschap bestaande uit 13 albums met thema verzamelingen o.a.Wedding Charles en Lady Diana en Ruimtevaart 
16. Diversen ca 30 kilo m verhuisdoos en kleinere doos met veel albums motief o.a.Unicef, motief Dieren en Vogels, enz. 
17. Olympische Spelen 1968/1980 motief in 5 luxe albums w o beter o.a.lVlonaco Lake Placid blokken 1980 postfns, enz 
18. Olympiade meest postfns en speciale couverts in 13 luxe meest Kabe albums en tevens motief Nobelprijs in 2 albums 
19. "Vlinders" prachtige verzameling m 4 luxe Davo Kosmosbanden met ca 300 bladen met meest postlrisse zegels 
20. "Bloemen" luxe postfrisse verzameling in 13 Davo Kosmosbanden met ca 900 bladen ook thema "Paddestoelen" 
21. Europa verzameling 1840/1960 in 10 dikke Kabe albums met o a belangrijk Duitsland. Alle landen zijn aanwezig van 

Albanië t/m Vaticaan met veel goede series en blokken Prachtige basis voor een mooie Europa verzameling 
22. Italiaanse Koloniën en Gebieden, verzameling meest ongebruikte betere nrs en series in 7 msteekboeken gemiddeld 

2x verzameld m mooie kwaliteit o.a.Eritrea, Cirenaica, Libia, etc. geteld op Sassone Lire 36 miljoen (ruim ƒ 41000,-) 
23. Duitsland brieven, postwaardestukken en diverse zegels m grote doos van ca 13 kilo 
24. Koffer met nalatenschap in 9 dikke msteekboeken met o a veel postfris Rusland, Malta, Spanje, Zweden, UNO etc 
25. Koffer met nalatenschap waarin grote stockboeken en mappen met veel Europese landen w o postfris gewicht ca 19 kg 
26. Koffer met nalatenschap waarin 8 stockboeken met o a Polen (veel postfris), IVIonaco, Nederland enz gewicht ca 14 kg 
27. Nalatenschap met veel poststukken en postfrisse uitgaven o a leuk USA en Frankrijk, Azoren, IVIadeira en Turkije 
28. "WK Voetbal" motief in 7 luxe Lmdneralbums (1972 en 1974 in 2 en 1978 in 5 albums ) met enorme aanschafwaarde 
29. Nalatenschap met Europa en ook Overzee m 16 grote msteekboeken wo beter Leuk België, oud Engeland en diversen 
30. Kleine koffer met brieven, msteekboeken en diversen Gewicht ca 8 kilo (zo bij ons binnengebracht) 
31. Nalatenschap w o postfris Groot-Brlttannie, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Belgisch Congo, Nederland etc. 
32. Nalatenschap bestaande uit dikke msteekboeken met o.a.België, Denemarken, Faroer, Hongarije.JoegoslavIë etc 
33. Europa w o verzameling gebruikt Ierland, Frankrijk m 2 voorraadboeken w o veel postfris en 2 albums Wereld "Sport" 
34. Philatelist, die zich breed oriënteerde wil alles m een keer verkopen ca 16 kg o a msteekboeken jaarsets,Kanaaleilanden 
35. Schepen motief verzameling postfris en enkele speciale couverts in 7 luxe Lmdneralbums Gigantische aanschafwaarde 
36. Diverse Motieven m 5 albums en msteekboek o.a.Voetbal, Rowland HUI Postzegel op Postzegel, Zeilschepen etc 
37. Motief verzamelingen m 7 luxe albums w o Zeppelin m 3 dikke Borekalbums 75 jaar Nobelprijs m 2 albums en 

Jaar van het Kind m 2 luxe Lmdneralbums met zegels en speciale couverts 
38. Motief verzameling m 6 luxe albums w o Voetbal meest postfris met enkele couverts en Olympiade 1980 m 2 albums 
39. 25 Jaar Koningin Elizabeth II postfris en speciale couverts m 4 luxe Borekalbums 
40. Verzamelingen motief w.o.Ruimtevaart,Vrljheldsmonumenten, Postgeschiedenis, Lufthansa, Ver.Naties en diverse 

albums met documentatie Postarchief Een "zware' partij van 29 luxe albums in 3 verhuisdozen Veel postfris en couverts 
41. Oost-Europa postfris engros in dik voorraadboek 5 engrosmappen en in envelop Veel Roemenie Bulgarije en Rusland 
42. Oud koffertje met diversen m msteekboek en doosjes Aardig DDR en zeer leuk oud Oostenrijk op stempels etc 
43. Doos met meest postfrisse nieuwtjes van Vaticaan, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en jaarboeken Engeland 
44. Koffer met diversen w o Ver.Europa postfris en FDC's Vaticaan, blokken Europa Bund en Berlijn en WK Voetbal 1978 
45. Sport Wereld motief m 3 msteekboeken met postlris en gebruikt w o beter met speciale couverts en luxe verzameling 

Tennis postfns met couverts m luxe album Leuk voor de Sport liefhebber 
46. West- en Oost-Europa postfrisse blokken verzameling 1970/1977 wo diverse betere m 8 luxe Lmdneralbums 

De aanschafprijs voor nieuwtjes lag ver boven de ƒ 10 000 -
47. Koffer met albums en brieven postwaardestukken etc Veel landen, veel zegels, veel materiaal 

4.750, 
1.750,-
1.750,-
1.400,-
4.000,-
2.000,-

600,-
3.900,-
3.900,-
4.750,-
5.000, 
4.250, 
4.000, 
2.250,' 
1.300, 
1.450,' 
1.500,-
4.200,-
2.250,-
6.250,-

32.500, 

7.250,-

750,-
2.250, 
1.350,-
1.450,-
1.750,-
1.600,-
1.500,-

750,-
1.600,-
1.900,-
2.400,-
1.200,-
2.250,-

950,-
2.100,-

1.400,-
600,-

3.500,-

3.000,-
750,-

1.250,-
1.850,-
1.350,-

2.500,-

1.200,-

U wilt liever verkopen !! Neem dan kontakt op met onze filatelistische makelaardij. 
Tel: 0570 - 633258 Fax : 0570 - 636293 

"Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn" 
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31e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 
22 t/m 25 april 1998 

Inzenden tot uiterl i jk: 15 februari 

Als een der toonaangevende postzegelveilinghui

zen ter wereld tiebben wij een voortreffelijke kennis 
van de markt en een gestaag groeiende interna

tionale klantenkring. Wij kunnen onze inzenders een 
vraag garanderen die in vertiouding staat tot de 
kwaliteit van onze koperskring, en tiun op deze wijze 
een optimale opbrengst voor tiun aanbod in tiet 
vooruitziclit stellen. 

Onze veilingen vinden tweemaal per jaar plaats: 
in de lente en in de herfst. Wilt u aan een van de 
komende veilingen deelnemen? Dan verheugen 
wij ons op uw aanbod. Wellicht wilt u momenteel 
niet zelf inzenden, maar kunt u ons wel aan een 
goed object helpen; in dat geval honoreren wij 
uw bemiddeling met een gepaste provisie. Maar 
ook als u liever direct verkoopt dan via de veiling 
staan wij tot uw dienst. Wij kopen snel en tegen 
een faire en reële prijs objecten van iedere orde 
van grootte. 

Overigens: de taxatie van uw filatelistisch materiaal 
door onze experts is gratis en verplicht u uiteraard 
tot niets. De beslissing om het al dan niet te laten 
veilen ligt geheel bij u. 

BESTELBON voor: 3g 

□ Inzendformulieren 
□ Veilingcatalogus voorjaar 1998 
□ Informatiebrochure 

Naam 

Adres 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT JYV, 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. (494023 34 3536 • Fax 1494023 04 45 1̂ '̂ ■1 

US Postal USA 1998In kleur 
US Postal (eng.) catalogus USA 1998 460 bIz., kleur 42,50 
Unitrade (eng.) speciale catalogus Canada & Gebieden 1998 ca. 540 biz. 49,50 
Harris (eng.) catalogus USA & Canada 1998 ca. 400 bIz. 35,— 
Hettermann (eng.) spec. cat. Zuidafrika/SWA/Namibia '97 286 bIz. kleur 64,50 
IHS (eng./thais) speciale catalogus Thailand 1998 261 bIz. kleur 69,— 
IS (eng.) catalogus Hongkong 1997 73 bIz. kleur 28,50 

speciale cat. IVIalaysia/Singapore/Brunei 1997/98 250 bIz. kleur 60,— 
Sakura (jap./eng.) catalogus Japan 1997 280 bIz. kleur 32,50 

Facit (eng./zweeds) speciale cat. Scandinavië 1998 752 biz. Ideur 120,— 

Gibbons (eng.) catalogus GrootBhttannië 1998 in kleur 27,80 
speciale catalogus Brits Commonwealth 1998 2 delen 1525 bIz. 220,— 

SBK (duits/fr.) semispec. cat. Zwitserland & Liechtenstein 1998 
610 biz. kleur 37,50 

Vlastos (eng./gneks) spec. cat. Griekenland & Cyprus 1998 2 dIn. 687 bIz. 49,50 
Sassone (ital.) spec. cat. ItaliëA/aticaan/San Marino 19981040 biz. kleur 75,— 

speciale catalogus Italiaanse Gebieden 1998 366 bIz. kleur 39,50 
Edit il (spaans) catalogus Spanje 1998 ca. 200 biz. kleur 37,50 

catalogus Spanje & Gebieden 1998 ca. 320 bIz. kleur 75,— 

LEIDDRAAD voor den Speciaalverzamelaar 
van Nederland 
Herdruk uitgave 1922 met uitgebreide beschrijving van o.a. plaatfouten. 
Jubileumuitgavet.g.v. 100|arig bestaan Fa. Keiser&Zn. Den Haag 32,50 
Vliegende Hollander catalogus luchtpost Nederland & Gebieden 1998 30,— 
Geuzendam catalogus postwaardestukken Nederland & Gebieden 1997 37,50 
v.d. Ven catalogus langebalkstempels Nederland 1997 95 bIz. kleur 37,50 
Vrijdag zéér uitgebreid handboek postgeschiedenis Japanse bezettting 

Nederlands Indië 1996 3 delen 950 bIz. kleur 350,— 

DINOSAURUSSEN op zegels 
Domtil (eng.) wereldcat. reptielen & dinosaurussen op zegels 1997 39,50 
Yvert (trans) wereldcat. Olympische Zomerspelen op zegels 1997 352 bIz. 79,— 
Inpeg (ned.) wereldcatalogus Voetbal op zegels 1996 2 delen 186 biz. 53,— 

wereldcalalogus Wielrennen/Fietsen op zegels 1996 48 bIz. 16,50 
wereldcatalogus Treinen op zegels 1996 2 delen 164 bIz. 49,— 

Aanbieding: vd. Heijden (ned.) wereldcat. UPU op zegels 1994 2 dIn. 20,— 

DBZ  Deutsche Briefmarken Zeitung 
3 recente nrs. als proef excl. porto 15,; Jaarabonnement incl. porti 149,— 
nu abonnement afsluiten, per 01 01 1998 wordt de prijs verhoogd! 

PERGAIVIIJNZAKJES 
45/60 mm per 100 5,50 perlOOOSO,

62/62 mm per 100 6,50 per 1000 60,

65/102 mm per 100 6,50 per 1000 60,

85/117 mm per 100 7,— per 1000 65,

115/160 mm per 100 11,— per 1000 105,— 

120/180 mm perl 00 15,— per 1000 140,— 

130/200 mm perl 00 14,— per 1000 130,— 

165/215 mm perl 00 17,— per 1000 160,— 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten. Orders tot ƒ 50,- alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. 
Prijswijzigingen voorbehouden. Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN/AMRO 47.36.54.717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Centraal Station) ■H' 070-3652227 

faxnr. 070-3651885 
Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00; zaterdag 10.00-13.00 

Besteladres voor de handel: Davo bv & Importa bv 
Besteladres Den Haag: Keiser & Zn - tel. 070-3462339 
Besteladres Maastriclit: Fa. Trynes - tel. 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel. 010/4768175 (ook 's-avonds) 



60EDVÖ0R IEDEREEN 
Uitgeüm moeten midden houden tussen recht en rede 

rt 
R. VAN DAM, ENSCHEDE 

Zijn catalogusnummersystemen auteursrechtelijk beschermd? 

De auteur van de nu volgende bijdrage meent van wel. Maar, 

voegt hij er aan toe, de rechthebbenden zouden er goed aan 

doen soepel om te gaan met derden die dergelijke systemen 

voor het grote publiek toegankelijk willen maken. 

Een van de aspecten die in 
een recente discussie op Inter
net een rol speelde, was de 
vraag of de nummersystemen 
van de grote catalogusuitge
vers zoals Stanley Gibbons, Mi
chel, Scott en "Wert & Tellier 
auteursrechtelijk beschermd 
zijn of - ju is t vanwege het feit 
dat ze zo algemeen gebruikt 
worden - daarentegen beho
ren tot het 'publiek bezit'. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 
In het algemeen werd erkend 
dat het, zeker als er een sa
menhang is met zegelom
schrijvingen en catalogusprij
zen, om meer gaat dan een 
simpel nummer. Er is en er 
wordt tijd en moeite (en dus 
geld) besteed aan het ontwer
pen van dergelijke nummer
systemen en het onderhou
den daarvan. 
Alleen al om die reden kun
nen nummersystemen wor
den aangemerkt als een intel
lectueel eigendom; ze zijn dus 
auteursrechtelijk beschermd. 
'Intellectueel eigendom' be
hoort tot de meest waardevol
le bezittingen waarover een 
bedrijf beschikt. Er zijn zelfs 
bedrijven die zich uitsluitend 
met de verwerving en ontwik
keling van intellectuele eigen
dommen bezighouden om 
deze via licenties te gelde te 
maken. Ook in de enige 
maanden geleden in het 
nieuws staande Technolease
constructie speelde het intel
lectueel eigendom een essen
tiële rol. 

GOODWIU 
Een andere, minder bekende, 
immateriële zaak die als waar
devol bezit wordt aangemerkt, 
is goodmll. Artsen die hun 
praktijk verkopen brengen 
daarvoor als regel aanzienlijke 

bedragen aan goodimll in reke
ning. Langzamerhand begin
nen ook bedrijven te beseffen 
dat het hebben van een be
paalde 'naam' voor het pu
bliek een belangrijk gegeven 
is. Zulke bedrijven gaan dien
overeenkomstig handelen -
een voorbeeld daarvan is de 
multinationale oliemaatschap
pij Shell in relatie tot milieu
problemen. 
Voor catalogusuitgevers is het 
van belang zowel het aspect 
auteursrechten als de goodwill 
in het oog te houden. Zo zal 
goodxmll kunnen worden be
vorderd door de kwaliteit van 
een catalogus, maar ook en 
vooral door de mogelijkheid 
tot het algemeen gebruik van 
de nummers daaruit. 

VERKRAMPTE REACTIE 
In principe maakt elke hande
laar die adverteert met behulp 
van een catalogusnummer in
breuk op de auteursrechten 
van de uitgever van die catalo
gus. Toch zal geen enkele wel
denkende catalogusuitgever 
daar een probleem van ma
ken. Integendeel, het wordt 
expliciet toegestaan, want hoe 
meer de nummers van een be
paalde catalogus worden ge
bruikt (en dus als publiek be
zit worden ervaren), des te be
ter is dat voor de acceptatie 
van die catalogus. Het tot een 
standaard verheffen van een 
bepaalde catalogus voor een 
bepaald land, gebied of thema 
kan van grote invloed zijn op 
de verkoopcijfers van die cata
logus. 
De nogal verkrampte wijze 
waarop een aantal catalogus
uitgevers reageert op het toe
passen van hun nummersyste
men in apart ontwikkelde 
CD/ROM-producten is dan 
ook niet erg rationeel. Aan 

het ontwikkelen en uitgeven 
van een catalogus op C D / 
ROM zijn relatief grote inves
teringen en risico's verbon
den en er is bovendien een ge
heel nieuwe deskundigheid 
voor nodig. Klassieke uitge
vers van catalogi beschikken 
als regel niet over die deskun
digheid en hebben bovendien 
grote last van de wet van de 
remmende voorsprong. 

LICENTIES 
Een veel praktischere benade
ring, ook uit het oogpunt van 
goodmll, zou zijn om met li
centie-overeenkomsten een 
deel van de winst van de nieu
we markt te incasseren en ver
volgens af te wachten welke 
aanpak uiteindelijk succesvol 
blijkt. Op dat moment zullen 
beide partijen zich weliswaar 
in een wederzijds afhankelij
ke, maar ook in een - om het 
met de Amerikanen te zeggen 
- win-zvin situatie bevinden. 
Angst dat de CD/ROM de 
klassieke catalogus geheel zal 
verdringen is een slechte raad
gever. Bovendien beschikt de 
klassieke uitgever over een in 
de loop van vele jaren opge
bouwde infrastructuur om het 
systeem te onderhouden, iets 
wat de CD/ROM ontwerper 
nu juist weer niet heeft. 

GROOT VERSUS KLEIN 
Toch maakt het wel enig ver
schil of het gaat om een grote 
uitgever die op dit moment al 
catalogi voor de gehele wereld 
publiceert of om een relatief 
kleine uitgever voor een enkel 
land of een heel gespeciali
seerd gebied. 
De technologie van de C D / 
ROM in combinatie met de 
behoefte van het grote aantal 
thematische verzamelaars om 
gemakkelijk toegang te heb
ben tot een wereldcatalogus 
zal er toe leiden dat op ter
mijn de positie van de kleine 
uitgevers in het gedrang komt. 
Grote uitgevers hebben im
mers de beste papieren als het 
erom gaat om met behulp van 
licenties zo veel mogelijk 
CD/ROM-producten aan zich 
te binden. Hierdoor bestaat er 
aanzienlijk meer kans dat daar 

een succesvolle onder zit. Be
schikt men eenmaal over een 
topper op dit gebied, dan zul
len de verzamelaars daar uit
eindelijk massaal gebruik van 
gaan maken. Lokaal gebruikte 
en /o f speciale catalogusnum
mers kunnen met behulp van 
extra verwijzingen, zolang 
daar behoefte aan is, toegan
kelijk blijven. 

SAMENWERKING IS NODIG 
Er is geen enkel scenario te 
bedenken waarin de hier ge
schetste ontwikkeling, als die 
eenmaal op gang is gekomen, 
tegengehouden zou kunnen 
worden. Uit oogpunt van toe
komstperspectief doen ont
wikkelaars van CD/ROM-pro
ducten er dan ook het beste 
aan samenwerking te zoeken 
met een grote catalogusuitge
ver. En om dezelfde reden 
zouden de kleine uitgevers 
daar ook verstandig aan doen. 
Voor beiden zullen de overle
vingskansen uiteindelijk af
hangen van goodwill 

KOM KIJKEN OP DE HCC-
DAGEN IN UTRECHT! 
Filatelisten die gebruik ma
ken van een computer kun
nen hun hart ophalen tij
dens de HCC-dagen, die 
van 28 tot en met 30 no
vember in Utrecht zullen 
worden gehouden. U kunt 
zich het beste vervoegen bij 
de stand van de postzegel 
gebruikersgroep van de 
HCC; daar kunt u kennis 
nemen van de vorderingen 
die door de verschillende 
leveranciers in het afgelo
pen jaar zijn gemaakt. De 
HCC-dagen worden ge
houden in de Utrechtse 
Jaarbeurs. De openingstij
den zijn van 10 tot 17 uur. 
Voor vijftien gulden krijgt 
u toegang tot dit Mekka 
voor computerenthousias-
telingen. 



LJk>kAJ>A^^AJ. 
HOLLANDS 

@ 
IHILLEGOM 

X 5 
POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/?/! T/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAG VAN 9-17 UUR DONDERDAG OOK 19-21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 

GRATIS 
N E D E R L 

NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
A N D E N I N D O N E S I Ë 

NIEUW! 
JAARGANGEN 

1996** 
Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië 
Canada 
China 
Cyprus Grieks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
Ierland 
Israel 
Itahe 
Malta 
Monaco 

50,-
40,-
7-

189,-
134,-

44,-
30,-
75, -
90,-

106,-
106,-
140,-
134,-

98,-
117,-

42,-
231 , -

Nieuw Zeeland 243, -
Noorwegen 91 , -
Palestina 57 , -
Portugal 214, -
San Manno 114,-
Spanie 127,-
Vaticaan 89 , -
IJsland 85 , -
Zweden 137 -

NIEUWE OOST-EUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 
ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 
ARMENIË 
AZERBAIDZJAN 
GEORGIË 
KARABACH 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAiTJE 
UZBEKISTAN 
WIT RUSLAND 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 1991 

6 -
4 0 -
14-

29-

3 -

1992 
20-
19-
11-

102-
31-

1160-
1 -

86-
13-
37-
17-
3 -

12-

32-
67-
46-

B E S T E L P R E M I E 
B|| bestelling van tenminste 60,-

WATERMERKIOEKER 
MORLEY-BRIGHT 
INST-A-TECTOR 

van 6 9 - voor slechts 49,50 

1993 
44-

129-
28-
48-
62-
24-

18-
7-

74-
48-
42-
8,-

35-
20-

4 6 -
67-
39-
37-
38-

1994 
37-
76-
37-
3 1 -

146-
14 

38-
135-
253-

28,-
4 1 -
16-
1 5 -

417-
75-
41-
45-
37-
32-

1995 
2 6 -
39-
3 1 -

68-
218-
182-

169-
100-
238-
104,-

30-
99-
20-

95-
57-
30-
33-
44-

1996 
2 4 -
6 2 -
3 5 -

64 
193-

45-
105-
189-

21-
165-
149-

14-
48-
70-

188-

TOTAAl 
157-
365-
163-

313-
650-
265-
105-

1574-
264-
817-
342-
134-
119-
222-
657-

344-
323-
219-
136-
152-

NIEUW ZEELAND 
Blok 50b (ongetand) 

RUGBY-BL0K1995 
Cat. Michel DM 500,-

/ 350,-
Slechts enkele stuks in voorraad 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

42,— 
28,— 
38,— 
36,— 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
31,— 
35,— 
36,— 

Kompleet 375,— 

F D C 

49 — 
32,— 
40,— 
39,— 
43,— 
40,— 
42,— 
39,— 
38,— 
43,— 
47,— 

445,— 

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 
OOST-EUROPA vanaf 3 0 % POLEN 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
64-
74-
78-
90-
84-
81 -
66-
91 -
84-
78-

® 
64-
61-60-
73-65-
66-60-
73-

70/79 775,- 625,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

75-
55-
71 -
69-
60-
78-
81 -
83-
61 -
63-

61 -
44-
54-
57-
45-
59-
61 -
61-
46-
48-

80/89 685.- 525,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 -
224 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -

51 -
224 -

9 1 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris 2115,-

gestempeld 1790,-

TJECH.S10W. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

•• 
65-
75-

102-
75-
72-

217-
82-
128 

® 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

317- 274-
166- 132-

70/79 1275,- 950,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 -
132-
205-
130-
193-
149-
285-
107-
220-

39-

181 -
102-
149-

9 9 -
164 -
124 -
2 5 6 -

9 2 -
2 1 0 -

3 2 -
80/89 1625,- 1375,-
1990 
1991 
1992 

2 9 -
2 9 -
3 4 -

2 3 -
1 9 -
2 4 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,-

gestempeld 2350,-

RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 1 0 4 -
8 5 -
6 2 -

2 1 3 -
1 9 8 -

5 2 -
5 7 -
5 2 -
41 -
41 -

® 
5 2 -
3 8 -
3 3 -

1 7 9 -
1 6 4 -

2 3 -
2 3 -
2 2 -
1 8 -
1 7 -

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 1 7 7 -
2 0 1 -
2 4 5 -
1 2 7 -
4 2 6 -
1 9 7 -
1 4 9 -
1 2 7 -
1 5 9 -
1 1 6 -

® 
89 

138 
236 

6 / 
462 
10H 

79 
65 
77 
68 

60/69 1885.- 1360.-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38-
54-
56-
73-
58-
47-
29-
28-
46-

17-
25-
24-
30-
35-
18-
15-
12-
19-
79-

70/79 519.- 269,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43-
47-
74-
47-
49-
35-
80-
71 -
64-
42 -

1 4 -
21 -
3 9 -
2 4 -
1 9 -
1 5 -
3 7 -
5 0 -
4 3 -
4 4 -

80/89 539.- 298.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

34-
44-
59-
72 -
48-
51 -
72 -

1 9 -
2 6 -
3 9 -
5 2 -
2 9 -
3 7 -
51 -

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 2 2 6 0 , -

gestempeld 1 3 3 5 , -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 3 -
111 -

8 8 -
9 9 -
71 -

1 4 9 -
149-
1 2 9 -

9 0 -

4 6 -
41 -
61 -
4 6 -
56-
36-
4 9 -
84-
74-
51 -

70/79 1025,- 525,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 4 -
7 1 -
81 -
9 5 -
6 4 -
6 3 -
6 9 -

1 0 9 -
9 8 -

49 
46 
46 
55 
38 
38 
45 
60 
58 

80/89 849.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

1 0 0 -
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

1 4 9 -

47-
35-
65-
50-
39-
89-

149-

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfns 4275,-

gestempeld 2525,-

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 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
5 10 
5 10 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
10 — 
9 50 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 385,- GESTEMPELD 318,-

P O S T Z E G E L M A P J E S 
Komplete jaargangen 

Jaar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

69 
52 
58 
42 
48 
52 
59 
48 
47 
53 
83 
84 

100 
90 
94 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks/950,-

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 
15 — 

6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 12 — 
6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
BcFIOS — 
9a 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 225 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
IBb 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 60 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

32 12 75 
33a 5 25 
33b 6 25 
34a 6 26 
35 14 50 
36 1125 
37 3 0 -
38 13 26 
39 1126 
40 1126 
41 1125 
42a 15-
43a 5 26 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
46 13 26 
46 13 25 
47a 5 26 
47b 5 — 
48 13 26 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 

30,— 
24,50 
30,— 
20,75 
20,75 
18,75 
18,75 
18,75 
16,— 
16 — 

KOLLEKTIE 
10 s t u k s 2 1 0 , -

A U T O M A A T S T R O K E N 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2s t 
3 s t 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 8 2 , -
2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 

VATICAAN postfris 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

10-
4-
10-
5-
14-
9-
19-
11 -
30-
22-
27-
54-

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

7 6 -
6 0 -
99,-

148-
9 8 -
8 5 -

100,-
8 5 -
7 6 -
78,-
89,-
8 3 -

KOLLEKTIE postfris 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 2 4 5 , -

ISRAEL postfris/full-tab 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

57-
46,-
11,-
15-
20,-
29,-
32,-
24,-
40-
44,-
74,-
106,-

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

85-
121 -
133-
129-
123-
171 -
131-
105-
105-

95-
83-
73-

KOLLEKTIE postfris 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 8 2 5 , -

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
W i j l e v e r e n a l l e n i e u w e u i t g i f t e n v a n d e 

l a n d e n e n m o t i e v e n d ie U v e r z a m e l t 
V r a a g i n l i c h t i n g e n 



KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
Inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 
dienst etc Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook losse 
waarden en series tegen dezelfde lage prijzen 
Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

o. o 
II II 
{ ® 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
61/96 

: '® 

Gat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Totaal 

OVERZEE 
U I ^ 
S m 
^ —1 
3 _ i 
ec — 
U I 1— 
o — 
I I I ^ 
z < NVPH 
• • 

3 
9 
7 
4 
5 
4,
5 
5 
7 
9 

56,

10 
10 
49,
14,
16,

13,
47,
2 2 
41,
4 9 

265,

5 6 
99,
80,

108,
7 9 

6 4 
7 9 
7 0 
9 4 
8 0 

795,

107
9 9 
7 7 

109,
75,

107

1665,

1 
Yvert 

* ♦ 
2 6 9 

1 2 7 

389 , 

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

21 

3 8 

279 , 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459 . 

8 5 

1 0 0 

8 5 

9 2 

7 6 

9 9 

1650, 

U I 

vy 

■UI 

v> 
U I 

o 

Zonnebloem 
• * 

14,
8 
5 
6 

11,
10,
7
9,
8,

14

89,

17
13
16 
15 

152

8 2 
50 
4 1 
3 8 
76 

490,

9 9 
105
107
110
183

9 8 
118
1 3 1 
108
109

1145,

122
122
180
186
182
172

2620,

1 
cc 
U I 

< 
Yvert 

** 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

1 1 

1 0 

245. 

1 3 

9 

1 0 

2 3 

3 0 

3 3 

360 , 

• • 
6 3 
3 8 
14 
10,
17,

3 9 
76 
9 4 
2 5 

2 1 1 

575,

283
165
146
274,
127,

213,
288,
103
104
336

1998,

311 
937
323,
3 7 1 
6 6 

57 
108
554
537
162

3375,

102
134
136
118
118
267

6675,

—» 
Yvert 

** 
2 2 0 

8 5 

295 , 

1 3 3 

5 9 

1 6 

1 4 

1 6 

2 9 

2 5 

1 4 

1 9 

1 9 

335 , 

4 3 

3 6 

6 3 

5 2 

4 9 

5 5 

4 8 

5 0 

5 3 

5 1 

4 9 5 

6 3 

6 6 

7 8 

9 4 

1 2 5 

1 1 4 

1625,

Eli 

ec 

t 
DC 
u . 

Yvert 
• • 
108
9 0 
5 6 

117,
40,

4 2 
2 6 
2 9 
4 7 
6 8 

610,

6 2 
6 6 
7 4 
66,
66,

62,
8 0 
9 8 
79,

102

739,

139
267
119,
135
2 9 1 

243
200
1 8 1 
220
1 6 1 

1915,

165
1 8 1 
218,
198,
195
157

4379,

1 
Yvert 

** 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185, 

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510 , 

6 3 

1 0 8 

6 2 

1 1 7 

9 5 

1 1 6 

1230, 

■UI 

o 
—i 
U I 
m 

Yvert 
* • 

99 
9 0 
60,
60,
3 7 

950
3 2 
3 2 
64 
90 

1475,

50 
3 5 
57 
40,
59,

90,
51,
4 8 
56,
6 1 

530,

89 
119
6 2 
99 
9 2 

117
65 
80 
77 

185

975,

69 
88 
8 2 

117,
124
137

3510,

2 
Yvert 

** 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 
1 9 
1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

8 0 

865, 

IROPA 
u 
oc 

U I 
X 
— 1 

Yvert 
• • 

2 2 
1 1 
17
18
15,

12,
11,
16,
2 1 
9 

145,

25
2 0 
2 1 
3 6 
6 4 

2 3 
37 
37 
37 
2 4 

319,

4 5 
3 1 
37 
57 
5 6 

5 6 
4 8 
5 7 
3 2 
4 6 

455,

4 5 
47,
46,
53,
65 
58 

1200,

a 

—■ 
U I 
o 
U I 

Yvert 
• • 
20,
6 

5 6 
4 0 
4 7 

32,
6 1 

103
16 
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

7 0 
9 5 
95,

112,
103

8 5 
7 1 

192
162
153

1125,

133
156
199
189,
113,
139

2850,

oc 
U I 
1— 
<o 
o 
o 

Michel 
* • 

14,
2 0 
15 
15 
16 

15 
17 
17 
2 0 
19

165,

18
18
2 1 
2 4 
30,

2 9 
3 0 
2 8 
3 0 
3 6 

259,

3 5 
37,
3 8 
40,
41 , 

4 3 
4 3 
4 6 
4 5 
4 6 

405,

50 
5 2 
4 9 
6 2 
69
84

1175, 1 

VERENIGDE NATIES 

Yvert 

5 

8 

I V 
8 

9 

6 

9 

1 0 

2 3 
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Albums catalogi, insteekboeken etc porto extra 
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handtekening 
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'S -GRAVEniHAGE SAMENSTELL ING: MARLOES VAN DER BEEK 

[11] VOGELS 
'Daar zit een Columba 
palumbus, en daar, op 
net grasveld, zie ik een 
Corvus monedula. Frater 
Regis van Kerkoerie wijst 
mij de vogels aan van-
acnfer de ramen van het 
froterhuis te Tilburg. No 
meer dan veertig jaar 
tfiematisch verzamelen 
van vogels op postzegels 
weet de frater de Latijnse 
namen feilloos op te noe
men. In die periode heeft 
hij dan ook een respecta
bele verzameling opge
bouwd, die in juni 1994 
aan het PTT Museum is 
overgedragen, met de 
bijbehorende uitgebreide 
documentatie van vogel-
gidsen (zie 'Philatelie van 
juni 1994, pagina 466). 

Schenking 
Formeel is de verzame
ling een schenking van 
de Congregatie van de 
fraters van Onze Lieve 
Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid te Til
burg. Op 11 september 
is in de zaal Postzegels 
Buitenland een tentoon
stelling geopend waarin 
het thema 'vogels' op 
postzegels en poststuk
ken centraal staat. De 
basis van de tentoonstel
ling wordt gevormd door 
materiaal uit de verza
meling van frater Regis. 
Deze verzameling bevat 
behalve postfrisse post
zegels onder meer aero-
grammen, souvenirvelle
tjes, eerstedagenvelop-

722 

Orde 
Familie 
Ondecfami-lie 
Tribus 
Soort 

Anseriformes - Eendvogels 
Anatidae - Zwanen, Ganzen en Eenden 
Anserinae - Gansachtigen 
Anserini - Zwanen en Ganzen 
Anser caarulescens - Snow Goose 
Schneagana - Grote Sneeuwgans 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ei m 
180059 

1 ^ IPÏ 
- - i 

No de officiële opening namen de bezoekers een kiiloe op de inte 
ressante vogel-tentoonstelling van het Nederlandse PTT Museum 
(foto Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

pen en maximumkaarten. 
De Zweedse natuuron
derzoeker Carolus Lin
naeus (1707-1778) be
dacht een systeem om de 
vormen van leven op 
aarde te benoemen. Zo 
ook voor de vogelsoorten 
waarvan er 8600 zijn 
benoemd. Frater Regis 
heeft binnen dit systeem 
bij elke vogelsoort het 
postale materiaal zo 
compleet mogelijk verza
meld. En dan ook nog 
gespecialiseerd: jaartal
zegels, verschillende tan
dingen en watermerken 
zijn zo compleet moge
lijk in de verzameling 
opgenomen. Een monni
kenwerk, zo lijkt het. 

Vogelzegelexpert 
Voor de frater qeldt dat 
hij alleen maar neeft ver
zameld wat hij zelf mooi 
vond, en dat onder het 
motto: 'Ge moet een hob
by hebben, anders gaat 
ge écht om zeep'. Een 
frappante bijzonderheid 
is, dat ook postzegels uit 
dubieuze landen als Haïïi 
en diverse Arabische sta
ten aan de Perzische Golf 
zijn opgenomen - dit 
voor het qeval dat deze 
in de toekomst toch nog 
erkend zullen worden. 
De frater geldt als expert 
op zijn gebied, in ieder 
aeval op Curasao, waar 
hij met zijn verzameling 
exposeerde en naar bui
ten is getreden via de 
krant en televisieoptre
dens. In 1995 is de frater 

Een blad uit de omvangnike verzameling van frater Regis, deze pagina is gewi|d aan de grote sneeuwgans 
(foto Het Nederlandse PiTMuseum, Den Haag] 

naar Nederland terugge
keerd. Hij woont nu in 
Tilburg in het klooster 
van de Congregatie van 
de fraters van Onze Lie
ve Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid. 

Vier leefgebieden 
De tentoonstelling is op
gebouwd rond vier leef
gebieden van vogels: 
bos, plassen/meren en 
riet, kliffen en zee, stad 
en dorp. Per leefgebied 
zijn de interessantste 
postzegels en poststuk
ken te zien met afbeel
dingen van vogels, die in 
datleefgebied thuisho
ren. Daarnaast wordt in 
elk leefgebied een pos
taal accent gelegd. Dit 
zijn achtereenvolgens 
luchtpost (met een film 
over luchtpost uit de ja
ren dertig), maximum
kaarten, ontwerpen/ 
proeven en eerstedagen-
veloppen. De tentoonstel
ling laat slechts een frac
tie zien van de meer dan 
twintigduizend objecten 
uit de zesenveertig al
bums van de frater. Uit 
de al bestaande collectie 
van het PTT Museum zijn 
ontwerpen, proeven en 
luchtpostbladen toege
voegd. 

Thematisch verzamelen 
Er zijn en komen steeds 
meer mensen die het leuk 
vinden om een bepaald 
thema te verzamelen, op 
welke manier dan ook. 
Een overzicht van de ge
schiedenis van het the
matisch verzamelen in 
deze eeuw is onderdeel 
van de tentoonstelling. 
Het is voor het eerst dat 
hieraan in een tentoon
stelling op deze manier 
aandacht wordt besteed. 
De verzameling van de 
frater vormt een typisch 
voorbeeld van een on
derwerpverzameling zo
als die er omstreeks de 
jaren zestig van deze 
eeuw uitzag. Een verza
meling uit de jaren vijftig 
en een moderne themati
sche verzameling uit de 
jaren negentig maken 
het overzicht compleet. 
De tentoonstelling is te 
zien tot en met septem
ber 1999. 

Marloes van der Beek is assis
tent-conservator van de afdeling 
Post Postwaarden Buitenland, 
van net Nederlandse PTT Museum 
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VEREiyiGiniGS SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 

Landelijke secretariaten: 
WW:J.H.Avis,Hoefbyi05, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelka. Zwaard-
vegersgaarde130,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globes. J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwoort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoom, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser-
dom, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WI'/'I^C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
VPVAAlmere; M. Cornelisz-Davids, 
Hoydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV, D. van Wijgerden, Kenne-
dyln17,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
/IPf'De/fe/';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelka; J. Michels, logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
iV|/PI^M.M.Kleij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
yirDeP/K7ote//s/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 

Haarlem, ©023-5262028. 
ylS^5Wfi/ote//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVV/A-Filatek, F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendom, 
©0299-654163. 
fV'S/o/uu/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Nooré, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
«PC'/erzome/ze'fSl'ß;; Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPf, H. Breimer, Valkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fV'De6/oAe';mw.B.R.Postma-
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
tfl'PU.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsseir, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Boorn: 
PVBaartr, G.W. Leive, Prof. F. 
Andreaelaan 93,3741 EK Baorn, 
©035-5415645. 
Bodhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Bodhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costastraot 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PI' 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
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WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend don dit formulier 
oan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmoos. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Zoom. 
/y'Oe/toOos/';T.vanEsch,Ura-
nusloan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
Pl''De6/oÄe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wlj-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxloon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PI' 'Het Postmerk'; mw. M.A. v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
IV Philatelica, A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestroat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
WW;J.H.Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
/l/l'Pp.J.Veltkamp,Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
iV/Pl^ J.H. Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P//i'8oxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
/V8UA.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
P/firerfo; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV l%ilatelica Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstroat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; kk. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl''De6/oie';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PVCastricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor
den. 

Dolfsen: 
IV Miilatelica, J. Schoemaker, 

Mognoliaiaon 9,7711 LX Nieuw-
Leusen. 
Delden: 
PCDeldea, H. Verschuuren, Longe-
straot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
/Pi'Oe//il;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
P/'De fire/'; P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
«l'Pl^G.J. von Oleen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV'De Globe'; A. Slegeman, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
fy'De6/o6e';A.H.Soomers,Beg-
gelderveidweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374 
Doesburg: 
/T'De G/oie';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001 EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
lO'P/Dofrffec/if; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DP/'DePos/;ofler';J.J. Ouwer-
kerk, Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PVDrachtea, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Oranten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrPMo/ron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshoüt, 
©0416-373144. 
Druten: 
/l''De6/o6e';J.J.Gubbels,Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
/y 'De G/oie'; A.C. Dijke, De Gon-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/i//.l'er.ff/itW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Gulick/Ecbf, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
PK'froposf';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterling1istr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
fV'De6/oÄe';G.Radstaat,Paul 

Gabrielstraat53,6717RAEde. 

NVPV, B.H. Klondermon, Beotrix-
straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCF, C.Loch, Jon van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
Philips PV, M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
fV'De6/o6e'; B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i;/o/el(fo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 OE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
/ f P / i i / o t e ^ J . Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
t P / . ; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WrDeP/H7otefc/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi © Eemland: 
W/PI/; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwo-
luwstrat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HP/i^.H.J.Oosterloo,DeHoogh-
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haag, A.F. van Ro-
vesteijn. Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
PC'De/frmg'; LH. Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 



Zoetermeer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, Filatelie; A. van 
Haarlem, Van Slingelandtplant-
soen 12,2253 WI Voorschoten. 
/'^'l'rerfes/e;n';P.R.Steyn,Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica^, D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haorlem: 
NVPV, F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelica; H.J. Hooning, Hal-
bertsmostraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legek'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philateliar, mw. I.E. van Rhe
nen, KInIczen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
/Y/S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat9,1165lLHalfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
/'rDe/'/i//o/efc/';D.Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Frankrijkloan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Blaauw, Tjep-
kemostraat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PI'Weer/en e.o.; mw.CH.Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; i. von der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/T/öenHe/(/ef;L.Ch.Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
WI'//e/mon(i|J.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 

Hendrik Ido Ambacht: 
ylm4oc/i/jefV;j.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
fV'De 6/oÄe'; H. Borgers, Boker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV, B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
/ T B M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
WPl^RLM. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l^PMo/e/icfl; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewoard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijeriond, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, 1. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveeoi, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPVAfdV/est-Friesland,i.LH. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i//o/e&o;J.G.Fidder,Gallé-
straat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir'/fo/t/euf/te';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'/'/w7ote//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr. 19,1723KR 
Noord-Schorwoude, ©0226-
313764. 
Leerdom: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaorts-

veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica; R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
W P l ^ P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kosteinstroat 46,2321RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.W.P.^.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
WPl^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,©0228-
312871. 
Leusden: 
lO'PrOe ioupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
frDe6/o6e';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430. 
PV Zuid-iimburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PVy Regio Meppel; F. Hottinga, 
Jan Steenstraat 114,7944 TP 
Meppel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
NVPV, mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cas,VanTijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. van Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'.PA/.;B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.ffi. 
Ooms,EijkenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i/7o/e/;co;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandogsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 

363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
«fPl^LLA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWIjchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OP//l^H.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
OI'Pl';P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstroat 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pl'Te/s/or';H.D.Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raolte: 
Pl'ffoo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
BIOOAERoalte. 
Renkum/Heelsum: 
/Y'De 6/o6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
fV'R/vefo';H.M.P.Cuijpers,Park-
loan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/ f ' D e M e ' ; A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
/T'De 6/oÄe';H.Wessel, Paulus 
Potterhaf 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i;/ofe/K:o;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
Pl'«oernion(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philateliar, mw. M. Schols-
Vlaardingerbroek, Morelgoord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Veliekoop, Pres. 
Steynstroat 21,2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Tanok, Juliana 
von Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

Rijssen: 
Wl'Pl^ F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pl'Son/poortPI'S; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
f l ' 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
l'l'Pl'Sc/ierDen7ee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SVPV, H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
f f S/tforrf e.o.; O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrljenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i/7e//ra';J.vanSchaik,Ada-
ma van Scbeltemostroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/(;/o/e//co;E.v.d.Graaf,Dalle-
laon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rlj-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/y'We/M'o/ermefü';A.H. de Rid
der, Lingestroot 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub Tiel, J.E. Schelling, 
Gerestein 23,4003 GD Tiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
l'P77;/4urg;W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
«l'Pl'; E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i;/o/e//:fl;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 



Utrecht: 
WPl^ G.M.E.Mélotte, Ten Velde-
straat 71,3454 EJ De Meern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht; G. Kruijt, Mauritslaon 
55,3454 XR De Meern, ©030-
6662998. 

Voals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
/T'DeG/o/ie'iH.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus-
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062. 
P / ' f rmör to ' ; H.Altena, Oude-
veen 116,3905 Wl/Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. von Hat-
turn, De Sitterlaon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Veip/Rozendoal: 
fV'De 6/oÄe';mv*.H.W. Wolthuls-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 

Venio: 
/'.l'.'/'/i//ol'en/o';M.J.M.GIelen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstroot 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WW;W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
ffes/ngsefV; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Folier, 
Badweg28,5253AVNieuwkui|k, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-4541)0. 
Voorschoten: 
W/'l';F.W.M.Niip,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV'De Langstraat'; iÄAmn 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, Ju-
lianostr. 40,6707 DG Wageningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Kommingo, 
Spinozaloonl DI,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 

Waubach: 
PrWoüiof/ i ' ; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filateliw Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
;i'/'/i;7o/e//co;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
/ l ' P A / t e H J . M . Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/^P/i;/ote/ico;J.vanderVliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Laan von Hilbelink 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
PI'IVoefrfen;H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer
den, ©0348-413503. 

Woudenberg: 
r rOnr fer r fe /oep ' ; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/y 'De 6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duursteder, mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoard 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobeistroot 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel- & Lekstreek; mi A.J. 
Bshoff, Boom 54,3068 LA ffoffer-
rfom, ©010-4553069. 
IJsselham: 
PV 'IJsselham'; F. Hooismo, Oos-
tercluft 109,8332 DC Steenwijk, 
©0521-510607. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Fraoij, Rem-
brondtstraot 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
PVZeemIde; P.J. Bom, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320-
236800. 
Zeist: 

Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroot 23,6903 G Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Meloengeel 2,2718 CG Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilateliccr, H. Nijlond, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg 252/15,7206 DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrecht e.o.; T.G. Baan, 
Reeweg-Oost 100,3312 CT Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
van Oldenborneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Pzh . N 
Nederland 

4 
97 
98 
99 

100 
159 
166/8 
169/6 
203/7 
208/1 
212/9 
220/3 
238/9 
240/3 
244/7 
248/1 
252/5 
257/0 
261/4 
274/7 
278 
279/2 
283/6 
289/2 
293/5 
296/9 
300/4 
310/2 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
350/5 
374/8 
392/6 
397/1 
422f 
469/3 
495/9 
500/3 
508/2 
513/7 

12,50 
25,50 
18,50 
46,00 
38,00 
7,50 
5,00 
1,00 

22,00 
6,00 

35,00 
7,00 

38,00 
23,00 
45,00 
20,00 
3,50 

27,00 
20,00 
12,00 
13,50 
8,25 
7,25 
6,00 
1,50 
4,75 
3,00 
1,50 
5,00 
2,50 
3,25 
4,50 
4,00 
2,00 
1,30 
1,30 

17,50 
1,75 
2,00 
1,50 
1,80 
3,75 

Bestellingen b v k 
4335822 

PzhN 

. de Neef 
. . . gebruikt 

538/1 
592/5 
655/9 
681/2 
774/6 
842/6 
886/8 
927/9 
992/5 
996/0 

1015/9 
1020/3 
1038/1 
1043/5a 
1059/2 
1079/2 
1146/9 
1175/8 
1210/3 
1232/5 
1262/5 
1275/8 
1313 
1387/9 
1415/7 
1435/7 
1457/9 
LP 8 
Dienst: 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 
41/43 
44/58 

3,50 
50,00 
13,00 
1,10 
7,50 
1,00 
4,75 
2,00 
2,50 
2,25 
2,00 
2,25 
2,00 
2,00 
1,60 
1,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,90 
0,80 
1,40 
0,80 
0,80 
1,00 
1,00 
3,50 

42,00 
4,00 

15,00 
7,00 
0,90 

13,00 
Luxe gebruikt in 
blok van 
397/1 
444/8 
469/3 
495/9 
500/3 

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

schriftelijk (bove 
korting 2% of 4% boven 

. DE NEEF 

Aut.boekjes 
postfris 
1H 
6a 
6fFQ 
8aF 
8c 
8cF 
9hF 

lOaF 
lObF 
l laF 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
15aT 
16a 
16b 
17a 
17aT 
17b 
20a 
21a 
22abc 
29 
30 
31 
32 
33ab 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44ab 
45 
46 
48 

n ƒ 100,-
ƒ 500,-

7,00 
5,00 

37,50 
8,00 

45,00 
49,00 
5,00 

10,00 
20,00 
15,00 
15,00 
19,00 
4,75 
4,50 
3,50 
4,00 
2,25 
2,25 
2,50 
3,00 
3,00 
2,50 
2,50 

10,00 
4,00 
3,00 
3,50 
3,75 
7,00 
4,50 
3,75 

14,00 
4,25 
4,25 
4,00 
4,50 

10,00 
10,00 
7,00 
7,00 
8,00 

franco) 
Gratis pri 

Nederland 
series postfr. 
404/27 
443/59 
469/73 
495/99 
504/05 
508/12 
513/17 
538/41 
544/48 
549 
556/60 
563/67 
588/91 
592/95 
617/40 
465/4b 
654 
655/59 
660 
661/65 
676/80 
681/82 
695/99 
722/26 
731/35 
D 44/58 

1,70 
5,00 
2,50 
4,50 
1,60 
6,00 

14,75 
13,50 
15,50 
1,80 

72,00 
23,50 
8,25 

69,50 
41,00 
14,00 
0,80 

16,50 
1,30 

10,00 
11,00 
37,50 
6,75 

12,00 
7,00 

12,50 

Nederland plaatfc 
volgens 
postfris 
418W 
424W 
446W/ 
472W 
875W 

1185W 
1201W 
1203W 

/. Wilgen 

11,00 
8,00 
9,00 

14,00 
9,00 
5,00 
2,00 
6,00 

Rep. Suriname 
jaargangen pf. 

Tel 0523-614978 ( 
slijsten op aanvra; 

P( 

Nederland pfr. 
jaargangen etc. 
568/77 
578/00 
655/70 
671/87 
688/06 
707/19 
720/35 
736/51 
752/63 
764/83 
784/10 
811/35 
836/53 
855/74 
876/98 
900/16 
918 
940/58 
963/82 
984/00 

1002/23 
1025/41 
1043/62 
1064/82 
1084/06 
* = incl 

)uten 
burg 

50,00 
133,00 
42,50 

100,00 
45,00 
26,50 
24,50 
34,50 
12,50 
24,00 
15,00 
3,50 
4,00 
4,25 

12,00 
4,00 
6,25 

33,50 
7,75 
6,50 
8,25 
7,00 

13,50* 
7,00 

12,50* 
a-nrs 

luxe gebruikt 
402W 
422f 
446W 
854W 

op FDC: 
1201W 
1279W 
1320W 

1994 
1995 

10,00 
17,50 
6,50 

40,00 

2,00 
5,00 
6,00 

125,00 
125,00 

zaterdag na 14 00 
ig van Nederland, 

3STBUS 14C 

N 
Indonesië 
postfris 
(Zonnebl '98) 
24/32A 6,00 
35BA 82,50 
167BX 65,00 
434/45 0,75 
559/62 0,50 
651B 10,00 
999/2 4,00 

1055/6 2,00 
1324/9 7,50 
1390/5 10,00 
1718/0 2,00 
1763/4 1,20 
Blokken: 

33 15,00 
43 30,00 

109 8,00 
110 8,00 
111 9,00 
112 9,00 
113 9,00 
114 9,00 
115 9,00 

1723/6V 9,00 
MS3 7,50 
MS4 9,90 
MS5 9,90 
Port 
4/13 10,00 

56/60 8,00 
81/83 1,25 
Brugparen/TB's 
1600BP 12,00 
1678/9GP 10,00 
1763/4BP 4,00 
1763/4TB 3,50 

Malakka (x) 
13/14AB 210,00 
Java pf. 
46/47A 25,00 

uur, maandag/dm 
Ned Antillen, Aru 

1 

E D E R L A N D & O . G . 
Ned. Antillen 
postfris 
200/05 20,00 
206/08 15,00 
248/52 17,50 
460/68 12,00 
559/62 3,50 
604/10 3,50 
762/3a 4,50 
P44/60 16,00 
jaargangen 
excl. LP/Pzb 
1978 8,00 
1979 15,00 
1980 19,00 
1981 19,00 
1982 43,00 
1983 38,00 
1984 55,00 
1985 42,00 
1986 34,00 
1987 45,00 
1988 45,00 
1989 68,00 
1990 63,00 
1991 81,00 
1992 61,00 
1993 58,00 
1994 78,00 

Suriname 
postfris 
190/93 15,00 
280/83 70,00 
285/93 18,50 
294 20,00 
295/96 5,75 
312/15 22,50 
316/24 16,50 
325/419 63,00 
420/653 59,00 
LP33/59 7,00 
P 47/57 11,00 
met plakker: 
285/94 17,00 
309/11 16,00 
312/15 13,00 

Nieuw Guinea 
postfris: 
1/9 13,50 

10/18 46,00 
19/21 46,00 
Untea 
1/19 62,50 

met plakker: 
1/21 33,00 

Port 4,00 
E2bl 19,00 

Ned. Antillen 
blanco FDC's 

1 10,00 
8 5,00 

10 7,50 
11 2,25 
12 1,50 
15 0,65 
18/20 2,40 

Ned. Indié 
gebruikt 
45 10,00 

109 4,50 
209 14,00 
280 210,00 
289 130,00 
332 7,50 
brugparen 
375 5,00 
376 6,00 
377 5,00 
378 5,00 
381 15,00 
Ned. Indië 
postfris 
138/41 49,00 
241/45 18,00 
304/25 21,00 

Nederland kindblokken postfris 1966/1976 ƒ55,00 

Partijtje Nederland gebruikt, geen doubletten. 
met series en betere zegels, alle in redelijke 
tot goede kwaliteit, ca f 600,- cat waard ƒ 99,00 
Rep Sur verzameling luxe blanco FDC's, ruim 
ƒ 750,00 cat Zonnebloem voor ƒ 99,00 
Nederland, 150 verschillende blanco FDC's ƒ 79,00 
Samenstellingen Ned & OG, in complete versch 
uitgiften postfns, ruim ƒ 200,00 cat wrd ('98) 
Nederland ƒ29,00 Suriname ƒ24,00 
Ned Antillen ƒ17,00 Indonesië ƒ29,00 
Aruba ƒ 95,00 Rep Sunname ƒ 19,00 

sdag van 11 00-22 30 uur) Bij vooruitbetaling op giro 
3a, Sunname, Rep Sunname en Indonesië 

7700 AC DEDEMSVAART 



voor al uw filotelistische wensen 
Inkoop-verkoop-abonnementen-mancolijstservice 

specialisatie N.O.R.-Indonesië-O.-Eur. 
interessante prijsstelling 

Postbus 148 • 3350 AC Papendrecht • Tel. 078-6153386 

Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 

Vraag de gratis prijslijst (Michel-nummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., Tel. 020-6 974 978 

Europost Goes 
Postzegel- en munten handel 
Schuttershof 11A, 4461 DZ Goes, 
tel. 0113-214721, fax 0113-222324 

Groot assortiment bloks 
GEHELE WERELD 

Verzorging van mancolijst op 
YV-nummer en op IVlichel-nummer 

Prijslijst diverse landen op aanvraag 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkeli)ke inzetten. 

Naast vele losse numnners en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelt van dit schitterende 
aanbod!! 

Uw voordelen Veilingschema 
aantrekkelijke kavels maart 
aantrekkelijke inzetten juni 
100% garantie september 
optimale service december 
gratis fotokopieën 

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

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 0592-350486 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

rÄ^ 
fipHĵ  ^^^^f 

Jw' 
/s^^^^^ 
I^INwPi 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 3600 AG Maarssen 

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

f OJJ I f f 9 9 « 
ZOJUIST VERSCHËNM 

GOiOKOPE«! 
1. Frankrijk, in kleur 

Adviesprijs ƒ 38,50 

^f 30,-
1 bis, Monaco, Andorra etc, in kleur 

Adviesprijs ƒ 24,— 

20, 
3. West-Europa in 2 delen 

Adviesprijs ƒ 130,— 

^ ƒ 1 0 5 -
7. Overzee (0-Z) in 2 delen 

Adviespri js ƒ 120,— 

LEKKERE ATTENTIE VOOR AFHALERS 

B E S T E L N U ! 
Schrijf, bel, fax of stuur een E-mailtje en u ontvangt 

de catalogi franco thuis. 
Betaling na ontvangst van factuur of direct per 

postgiro op nr. 6391810 (portobijdrage van 5,- bij 
bestellingen onder 100,-) 

• * * * 
* Ï?I IDnOnCT lini? nil?7lf" «■•<>«'■ «» detaUhandel 

D U iVUrU3 1 L/El UlLZ/E in postzegels en munten 

JL J^ 5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
EMail: europost@euronet.nI 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.3017.45 uur 
zaterdag 9.3017.00 uur 

mailto:europost@euronet.nI


VERZAIVIEI.€iEBIECI 
MULTIPLE SCLEROSE ONDERWERP VAN 
SPECIALE TOESLAGZEGEL 

In de reeks 'Solidari
teit' die jaarlijks in Bel
gië verschijnt is op 27 
oktober een zegel uit
gekomen die aan
dacht vraagt voor mul
tiple sclerose (MS). De 
zegel toont het beeld
merk van de Belgische 
Multiple Sclerose Liga, 
qevestiqd in Schaar-
beek. 
Multiple sclerose is 
een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel, 

die zich populair gezegd 
manifesteert door op ver
schillende plaatsen in de 
hersenen en het rugge-
merg optredende ontste
kingen. De oorzaak van 
MS is nog steeds niet be
kend. Lijders aan MS 
hebben als klachten on
der meer teruglopende 
gezichtsscherpte, prikke
lingen in handen en voe
ten en onstabiliteit bij het 
staan, lopen en verrich
ten van allerlei handelin-

m 11 I t I 

ittitÊlt 

gen. In ernstige gevallen 
treden verlammingsver
schijnselen op, speciaal 
in de benen. 

SPECIALE NMBS- EN 'NERO'-
BRIEFKAARTEN VAN 17 FRANK 

Sinds 22 september is 
in België een nieuwe 
briefkaart voor binnen
landse verzending uit
gegeven. Deze kaart, 
die een waarde heeft 
van 17 frank, is voor
zien van reclame voor 
de Nationale Maat
schappij der Belgische 
Spoorwegen (NMBS). 

De briefkaart toont een 
moderne elektrische 
treinlocomotief van het 
type 13. 
Vanaf 27 oktober is een 
andere gele briefkaart 
van 17 frank te koop die 
gewijd is aan de strip
held Nero. De kaart 
heeft de tekst Nero 
J947-? 997 als opschrift. 

ZEGELDRUKKERIJ: 
OVER DE GRENS 

De Zegeldrukkerij in Me-
chelen krijgt geregeld 
opdrachten van postad-
ministraties buiten de ei
gen landsgrenzen. Zo 
gaf Ivoorkust onlangs 
opdracht, een serie van 
drie zegels met als on
derwerp 'traditionele sie
raden' te vervaardigen. 
Ook voor Luxemburg 
werd er gewerkt: de Ze-
qeldrukkerij werd het 
drukken toevertrouwd 
met als onderwerp 
'Hendrik V de Blonde'. 

KOPERS NIEUWE EDITIE OCB KRIJGEN 
BIJZONDER VELLETJE CADEAU 

Zoals de laatste jaren ge
bruik is geworden, wordt 
ook bij de nieuwe editie 
van de Officiële Belgi
sche Postzegelcatalogus 
weer een cadeautje inge
sloten. Ditmaal gaat het 

om een gratis velletje 
met een niet aangeno
men ontwerp van Hen-
ri-Fran?ois Simon, ge
maakt voor de emissie 
'100 jaar Olympische 
Spelen'van 1996. 

EURO IN 1999 OP. . 
ZEGELS VAN BELGIË 

In de loop van 1999, zo 
is de verwachting, zullen 
de Belgische postzegels 
van een dubbele waar
de-aanduiding worden 
voorzien. De waarde 
van de zegels zal dan 
zowel in franken als in 
Euro's worden vermeld. 
De maatregel houdt ver
band met het invoeren 
van de Euro als centrale 
Europese munt. Naar 
mag worden verwacht 
zullen ook andere lan
den in de loop van 1999 
zegels met dubbele 
waarde-aanduiding uit
geven. 

TOERISMEZEGEL 
' 97 : VIJF PLATEN 

Tijdens de druk van de 
toerismezegel van 
17 f. van dit jaar (kerk 
van Onze Lieve Vrouw 
in Laken, zegelnum-
mer 14b) is er een on
herstelbare beschadi
ging opgetreden op 
een van de zes ge
bruikte drukplaten. 
Het gaat om plaat 3. 
Voor verzamelaars 
van velrandbijzonder-
heden is het van be
lang te weten, dat bij 
deze zegel dus alleen 
de plaotnummers 1, 2, 
4, 5 en 6 kunnen 
voorkomen. 

m 

NIEUWE BELGISCHE SPOORWEGZEGELS 
TONEN MODERN NMBS-MATERIEEL 

Ter gelegenheid van 
de ingebruikneming 
van nieuw spoorweg
materieel heeft de Na
tionale Maatschappij 

der Belgische Spoorwe
gen (NMBS) drie nieuwe 
spoorwegzegels uitgege
ven. Ze verschenen op 6 
oktober in de waarden 

50 (Ml-rijtuig), 100 (ge
motoriseerd drieledig stel 
MS96) en 200 frank 
(elektrische locomotief 
type-13). Bestellingen: 
NMBS, Departement Fi
nanciën, bureau 40-122 
s. 44, Fonslylaan 49A, 
B-1060 Brussel (België). 

iOO SJ7 

SFEERVOLLE EINDE-
JAARSZEGEL 

De Post heeft een traditie 
hoog te houden op het 
gebied van de uitgifte 
van eindejaarszegels. 
Ook ditmaal is er weer 
een sfeervolle Kerst- en 
Nieuwjaarszegel ver
schenen. 
Op 27 oktober kwam de 
zegel (waarde: 15 frank) 
voor het eerst aan de lo
ketten. Te zien is een 
sneeuwlandschap met 

w w w v ^ 

kerk, geschilderd door 
Pierre Grahame. 

Deze pagina v\rordt u aangeboden door De Post, Directie Filatelie, Muntcentrum, B-1000 Brussel (België). 
Informatie over een abonnement op de nieuwe uitgiften van België vy^ordt op dit adres verstrekt. 



VERVALSTE BRIEFOMSLAGEN EERSTE 
EN MEEDE EMISSIE NEDERLAND 
Verkeerde stempels, foute inkt, moderne lijm 

HENDRIK W. VAN DER VLIST FRPSL, ASSENDELFT 

Enige maanden geleden werden bij een bekende Amsterdamse 

postzegelveiling een aantal brieven van de eerste en tweede 

emissie Nederland ter veiling aangeboden. De veilinghouder 

constateerde dat deze brieven, eigenlijk veelal omslagen, 

vervalsingen waren. De heer H.W. van der Vlist beschrijft 

hieronder wat de werkwijze van de vervalser(s) was. 

Bij deze vervalsingsafFaire had 
men van verscheidene zegels 
van de eerste en tweede emis
sie stempeldelen verwijderd 
en later overgestempeld met 
een vals stempiel, nadat men 
de zegels eerst op bestaande 
briefomslagen had geplakt. 
Vervolgens werden de zegels 
'vernietigd' met een vervalst 
F/MA^COkastje stempel. De 
letters van dit valse stempel 
komen niet overeen met origi
nele /TJAA^COkastje stempels! 
Een groot aantal van de voor 
deze vervalsingen gebruikte 
briefomslagen komt uit de be
kende van Eeghen (Amster
dam) en Froweinarchieven 
(Arnhem). 

VERKEERDE INKT EN GOM 
In het algemeen kan worden 
gesteld dat het gebruikte 
/ÏMA^COkastje stempel steeds 
zó is geplaatst, dat het een 
oud, nauwelijks zichtbaar of 
wat weggegumd stempel af
dekt. Soms ziet men op de ze
gels nog een deel van een an
der oud stempel. 
De voor de vervalsingen ge
bruikte stempelinkt is van een 
modern type, met veel oplos, 
respectievelijk verdunnings
middel. De inkt zorgt voor 
een grote 'doorslag' door het 
papier (zie foto nummer 4). 
De gebruikte stempelinkt is 
niet de juiste: de kleur is ver
keerd. 
Verder zijn de zegels opge
plakt met 'moderne' gom, die 
duidelijk herkenbaar is onder 
ultraviolet licht. 
Om eventuele controle te 

voorkomen heeft men de 
briefomslagen soms dichtge
plakt, zodat men niet de ach
terzijde van het gebruikte pa
pier op 'doorslag' kon contro
leren. Dat er duidelijk sprake 
is van opzet mag wel duidelijk 
zijn! 

VOORBEELDEN VAN 
MANIPULATIES 
Het opvallende van bijna alle 
vervalste briefomslagen is dat 
het port (baar= contant te be
talen met 'gereed geld' voor 
ongefrankeerde, dat wil zeg
gen niet van postzegels voor
ziene brieven) er op is aange
geven. Alle te betalen aange
geven porten zijn overeen
komstig de wet van 12 april 
1850 en de latere wijziging van 
5 juli 1855. Voor alle poststuk
ken geldt dat de zegels niet op 
de poststukken thuishoren. 
Alle geplakte zegels' zijn voor
zien van hetzelfde vaLse stem
pel (type ^ÏÏAAfCOkastje). 
De volgorde van de hierbij ge
toonde 'brieven' is geheel wil
lekeurig. 
Op de afbeeldingen bij dit ar
tikel ziet u wat het resultaat is 
van de verschillende manipu
laties. Afieelding 3 toont de uit
vergrote zegel met valse af
stempelingen en afbeelding 4 
laat u de 'doorslag' van de mo
derne stempelinkt zien. 
De overige afbeeldingen wor
den hierna beschreven. 

Brief 1 (afieelding 1) 
Verzonden van Woerden aan 
WelEerw. ZeerGel. Heer Den heer 
Nanning Berkhout Praeses van 

\llïm 
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het Classicaal bestuur van Leyden 
te Leijderdorp en afgestempeld 
met rood datumstempel met 
Egyptische letters Woerden 
26/5 * en geschreven port 5 
(cent - contant te betalen). 
Het aankomststempel aan de 
achterzijde luidt Leefden 
27/5...4 (het stempel - een 
rood datumstempel met Egyp
tische letters - is slecht lees
baar) . 
De zegel van 5 cent vertoont 
resten van een oud FRAN(CO)-
stempel, linksonder zichtbaar; 
de zegel is vuil. Dit omslag is 
dichtgeplakt. De zegel van 
5 cent behoort niet op de 
brief. 

Brief 2 (aföeelding2) 
Verzonden van Rhenen en af
gestempeld met rood datum
stempel met Egyptische letters 
Wageningen 14/7 *en geschre
ven port 5 (cent - contant te 
betalen) voor de afstand bin
nen 30 Nederlandse mijlen. 
Aankomststempel achterzijde 
Arnhem 14/7 1858 (rood da
tumstempel met groteske let
ters) . 
De zegel van 5 cent was al eer
der met twee FRANCO-stem-
pels afgestempeld. De resten 
van de oude stempels zijn 
goed te zien. Links O en 
rechts FRA, plus oude stempel-
inkt rechtsboven! De zegel is 

kapot (linksboven). De zegel 
van 5 cent behoort niet op de 
brief. 

Briefs (afbeelding5) 
Verzonden van Rotterdam, 
gestempeld 26/8 5-10 (1864), 
naar Amsterdam en geschre
ven port 10 (cent - contant te 
betalen). Aankomststempel 
achterzijde Amsterdam 27/8 6-
1(?) 64 (rood datumstempel 
met groteske letters) en met 
rood krijt geschreven portaan-
duiding 10. 
De zegel van 10 cent was al 
eerder afgestempeld met 
FRANC(O); het nieuwe stem
pel heeft andere lettervor

men, vooral te zien onder de F 
en de R De zegel van 10 cent 
behoort niet op de brief. 

Brief 4 (afleelding 6) 
Verzonden van Amsterdam, 
gestempeld 22/11 5-9 62, naar 
Arnhem. Het te betalen port 
voor deze afstand is 10 cent 
(contant te betalen en ge
schreven op de brief). Aan
komststempel achterzijde Am-
hem 22 11 1862 (rood datum
stempel met groteske letters). 
De zegel van 15 cent was al 
eerder voorzien van twee 
FRANCastempels; links (bo
ven) zien we een rest van het 
kastje; rechts FRA. De letters 

^V^ ï^*' 
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Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor m de Zeestraat op de eerste verdieping 

Hiernaast hebben wij een gedeelte van onze novemberlijst afgedrukt.Als er een kavel van uw gading 
bij is kunt u dit kavel schriftelijk of telefonisch bestellen. Mocht er voor u op deze lijst geen kavel 

naar uw keuze zijn,vul dan onderstaande bon in. Wij zenden u per ommegaande, 
geheel vrijblijvend en gratis, onze complete november-partijenlijst toe. 

ons M o t t o is : 

'Uw Hobby hoeft niet duur te zijn' 
Iedereen die ons kantoor bezoekt,of u nu koopt of alleen maar eens komt kijken,krijgt deze maand 

een insteekboek van ons kado. Wij zijn er van overtuigd dat u, zoals vele medeverzamelaars, tot onze 
tevreden klantenkring gaat behoren. Tevens maken wij u er op attent dat wij voor diegenen die ons 

kantoor bezoeken een zeer aantrekkelijk aanbod hebben van meer dan honderd verschillende 
kavels die niet op onze lijst voorkomen en die geprijsd zijn van FLIO,- tot FL50,-

*******>N****>i<>i<**>i<H<>i'*>i<>i<>*'>t<ii<**>i!>ii>ic INFORMATIEBON ***************************** 
Naam : Voorl : 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden : 

3 l c 3 ^ 9 | : : ^ H e : ) c : ( e 3 | : : ] e 9 | c 9 | c 9 | : 3 | e i 1 e H e ] ) c ] ) E : | E : | e 9 4 e : | c 3 ) E 3 ( E ) | c * * * * * * : | c 3 | e : f e 3 | E : | c 3 | e 3 | c * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Openingstijden : do/vr 09.00-17.00u ; za 10.00-15.00 u 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 

Altijd parkeerruimte (FL2,- per uur) en op zaterdagen gratis parkeren 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2 5 1 8 A A den H a a g 

T e l : 070-3625263 Fax : 070-3625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr : 7331882 



komen niet overeen met de 
nieuwe stempelafdruk. De ze
gel van 5 cent behoort niet op 
de brief. 

Brief 5 (afleeldmg 7) 
Verzonden van Arnhem door 
De ofßaer van Justitie te Arnhem 
SMin (?), op 19 januari 1858 
aan Den Heer Burgemeester van 
Putten (dienstbrief van Offi
cier van Justitie naar burge
meester). Deze is afgestem
peld met rood datumstempel 
met groteske letters Arnhem 
19/1 1858. Aan de achterzijde 
geen afstempeling (dit brief-
stuk is groter geweest!). 
Alle zegels vertonen resten 
van /TMA^CO-stempels. Bij de 
linkerzegel is onder het nieu
we aangebrachte stempel dui
delijk te zien ANCO, bij de let
ters N en C zijn vooral de 
schreven anders. Bij de mid

delste zegel zijn duidelijk 
FRANC en de rest de van de O 
te zien onder het nieuwe 
stempel. Bij de rechterzegel 
zijn onder FRA duidelijk de 
resten herkenbaar, in het bij
zonder de F. Er is getracht op 
dezelfde plaats te stempelen 
als waar de oude stempels aan
wezig waren. 
Binnen in de aan de randen 
dichtgeplakte briefomslag is 
nog een tekst aanwezig! Er is 
voor het plakken van de zegels 
moderne lijm gebruikt, het
geen vooral te zien is aan de 
onderzijde van de middelste 
zegel. De drie zegels van 
5 cent behoren niet op de 
brief. 

Drukwerkomslag (nummer 6, 
aßeeldtng 8) 
Dit open drukwerkomslag is 
verzonden van 's-Gravenhage 

•aadfv^ ĵCrfz'-A.*^ /X/'/i/''et/iiy'j^1nC 

door boekhandelaar M.M. 
Couvee aan Den WelEdelen Hee
re Secretaris der Gemeente Menal-
dumadeel Friesland. Het post
stuk werd afgestempeld met 
een zwart halfrond FRANCO-
stempel met groteske letters 
(type C) 'sGravenhage 18/2 
18(6)2 FRANCO. Op het om
slag is de geschreven aandui
ding franco 1/4 vel druks te le
zen. Het aankomststempel op 
de achterzijde is Leeuwarden 
19/2 1862 (rood datumstem
pel met groteske letters). 
De zegels van 5 en 10 cent zijn 
beide afgestempeld geweest 
met het halfrond FRANCO 
stempel (zie afieelding 9). Bij 
de zegel van 5 cent - zie lin-
keronderhoek - zijn grote de
len van het oude stempel weg
gekrast en bij de zegel van 
10 cent - zie de rechteronder-
hoek - is dit eveneens het ge
val! De zegels van 5 en 10 cent 
behoren uiteraard niet op het 
drukwerkomslag. 

Brief 7 (afbeelding 10) 
Verzonden van Helmond 
naar Amsterdam, afgestem
peld met rood datumstempel 
met groteske letters Helmond 
13/4 1866 en geschreven port 
10 (cent - contant te betalen). 
Het aankomststempel op de 
achterzijde luidt Amsterdam 
15/4 6-12 66 (rood datum
stempel met groteske letters) 
en met rood krijt 10 (cent) ge
schreven. Het tarief van 
10 cent komt overeen met de 
tariefsverlaging van de wet van 
5 juli 1855, namelijk 10 cent 
voor de afstand boven 100 mij
len (kilometer). 
De zegel van 5 cent (eerste 
emissie) vertoont resten van 
een oud î RAA^CO-kastje stem
pel. Het lettertype is duidelijk 
anders, vooral bij de top-
schreef van de A'̂ is dat goed te 
zien. 
De zegel van 10 cent (tweede 
emissie) is rechts kapot. Ver
moedelijk is er geprobeerd de 
rest van het stempel te verwij
deren. Onder de F is nog de 
oude stempelafdruk herken
baar. Er is gebruik gemaakt 
van andere stempelinkt en 
van andere lettervormen. De 
zegels zijn met moderne lijm 
opgeplakt, te zien rondom de 
zegel van 5 cent en bij de ze
gel van 10 cent rechtsonder. 
Beide zegels, 5 en 10 cent, be
horen uiteraard niet op de 
brief 

Brief 8 (afleeldmg 11) 
Verzonden van Maassluis, ge
stempeld 8/3 en gericht aan 
het Bureau der Maatschappij 
van Weldadigheid te 's Hage. Het 
geschreven port is 5 (cent -
contant te betalen), overeen
komstig het tarief voor deze 
afstand: 30 Nederlandse mij
len (kilometer) of daar bene
den; zie de wet van 12 april 

1850. Het aankomststempel 
aan de achterzijde luidt 's Gra-
venhage 9/3 * (rood datum
stempel met Egyptische let
ters) . 
Beide zegels van 5 cent verto
nen resten van oude stempel
afdrukken. De linkerzegel van 
5 cent laat een stempelrest 
FRA zien - de zegel is rechts
onder beschadigd - en de 
rechterzegel van 5 cent ver
toont onder het nieuwe stem
pel duidelijk een stempelrest 
FRA. De vorm van de letters 
wijkt af. Dat er moderne lijm 
is gebruikt is vooral te zien bij 
de rechterzegel (het 'post
stuk' is opzettelijk dichtge
plakt.) 
De beide zegel van 5 cent be
horen niet op de brief. 

Brief 9 (afbeelding 12) 
Verzonden van Enschede op 
25 maart 1868 naar Amster
dam en afgestempeld met 
rood kleinrond tweeletter-
stempel Enschede 2(5) MRT 68 
12M-8M. Op het poststuk ge
schreven port 10 (cent - con
tant te betalen). Het aan
komststempel op de achterzij
de is Amsterdam 25 MRT 8M-
12M (rood kleinrond tweelet-
terstempel). 
De zegel van 5 cent is kapot 
(hoeken, links- en rechtsbo
ven), de zegel van 10 cent is 
gedeeltelijk kapot op de plaats 
waar het stempel is verwij
derd. Een stempelrest ANCO 
is onder het nieuwe stempel 
zichtbaar. De maten van de 
letters komen niet met elkaar 
overeen. Er is moderne lijm 
gebruikt, hetgeen vooral te 
zien is bij de linkerzegel. 
Beide zegels, 5 en 10 cent, be
horen niet op de brief. 

MEER VERVALSINGEN 
WAARSCHIJNLIJK 
Er is niet geprobeerd te ach
terhalen van welke platen de 
op de vervalste stukken ge
plakte zegels van de eerste 
emissie zegels afkomstig zijn. 
De aangegeven, geschreven 
beporting komt steeds over
een met het port dat verschul
digd was voor de verzending 
van de brieven tussen de ge
noemde plaatsen. ^ 
Omdat het om een niet ge- °-
ring aantal briefomslagen — 
gaat, mag worden aangeno- «« 
men dat er nog veel meer van ^ 
deze 'gefabriceerde' omsla- J 
gen zijn gemaakt en inmid- =» 
dels ook in omloop zijn ge- = 
bracht. Eventuele nieuwe mei- ^ 
dingen zijn welkom bij de re- ^ 
dactie van dit blad, die ze aan 2 
de auteur van deze bijdrage ï 
zal doorgeven. "̂  
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
70 Europa in Schaubeck-album 

1876-1940,ongebr/gebr 105,-
83 insteekboek Amerika-precancels wb blokken van 4 

gebruikt 120,-
89 insteekboek Joego-SIavië wb veel postfr, 

catw. 4000fif 100,-
97 modem Columbia in album,vnl postfris 375,-
240 Klein insteekboek Azië,pfr/ongebr/gebr 90,-
314 Mooie verzameling Engelse koloniën in album 

ongebr/gebr 455,-
319 insteekb. Amerika wb Luchtpost,belasting etc 

gebruikt 90,-
368 blikje Zuid Amerika met zegels in envelopjes 

postfris/ongebr/gebr 450,-
374 doosje Portugal met 2 postzegelboekjes 

ongebruikt/gebruikt 70,-
375 doosje Iran en Egypte met 4 postzb. vnl gebr 55,-
377 doosje Rusland met 3 postzegelboekjes 

postfris/ongebruikt/gebruikt 105,-
383 insteekboek USA-precancels, 1427 stuks 135,-
391 verz. Engelse koloniën in dik,goed gevuld album 

vnl ongebruikt 825,-
409 Engeland + Kanaal Eil. 1841-1983 

in Schaubeck-album,pfr/ongebr/gebr 750,-
415 Giekenland,verzameling vanaf 1959,vnl pfr 405,-
477 album West Europa wo Nederland,vnl ongebr 165,-
503 postfrisse blokken Roemenië in album 525,-
505 album Cambodja en Vietnam in album,ongebr 45,-
506 gebr/ongebr collectie Franse koloniën in blanco 

album WO Madegascar en Marokko 600,-
507 Pfr/ongebr collectie Oost Duitsland 1949-1979 in 

Davo-album.Hoge cataloguswaarde,pfr/ongebr 450,-
516 grote doos Wereld wo veel Engeland en Kanaal Eil. 

Leuk materiaal 315,-
518 Albanië 1914-1974 in insteekb.,ongebr/gebr 75,-
530 Amerika 1861-1965 wo aardig klassiek in boek-album 

enveloppe,gebr 135,-
531 enveloppe Canada jaarsets 1984/85,pfr 45,-
536 verz. Engeland 1948-1974 in album,pfr/ongebr 240,-
537 verz Frankrijk 1940-1960 in album,vnl pfr 450,-
538 verz Ierland 1958-1989 in album,vnl pfr 750,-
539 verz. Liechtenstein in album 1948-1983 

veel postfris/ongebr 655,-
542 verz. gebruikt Spanje 1890-1985 in insteekboek 240,-
546 insteekboek Diverse landen wo goed Saar 

postfr/ongebr 375,-
555 Enveloppe met Australië : Football Leage boekjes 

postfris 150,-
562 verz Nederland in Leichturm-album 1852-1973 

pfr/ongebr/gebr. 525,-
563 aardige verz. Ned.Indië in insteekboek 

WO Curacao catw. NVPH FL 2980,-.ongebr 450,-
564 verz. Nederiand 1852-1959 in insteekboek 

catw. NVPH FL 5300,-. gebr 450,-
565 goed gevuld insteekboek Nederland,merendeels 

engros wb veel postfris 115,-

Openingstijden: do/vr 09.( 
vrij parkeren op Zaterdagen, 
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coll. Vatikaan t/m 1987 in 2 Lindner-albums 
pfr/ongebr 385,-
Solomon Eil. in insteekboek,catwaarde ff 4835 
pfr/ongebr 340,-
mooie verz. Oostenrijk 1850/1937 in album 
pfr/ongebr/gebr 2500,-
oa Kanaal Zone,Ruykya,Philipijnen in Scott-album 
pfr/ongebr/gebr 310,-
goed gevuld insteekboek Jersey t/m 1988 
wb boekjes,postfris 275,-
aardig gevuld voorraadboek Amerika 
waarbij veel postfris 300,-
Spaans en Frans Andorra 1928-1988 in album 
pfr/ongebr 840,-
verz. Man in insteekboek wb boekjes,pfr 120,-
een nagenoeg complete verz. Jaar v/h Kind 1979 
WO ongetand en Walt Disney in 4 albums,pfr 675,-
verz. pen-vernietigde zegels Wereld in insteekboek 
wb leuke Amerikaanse stempels,gebr 60,-
Duitsland 1950-65 in Leichturm-album 
postfris/ongebruikt/gebruikt 375,-
8 albums Wereld in doos 300,-
Wereld in doos met 10 albums 225,-
insteekboek Ruimtevaart,oa FDC's en blokken 
postfris/gebruikt 190,-
doos Kanaal Eilanden met meer dan 200 FDC's 
WO betere 195,-
doos Engeland met meer dan 250 FDC's 
WO betere 180,-
verz. Nederland overzee 1870-1967 wb Indonesië 
in album,ongebr/gebr 340,-
insteekboek Nederiand 1926-1976,vnl jaren '50 
wb veel complete pfr series,vnl pfr 750,-
insteekboek Wereld wo Italië en Vaticaan 
ongebr/gebr 300,-
enveloppe Hong Kong,postfris 225,-
map Nederiand met boekjes, catw: NVPH fl 320,-
postfris 75,-
verz. Nederiand 1949-1976 in map wb betere 
series jaren '50. catw NVPH fl 1824,-. vnl pfr 450,-
2 albums Verenigde Naties en FDC's,pfr 75,-
Ordner met Lions Club.ietd FDC's,pfr/ongebr 350,-
2 insteekboeken Saar wb beter materiaal 
ook Danzig,pfr/ongebr/gebr 360,-
verz. Monaco in 2 goed gevulde DAVO-albums 
postfris/ongebruikt 750,-
2 insteekboeken Rusland wb veel klassiek,gebr 300,-
verz. Engelse koloniën 1880-1970 in album 
vnl gebruikt 525,-
verz. Australië 1920-1991 in 2 alb.,pfr/ongebr 2300.-
verz. Noorwegen 1856-1988 in album 
postfris/ongebruikt/gebruikt 600,-
goed gevuld album Engeland 1855-1985. 
ook iets Ierland,vnl gebruikt 300,-
Aardige verz. Australië in album, ook iets 
Australische gebieden,gebruikt 490.-

u za 10.00-15.00u 
andere dagen FL 2,- per uur 

http://10.00-15.00u


STADSPOST WARSCHAU 
1915-1918 
Zegels veertien maanden in gebruik BERT H A A N , KERKRADE 

Van september 1915 tot 

november 1916 was er in de 

Poolse hoofdstad een 

stadspostdienst actief, die in 

de korte tijd van zijn bestaan 

een aantal speciale zegels 

uitgaf. Bert Haan uit 

Kerkrade neemt deze zegels 

in het nu volgende artikel 

voor u onder de loep. 

In de negentiende eeuw werd 
Polen overheerst door Rus
land, Pruissen en Oostenrijk. 
Dat deel van Polen dat door 
de Russen werd beheerst werd 
in 1832 bij Rusland getrok
ken; in 1847 werd het een 
Russische provincie. Tot aan 
het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog was de postbe
zorging in Polen in Russische 
handen. Een bijkomend voor
deel was dat de Russen op 
deze wijze ook censuur kon
den uitoefenen. Duitsland en 
Oostenrijk-Hongarije vielen 
in 1914 het Russische deel van 
Polen binnen. In de loop van 
1915 was het hele gebied be
zet. Op 12 mei 1915 werden in 
het door Duitsland veroverde 
deel zegels met de opdruk 
Russisch Polen uitgegeven. 
Meer naar het zuiden werden 

^ veldpostzegels van Oostenrijk-
^ Hongarije gebruikt. 
— Het weer op gang brengen èn 
=« houden van een geregelde 
m postbezorging was in de tur-
J bulente dagen vlak na de oor-
=- logshandelingen natuurlijk 
z geen sinecure. Een van de la-
Ï; cunes waarmee men te maken 
^ kreeg was die van de postbe-
2 zorging in de hoofdstad War-
X schau, die op 5 augustus 1915 

door de Duitsers was ingeno-
l'ik men. Aan die lacune werd -
' w" met goedvinden van de Duitse 

autoriteiten - iets gedaan 
door het Centraal Burgerco-
mité in Warschau, het Komitet 
Obywatelski miasta [stolecznego] 

Warszawa (afgekort KO.m.W. 
of KO.m.st.W.). Dit resulteer
de erin dat op 23 september 
1915 om vijf uur 's middags 
een stadspostdienst werd inge
steld. 
De Duitse Post liet aan deze 
stadpostdienst de bezorging 
over van alle poststukken die 
Warschau van buitenaf bereik
ten. Alleen aangetekende 
stukken en waardezendingen 
moesten bij de Duitse Post 
persoonlijk afgehaald worden. 
Van het binnenkomen van 
zulke zendingen werden be-
richtkaarten gezonden die 
ook door de stadspost werden 
bezorgd. De bezorging van 
deze kaarten moest door de 
ontvanger worden betaald; 
het Centraal Burgercomité 
gaf hiervoor speciale zegels 
uit, die aanvankelijk door de 
stadspost zelf op alle brieven 
geplakt werden. 
Vanaf 21 oktober 1915 werd 
ook plaatselijk verkeer door 
de stadpost van Warschau 
door de Duitse autoriteiten 
toegestaan. Stadsbrieven 
moesten van Duitse zegels met 
de opdruk Russisch Polen of 
Gen.-Gouv. Warschau voorzien 

worden; aan deze frankering 
werden de stadpostzegels toe
gevoegd. 
Hoewel de eerste emissie van 
de Warschau-zegels slechts en
kele dagen verkrijgbaar was 
en deze uitgifte vrijwel met
een werd ingetrokken, zijn er 
toch drukproeven bekend. 
Van Michel-nummer I (5 gros
zy, sirene van Warschau) be
droeg de oplage 2.800 stuks, 
van nummer II (10 groszy, 
Pools staatswapen) was dat 
3.600 stuks (apeelding 1). Al 
gauw doken er, door de grote 
vraag, vervalsingen en nadruk
ken op. 

Toen de eerste oplage van de 
zegels van de stadspost War
schau gedrukt was, werd nog 
vóór de stadpostdienst van 
start ging - vermoedelijk om
dat men door de sterk op el
kaar lijkende kleuren verwar
ring vreesde - besloten de ze
gels niet uit te geven. In plaats 
daarvan werden zegels met 
nieuwe, sterker van elkaar af
wijkende kleuren gedrukt {af
beelding 2). 
De zegels met de Michel-num-
mers I (olijfgroen op geel) en 

II (donkerbruin op bruin) 
werden in de periode 20 tot 
23 september 1915 - dus vóór 
de openstelling van de stad-
post - tegen nominale waarde 
door de postkantoren ver
kocht. Ze moesten daardoor, 
ondanks dat besloten was ze 
niet ofFiceel uit te geven, tóch 
als frankering geaccepteerd 
worden. Ongetande exempla
ren van deze emissie en zegels 
zonder gekleurde onder
grond zijn drukproeven {af
beelding 3). 

Op 23 september verschenen 
de definitieve zegels van de 
stadspost Warschau: 5 groszy 
donkerblauw op groen (Mi
chel-nummer 1) en 10 groszy 
rood op heldergeel (Michel-
nummer 2). Voor het tarief 
dat voor drukwerk werd bere
kend, 2 groszy, werden geen 
aparte zegels gedrukt. In 
plaats daarvan moesten de 
verzenders gehalveerde zegels 
van 5 groszy gebruiken. De 
halvering geschiedde altijd 
diagonaal (nooit horizontaal 
of verticaal) en meestal zoda
nig, dat het waardecijfer in de 
linker- of rechteronderhoek 
volledig leesbaar bleef. Afieel-
ding 4 laat een gehalveerde ze
gel van 5 groszy zien die werd 
ontwaard met het (zeldzame) 
ovale stempel. 
De stadspost accepteerde de 
gehalveerde zegels overigens 
alleen de eerste dagen. We ko
men uitsluitend halveringen 
tegen van bepaalde zegels (af
beelding 5). Vanaf 21 oktober 
1915 zijn dat de Michel-num-
mers 1, 3 (opdruk 6 groszy op 
Michel-nummer 1) en 4 (op
druk 6 groszy in kader op Mi
chel-nummer I) en vanaf be-



gin oktober de Michel-num-
mers 6' (opdruk 6 in smalle 
cijfers op Michel-nummer 1) 
en 6" (idem, opdruk in brede 
cijfers). Ook al werden de hal
veringen door de stadspost
dienst als frankering geaccef> 
teerd, officieel werden ze 
nooit goedgekeurd. 

Toen de Warschause stadpost 
op 23 september 1915 begon 
te functioneren kwam een 
aantal belangrijke onvol
maaktheden aan het licht. Zo 
was het tarief voor briefkaar
ten en gewone brieven op 
5 groszy vastgesteld, een be
drag dat met het destijds in 
omloop zijnde Russische geld 
niet kon worden betaald: om
gerekend kwam het op 
2V2 kopeken, maar muntjes 
van een halve kopeke waren 
in Warschau vrijwel niet ver
krijgbaar. 
Bovendien had het comité -
we constateerden het al eer
der - voor het drukwerktarief 
(2 groszy) geen aparte postze
gels laten vervaardigen. 
Om deze problemen op te los
sen werd - met toestemming 
van de Duitse postautoriteiten 
- het tarief van 5 naar 6 groszy 
verhoogd; in verband hier
mee werden zegels van 5 gros
zy voorzien van de handstem-
pelopdruk 6 groszy (Michel-
nummer 3). 
Het 'muntenprobleem' was 
hiermee opgelost (6 groszy 
kwam omgerekend neer op 
ongeveer 3 kopeken), het 
drukwerkprobleem echter 
nog niet. Om het drukwerkta
rief (2 groszy) te kunnen plak
ken moesten gehalveerde ze
gels van 6, respectievelijk 
5 groszy worden gebruikt. Dat 
het drukwerktarief niet tot 
3 groszy werd verhoogd hield 
waarschijnlijk verband met 
het ontbreken van muntstuk
ken van een halve kopeke 
(3 groszy was omgerekend an
derhalve kopeke). 
Zoals gezegd werd de opdruk 
6 groszy aangebracht met een 
handstempel dat in eenvoudi
ge vorm de nieuwe waarde 
aangaf. De opdrukken werden 
heel slordig en in alle mogelij
ke standen in rood en violet ^ 
op de zegels aangebracht. Een =-
bepaalde stempelkleur was — 
niet verplicht; in enkele zeld- -^ 
zame gevallen werd de op- ^ 
druk dan ook aangebracht ^ 
met de de zwarte inkt die an- =-
ders alleen voor het afstempe- ^ 
len van zegels werd gebruikt. ^ 
De kleine gummi handstem- ^ 
pels sleten snel af, waardoor 2 
ze al snel heel onduidelijk ïê 
werden; daarom werd de op- -^^-
druk vaak dubbel geplaatst. IOC 
De slijtage zorgde ook voor 'w* 
onvolkomenheden; bekend is 
de gebroken linkerophaal van 
de letter y. Het geheel ontbre
ken van deze ophaal wijst er 
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op dat er sprake is van een 
niet-officièle nadruk. 
Bijzonder zeldzaam zijn zegels 
van 5 groszy olijfgroen (Mi-
chel-nummer I) met de hand-
stempelopdruk in rood, paars 
en zwart. Ze danken hun ont
staan aan de hiervoor al be
schreven omstandigheid dat 
het Centraal Burgercomité al 
zegels verkocht vóór de inwer
kingtreding van de stadspost
dienst, zegels die in feite nooit 
officieel werden uitgegeven. 
Ook deze 'proefzegels' wer
den - als het publiek daarom 
verzocht - tegen bijbetaling 
van het verschil (1 groszy) met 

het handstempel 6 groszy 'op
gewaardeerd'; ze konden dan 
zonder bezwaar - eventueel 
ook gehalveerd als drukwerk
zegels - gebruikt worden. 

De zegel van 5 groszy die bij 
de opening van de stadspost
dienst op 23 september 1915 
verkrijgbaar was (Michel-num-
mer 1) werd aanvankelijk 
door de medewerkers van de 
stadspost zelf opgeplakt en 
meteen daarna afgestempeld. 
Later werd de zegel aan het 
publiek verkocht en kon de af
zender de zegel zelf opplak
ken; in de regel werd naast de 

afgestempelde zegel het stem
pel Wreczenie oplacone (bestel
ling betaald) geplaatst. Afbeel
ding 7 toont dit stempel; de 
Warschause stadspostzegel is 
ontwaard met het uiterst zeld
zame ronde datumstempel a. 
Dit stempel was maar kort (tot 
het moment waarop het gesto
len werd) in gebruik, om pre
cies te zijn slechts dertien da
gen. 

Vermoedelijk door de snelle 
slijtage en het feit dat het eer
ste, kleine stempel onduide
lijk was werd al op 30 septem
ber 1915 een nieuw hand

stempel in gebruik genomen: 
6 groszy in kader {afieeldmg S). 
Zegels met deze opdruk kre
gen van Michel het catalogus
nummer 4. 
Net als bij Michel-nummer 3 
het geval was, was ook hier 
geen bepaalde stempelkleur 
voorgeschreven. Er werd daar
om niet alleen in rood en vio
let gestempeld, maar een heel 
enkele keer ook met de zwarte 
inkt die eigenlijk voorbehou
den was voor het afstempelen 
van de zegels. Voor het druk
werktarief (2 groszy) konden 
ook nu weer gehalveerde ze
gels worden gebruikt. 
De opdruk 6 groszy in kader 
komt ook voor - zij het heel 
schaars - op de niet-uitgege-
ven proefzegel van 5 groszy 
olijfgroen van 20 september 
1915; stempelkleuren: rood, 
paars en zwart. 

Op 30 oktober 1915 werden 
de beide handstempels inge
trokken. Vanaf dat moment 
waren oude zegels van 5 gros
zy (Michel-nummer 1) ver
krijgbaar die waren voorzien 
van een opdruk die in de lin
ker- en rechterbenedenhoek 
de nieuwe waarde 6 (groszy) 
vermeldde. De opdruk komt 
in twee typen voor. 'Normaal' 
(Michel-nummer 6') is de op
druk met smalle cijfers; min
der vaak komt de versie met 
de bredere zessen (Michel-
nummer 6") voor. Beide ty
pen worden getoond in aßeel-
dtng 9. 
Omdat deze opdruk niet 
meer aan het loket werd aan
gebracht, was het ook niet mo-
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gelijk de oude olijfgroene 
'proefzegel' van 5 groszy (Mi
chelnummer I) ter 'opwaar
dering' aan te bieden. Ook nu 
weer was het toegestaan voor 
drukwerkzendingen gehal
veerde zegels te gebruiken. 

Ook van de Warschause stads
postzegel van 10 groszy zijn 
proefdrukken bekend {afbeel
ding 10). De zegel van 10 gros
zy rood met geelachtige on
derdruk (Michelnummer 2) 
werd net als de zegel van 
5 groszy olijfgroen (en het

zelfde geldt voor Michelnu
mer 3, opdruk 6 groszy op 
5 groszy olijfgroen) op 23 sep
tember 1915 in omloop ge
bracht. De zegel bleef tot het 
einde van de Warschause 
stadpost (19 oktober 1916) in 
gebruik voor brieven met 
dubbel gewicht. Er werden 
zes oplagen van deze zegel 
vervaardigd. In totaal werden 
1.666.000 zegels van 10 groszy 
rood op geel gedrukt; 92.000 
daarvan kregen een nieuw le
ven als opdrukzegel van 
2 groszy (Michelnummer 5, 

verschijningsdatum 
vember 1915). 

10 

Bij het papier dat voor de ze
gel van 10 groszy werd ge
bruikt zijn verschillen vast te 
stellen: er zijn oplagen op 
glad en op tamelijk ruw pa
pier, en de laatste oplagen 
werden op dunner, blauwach
tig papier vervaardigd. Er zijn 
ook oplagen met een uitge
sproken groene onderdruk 
bekend (afleeldmg 11). 
En ook andere afwijkingen ko
men voor: afieelding 12 laat 

een blokje van vier zegels zien 
met een interessante tanding
afwijking: bij de twee bovenste 
zegels gaat de tanding hori
zontaal door de zegels, terwijl 
er onderaan duidelijke sporen 
zijn van dubbele tanding. 
Bij de zegels van 10 groszy met 
een opdruk, bestaande uit de 
tekst 2 gr. en twee rozetten 
(hierover straks meer) komen 
veel ongetande zegels voor 
{afieelding 13). Vreemd ge
noeg worden gebruikte exem
plaren in het geheel niet aan
getroffen. 
Afieelding 14 laat twee blok
ken van vier zegels van 
10 groszy zien, één daarvan 
afgestempeld met het zoge
noemde Sirenenstempel en 
de ander ontwaard met het 
ronde datumstempel b. 
Dankzij de talrijke plaatfou
ten kan nauwkeurig worden 
vastgesteld waar bepaalde ze
gels van 10 groszy in het vel 
hebben gezeten; plaatrecon
structies zijn dus mogelijk. 
De voorschriften bepaalden 
dat het afstempelen van de ze
gels met zwarte inkt diende te 
geschieden, maar bij de exem
plaren uit de eerste tijd vindt 
men ook  zij het zeer zelden 
 afstempelingen in rood, vio
let en roodviolet, kleuren die 
eigenlijk alleen voor opdruk
ken gebruikt mochten wor
den {afieelding 15). 
Bij de handstempelopdruk
ken op de Michelnummers I 
en II (de 'proefzegels') was 
het omgekeerde vaak het ge
val: die werden met zwarte 
(stempel) inkt aangebracht, in 
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plaats van met rode of violette 
(opdruk) inkt. 
De 10 groszy zegels werden 
ook afgestempeld met het 
zogenaamde politiestempel, 
met in de dubbele stempel
ring de tekst Milicia miesjka 
St. m. Warszawa (stadsmilitie 
van de stad Warschau). Het 
gaat hier niet om een post
stempel; zegels die op deze 
wijze zijn ontwaard zijn des
tijds als kwitantiezegels voor 

belastingbetaling gebruikt 
(afbeelding 16). 
Bij de zegel van 10 groszy (Mi-
chel-nummer 2) komen - net 
als bij de Michel-nummers 1, 
3 en 4 - ook zegels met zaag-
tanddoorsteek voor. Meestal 
vertonen deze zegels aan de 
achterzijde drukstrepen; een 
verklaring hiervoor is tot dus
ver niet gevonden {afbeelding 
17). 
Pas op 10 november 1915 

werd voor drukwerk een apar
te zegel van 2 groszy uitgege
ven: de eerder gemelde op
drukzegel met Michel-num-
mer 5. Deze opdruk met een 
groot cijfer 2 (gegolfde voet) 
komt op verschillende opla
gen van de zegel van 10 groszy 
voor, dit ondanks het feit dat 
deze opdrukzegel slechts kor
te tijd in omloop was (afieel
dmg 18). 

28 

Heel merkwaardig is dat -
hoewel het brieftarief op dat 
moment 6 groszy bedroeg - er 
op 15 november 1915 een 
nieuwe zegel van 5 groszy in 
omloop kwam, ditmaal in de 
kleur groen op geel. Volgens 
de Michel-catalogus gaat het 
in feite om zegel nummer 8 
(opdruk 6 op 5 groszy, ofFiciè-
le verschijningsdatum 22 no
vember 1915), maar dan zon
der opdruk. Michel heeft het 
in dit verband over Makulatur 
(maakwerk) die volgens de ca
talogusredactie nooit echt ge
bruikt is. Afieeldmg 19 toont 
een afgestempeld exemplaar 
van deze zegel. De zegel komt 
zowel getand als ongetand 
voor. Ook bestaan er proeven 
van deze zegel, zelfs op de 
achterzijde van zegels van 
10 groszy (aßeeldmg20) 

Op 18 december 1915, een 
kleine maand dus na de zo
juist ter sprake gekomen op
drukzegel van 6 groszy (waar
over dadelijk meer), ver
scheen een zegel die de druk
werkzegel van 10 november 
1915 (Michel-nummer 5) 
moest vervangen. Ook nu 
weer ging het om een zegel 
van 10 groszy met de opdruk 2 
(rechte voet) in de linker- en 
rechterbenedenhoek (afbeel
ding 21). De 2 heeft op deze 
zegel (Michel-nummer 7) een 
kleiner formaat dan Michel-
nummer 5. Ook deze opdruk 
blijkt op verschillende opla
gen van de zegel van 10 groszy 
voor te komen en ook treffen 
we hem aan bij ongetande ze
gels; gebruikte ongetande ze
gels komen echter niet voor. 
De al verkochte opdrukzegels 
van 2 groszy van 10 november 
1915 mochten ook nog ge
bruikt worden, zodat er van 
deze zegels ook - zij het min
der vaak - exemplaren voor
komen die na 17 december af
gestempeld werden. 

Zoals gezegd verscheen op 22 
november 1915 ook een o p 
drukzegel van 6 groszy op 
5 groszy (Michel-nummer 8). 
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Ook bij deze zegel komen bij 
uitzondering afstempelingen 
voor met violette (opdruk)-
inkt {afleeldmg 22). Van Mi-
chel-nummer 8 zijn boven
dien (gedeeltelijk) ongetande 
zegels en zelfs interessante 
foutdrukken ontdekt. Zo laat 
afbeelding 23 een kopstaande 
opdruk zien. 
En ook al waren er dan sinds 
10 november, respectievelijk 

12 december 1915 opdrukze-
gels van 2 groszy in omloop, 
speciaal bestemd voor de ver
zending van drukwerken, het 
werd toch nog toegestaan om 
gehalveerde zegels van 5 gros
zy voor dit doel te gebruiken 
(aßeelding 24). 

Op 2 februari 1916 werd de 
laatste emissie van de stads-
post Warschau uitgebracht, 

bestaande uit opdrukzegels 
van 2 en 6 groszy op zegels van 
respectievelijk 10 en 5 groszy. 
De opdrukken (tekst: 2 gr. en 
6 gr.) worden gecompleteerd 
met steeds twee achtstralige 
sterren (rozetten of asteris
ken). Van deze laatste 'echte' 
emissie zijn proeven bekend, 
ook met kopstaande, verscho
ven en dubbele opdrukken; 
zelfs tweezijdig bedrukte 
exemplaren komen voor (af
beelding 25). 

De opdruk 2 op 10 groszy (Mi-
chel-nummer 9) werd aange
bracht op verschillende opla
gen van de basiszegel van 
10 groszy; om het nog inge
wikkelder te maken blijken 
ook van de opdruk-zelf ver
schillende oplagen te bestaan. 
Net als bij de proeven het ge
val is, komen bij de uiteinde
lijk verschenen opdrukzegels 
van 2 op 10 groszy dubbele en 
kopstaande opdrukken voor 
(afbeelding26). Hetzelfde geldt 
voor ongetande exemplaren; 
ook die komen voor; gebruik
te exemplaren zijn echter niet 
bekend (afbeelding27). 

Afwijkingen komen bij Mi-
chel-nummer 9 maar spora
disch voor. Heel zeldzaam is 
de afwijking 'rechterster met 
zes (in plaats van acht) stra
len' (afbeelding28). Deze afwij
king komt voor op positie 28 
in een van de oplagen, ver
moedelijk de eerste (afleeldmg 
29); bij alle andere oplagen is 
de ster steeds achtstralig. 

2 februari 1916 was zoals ge
zegd ook de datum waarop de 
opdrukzegel van 6 op 5 groszy 
(Michel-nummer 10) ver
scheen. Ook hier bestaat de 
opdruk weer uit een tekst 
(6gr.) en twee achtstralige 
sterren. Net als bij Michel-
nummer 9 zijn van deze zegel 
proeven bekend, die ook met 
dubbele, verschoven en kop
staande opdrukken voorko
men (afbeelding 30). De afwij
king 'ster met zes stralen' 
komt echter bij deze zegel 
niet voor. 
De opdruk 6 gr. werd even
eens aangebracht op ongetan
de exemplaren van de 'basis-
zegel' van 5 groszy - ook hier 
weer kopstaande en dubbele 
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opdrukken en zelfs kopstaan-
de dubbeldrukken van de ze
gel van 5 groszy-zelf komen 
voor. Gebruikte exemplaren 
van de ongetande zegel van 6 
op 5 groszy zijn niet bekend; 
voor gestempelde exemplaren 
moeten we het dus hebben 
van de normaal getande ze
gels. Verder mocht de zegel 
ook gehalveerd worden ge
bruikt als frankering voor 
drukwerkzendingen, dit on
danks het feit dat er inmiddels 
al twee zegels speciaal voor dit 
doel verschenen waren. Waar
schijnlijk zag de stadspost
dienst hier voordeel in; er 
werd immers drie groszy (de 
helft van zes groszy) betaald, 
in plaats van de verschuldigde 
twee groszy (aßeeldingßl). 

Om een eind te maken aan de 
eindeloze stroom nieuwe 
stadspostzegels die door het 
Centraal Burgercomité werd 
uitgegeven vaardigden de 
Duitse autoriteiten een veror
dening uit die de stadspost
dienst Warschau dwong, het 
gebruik van postzegels te sta
ken. Met ingang van 27 okto
ber 1916 was het maken, uit

geven en verkopen van stad
postzegels verboden. Welis
waar werd eind oktober 1916 
nog een serie van vier zegels 
uitgegeven met afbeeldingen 
van standbeelden en zinne
beeldige voorstellingen (waar
den 2, 6, 10 en 20 groszy, af
beelding 32), maar die werd 
door de Duitse Post afge
keurd; ze mocht niet in om
loop worden gebracht. Nader
hand, op 17 november 1918, 
werden deze zegels, voorzien 
van de opdruk Poczta Polska 
(waarden: 5, 10, 25 en 50 fen) 
als Poolse zegels uitgegeven. 

In plaats van stadspostzegels 
moest de stadspost Warschau 
voortaan gebruik maken van 
stempels in vier verschillende 
tarieven en vormen {afieelding 
33): 2 groszy (driehoek), 
6 groszy (vierkant), 10 groszy 
(zeshoek) en 20 groszy (cir
kel). Er werd gestempeld in 
twee kleuren; de dagdienst ge
bruikte violet en de middag-
dienst rood. 
Op 26 april 1917 werden de 
waarden 6, 10 en 20 vervan
gen door respectievelijk 7, 11 
en 22 groszy {afieelding 34). 

Omstreeks die tijd werd ook 
overgestapt op een nieuwe, 
Duitse valuta: de Marka 
(mark) en de fenyg (pfennig); 
vandaar dat er ook stempels 
met de waarcten 7, 11, en 
22 fenyg voorkomen. 
Toen eind 1917 de stadpost-
beambten meer loon kregen 
werden ook de tarieven ver
hoogd. De belijning van de 
nieuwe, bijbehorende stem
pels is iets fijner. De nieuwe 
waarden werden 5 (drie
hoek), 10 (vierkant), 20 (zes
hoek) en 30 (cirkel) fenygów 
{afieelding 35). 

Stempels met identieke vor
men (driehoek, vierkant, zes
hoek en cirkel) en gelijke 
waarden (5, 10, 20 en 30 fe
nygów), maar nu uitgebreid 
met de afbeelding van een 
adelaar en de tekst Poczta miejs-
ka lu Warszawa waren in twee 
verschillende typen als kwitan
tiestempel bij de stadspost 
Warschau in gebruik. 
In de collectie van het Post-
museum van Wroclaw (Bres
lau) bevinden zich de houten 
(2, 6, 10 en 20 groszy) en me
talen (2 ,5 ,7 , 10, 11, 30 en 20 

fenygów) stempelmatrijzen. 
In hetzelfde museum kunnen 
ook de rubberstempels wor
den bezichtigd van de waar
den 10 en 30 fenygów met de 
Inschriften K.P. Urzad Pocztowy 
w Warszaiuie, respectievelijk 
die van 5,10, 20 en 30 fen met 
de inscriptie Poczta Miejska 
(stadpost). De stempels zijn te 
zien op afieelding 36). 

Op 16 november 1918 werd 
de stadpost Warschau opgehe
ven. De Poolse staatspost nam 
de dienstverlening over. Van
af deze datum werd er voor 
bezorging in Warschau ook 
geen stadsposttarief meer in 
rekening gebracht. 

Bij de samenstelling van dit ar
tikel heb ik onder meer ge
bruik gemaakt van de door 
Stefan Petriuk geschreven stu
die Stadtpost der Hauptstadt 
Warschau 1915-1918. Ook ben 
ik dank verschuldigd aan mijn 
vriend Jurek Sajkevrits, die mij 
vlak voor zijn dood in augus
tus 1996 het een en ander 
leerde over deze stadpostze
gels. 
Bert Haan, Kerkrade 
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OPEN KUSSE: NBIWEKANSBIt 

Meer vrijheid, meer spontaneïteit J. BOOTS, ALKMAAR 

In een artikel van Ary Ceelen 
uit Eindhoven dat te vinden 
was in het juninummer van 
'Philatelie', wordt de vraag ge
steld Open Klasse, interessant of 
overbodig? 
Ik hoop dat de vele themati
sche verzamelaars die Neder
land rijk is deze bijdrage aan
dachtig zullen hebben gele
zen. Zelf ben ik, sinds de eer
ste Open Klassemanifestatie 
in Nederland (die zich vol
trok tijdens Philalog 93 in 
Delft) bezig geweest in deze 
nieuwe tentoonstellingscate
gorie. Dat deed ik met een in
zending onder de titel Schrij
ven, monnikenwerk, een collec
tie die is ontstaan uit een on
derdeel/hoofdstuk van mijn 
thematische collectie Handge
schreven, handverlucht. 
De schrijverexposant Ceelen 
nodigt medeexposanten in 
dit nieuwe veld uit hun ge
dachten over deze nieuwe ma
nier van exposeren eens aan 
het papier toe te vertrouwen. 
Ook roept hij op, de voor en 
nadelen ervan tegen elkaar af 
te wegen. Tenslotte verzoekt 
hij ons de in binnen en bui
tenland opgedane 'Open 
Klasseervaringen' te evalu

NIEUWIDEE? 
De idee tot deze nieuwe ma
nier van exposeren ontstond 
in het midden van de jaren 
tachtig in Duitsland en de 
omringende landen, waar de 
organisatoren van tentoon
stellingen steeds kleinere 
aantallen bezoekers op hun 
evenementen zagen afko
men. Er meldden zich steeds 
minder nieuwe exposanten, 
en het herhaaldelijk tentoon
stellen van dezelfde collecties 
van dezelfde exposanten 
bleek niet inspirerend te wer
ken. 
De Open Klasse werd ge
creëerd als een nieuwe manier 
om met nieuwe mogelijkhe
den nieuwe collecties aan het 
publiek te tonen, en dat dan 
met name in het brede veld 
van de thematische filatelie. 
Zo bekeken betekende de 
Open Klasse dus een welkome 
vernieuwing, die niet toeval
lig, maar noodzakelijk was om 
meer bezoekers naar exposi
ties te trekken. Er kwamen ge

Na enkele korte reacties van lezers te hebben afgedrukt in 

onze rubriek 'Lezerspost' plaatsen we nu een wat 

uitgebreidere bijdrage die ingaat op een vraag die in ons 

juninummer werd gesteld: is de nieuwe Open Klasse 

interessant, danwei overbodig? Het eerste, zegt de auteur 

van het nu volgende artikel. 
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Een artikel in het juninummer, geschreven door Arie Ceelen uit Eindhoven en hande
lend over de Open Klasse, leverde zowel beknopte als uitvoerige reacties van lezers op 

lukkig ook nieuwe inzenders/ 
exposanten (het werkte twee 
kanten op) die de grotere vrij
heid om hun collecties samen 
te stellen met beide handen 
aangrepen. Feit is dat Fila
log 93 in Delft, waar voor het 
eerst voorzichtig werd geëxpe
rimenteerd met deze vorm 
van tentoonstellen, een verras
send aantal nieuwe collecties 
liet zien. 

NIEUWE WAARDERING 
Hoe komt nu de waardering 
van Open Klassecollecties tot 
stand? In het begin was het 
een uitgangspunt om het pu
bliek ook een stem te geven 
bij de bepaling van de waarde
ring van de tentoongestelde 
collecties. Nieuwe exposanten 
konden zich geheel op de pre
sentatie concentreren, vrij van 
de regels die zo vaak als een 

grote belemmering werden 
gevoeld. Ook konden juryle
den, aangesteld om de overige 
categorieën te evalueren, bij 
de Open Klassecollecties een 
stem krijgen, om daarmee de 
waardering te beïnvloeden. 
Men ging uit van de gedachte 
dat het publiek de collecties 
vaak met heel andere ogen be
ziet, en daardoor tot een afwij
kende waardering komt. In
zendingen in de Open Klasse 
zijn dikwijls spontaner ont
staan; de inzender laat met 
een grotere vrijheid van han
delen het door hem of haar 
gekozen thema aan het pu
bliek zien. Dat is een wezenlijk 
verschil met de aloude gere
glementeerde manier van ten
toonstellen. 
Het is duidelijk dat de Open 
Klasseinzenders niet uitslui
tend de jury willen 'behagen', 
maar liever door een groot 
publiek begrepen (en ook be
wonderd ) willen worden. 
Hierbij komt het wedstrijdele
ment nadrukkelijk om de 
hoek kijken. 
In veel gevallen werkt een 
Open Klasseinzending stimu
lerend: bij veel bezoekers 
komt de gedachte op ook 
eens zoiets te gaan onderne
men. Die wervingsgedachte 
ligt aan de basis van de Open 
Klassecategorie. 

BUITENLANDSE DEELNAME 
In oktober 1996 werd in Bel
gië, tijdens de tentoonstelling 
Leda 96, voor het eerst een 
Open Klassewedstrijd gehou
den. Er namen twaalf expo
santen aan deel, onder wie 
schrijver dezes. 
De organisatoren noemden ^ 
de Open Klasse 'experimen "̂  
teel', daarmee aangevend dat — 
dit een voorzichtig proberen «= 
was. Ook de totstandkoming ^ 
van de waardering was experi J 
menteel, waarbij het opviel ^ 
dat er goud, zilver en brons SE 
was voor de eerste plaatsen, en ^ 
de overige posities op de rang ^ 
lijst met diploma's werden ge 2 
honoreerd. Er waren in de = 
Open Klasse bovendien ere ^^
prijzen te behalen, wat in Bel 11«! 
gië een (te) veel voorkomend ' ^ 1 
verschijnsel is. 
Het was verder opvallend dat 
de collecties die hoog scoor
den zeker ook in de (gewone) 
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thematische categorie een 
goede waardering gekregen 
zouden hebben. De waarde
ring van het publiek kwam tot 
stand met behulp van een 
puntenschaal die van 1 tot en 
met 10 liep. De uiteindelijke 
waardering was een combina
tie van de publieks- en jury
waardering. 
In de inzendingen was 35 pro
cent niet-filatelistisch materi
aal toegestaan, zodat gecon
stateerd kan worden dat inter
nationale afspraken over het 
percentage niet-filatelistisch 
materiaal nog niet gemaakt 
zijn. Overigens konden de 
Open Klasse-inzendingen op 

Leda 96 moeilijk 'in de kijker' 
komen', zoals de heer Ceelen 
dat omschrijft, omdat de op
stelling van de kaders hoogst 
ongelukkig was: de bezoekers 
moesten zich zigzaggend tus
sen stellages bewegen om het 
tentoongestelde te kunnen 
bezichtigen. Of Leda 96 en de 
Open Klasse-manifestatie van
uit het oogpunt van het pu
bliek een succes was mag een 
open vraag heten. 

NIEUWE KANSEN, NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN 
De Open Klasse-categorie, die 
nu al een aantal jaren nieuwe 
kansen biedt voor velen, heeft 

veel positieve kanten die in de 
toekomst heel nadrukkelijk 
kunnen gaan werken. Een 
nieuwe start voor nieuwko
mers of een hernieuwde start 
voor de teleurgestelden, die 
zich verlost weten van de al te 
zware regels en voorschriften. 
Doorgewinterde exposanten 
zien ook kansen bepaalde de
len of facetten van hun collec
ties wat vrijer, speelser en inte
ressanter te presenteren. 
Maar er moet gewaakt worden 
voor een al te vrije opstelling, 
waarbij de filatelie te zeer 
wordt losgelaten. De postzegel 
en ander filatelistisch materi
aal dienen ook in de Open 

Klasse de basis van het ten
toongestelde te blijven. 
Als de nieuwe inzenders in 
deze nieuwe klasse dat voor 
ogen blijven houden, ben ik 
ervan overtuigd dat we in de 
toekomst veel verrassende, 
nieuwe collecties kunnen be
wonderen. Misschien zal daar 
al iets van te merken op de 
grote thematische tentoon
stelling die in 1998 in Amster
dam zal worden gehouden, 
Themaphikx 1998. Ik hoop het 
althans van harte. 

Let op! DH Is de juiste datum 
Zaterdag 29 november en zondag 30 november 1997 ' 
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0. KOELEWIJN, WADDINXVEEN 

Eenverwarrendewerei mmr 
Begin dit jaar verschenen ze aan de loketten: velletjes van 

tien zegels die onder de titel Tien om te verrassen/Tien om te 

krassen aan de man/vrouw werden gebracht. In Nederland 

gaan ze inmiddels onder de naam kraszegels door het leven. 

De verrassende verzamelmogelijkheden van de zegels 

worden hierna onder de loep genomen. 

Op 21 januari 1997 werd ver
zamelend Nederland verblijd 
met de uitgifte van het velletje 
Tien om te verrassen/Tien om te 
krassen: de zogenoemde 'kras
zegels'. 
Technisch gesproken gaat het 
om een velletje van tien ver
rassingszegels, elk voorzien 
van een afkrasbaar laagje grij
ze zeefdrukinkt in de vorm 
van een hartje. Wie het hartje 
wegkrast, krijgt één van de vol
gende kreten te zien: 

schnjfme groetjes 
ik hou van je tot gauw 
ik denk aan je xxxjes 
ik mis je geintje 
zomaar wanneer? 

Rechtsonder op de rand van 
het velletje staat de vraag: 
'Zelf ook even krassen? dat 
kan hier'. Wie aan deze op
roep gehoor geeft en vervol
gens het daar geplaatste grijze 
rechthoekje wegkrast, ziet een 
sprankelende tekst verschij
nen: kuk hè! 
Omdat PTT Post beweert dat 
er niet eerder postzegels ver
schenen waarop gekrast kan 
worden, wordt gesproken van 
een wereldprimeur. Nu, enige 
maanden na het verschijnen 
van deze postale en filatelisti
sche noviteit, is het tijd om 
ons eens te bezinnen op dit 
fenomeen. 

HOE VERZAMEL JE KRASZEGELS? 
De eerste vraag die opkomt bij 
postzegelverzamelciars is: hoe 
gaan we deze kraszegels verza
melen? De mogelijkheden 
zijn groot: postfrisongekrast 
(één zegel is voldoende), post
frisgekrast (er zijn tien ver
schillende mogelijkheden), 
gestempeldongekrast (één 
zegel), gestempeldvooraf ge
krast door de afzender (tien 
mogelijkheden) en gestem
peldachteraf gekrast door de 

ontvanger (ook weer tien kan
sen) . En dan zijn er nog vele 
tientallen combinaties beden
ken, al dan niet met velran
den. Ook een verzameling 
'kraszegels op poststukken' 
biedt ruime perspectieven. 
Ik denk dat gestempelde, 
vooraf gekraste zegels zeld
zaam zullen worden. Want wie 
gaat er nu eerst zijn postzegels 
zitten bekrassen voordat hij ze 
opplakt? Opletten dus! 
Door de vele mogelijkheden 
zullen er in de filatelistische 
wereld ongetwijfeld krasspe
cialisten ontstaan. 

BESCHADIGD OF NIET? 
Is een gekraste postzegel ei
genlijk beschadigd? zo kunt u 
zich afvragen. Normaal ge
sproken wel. Niemand gaat op 
z'n Blauwe Mauritius zitten 
krassen  ik in ieder geval niet. 
Maar bij een kraspostzegel ligt 
dat anders. Daar moetje zelfs 
over krassen, anders zou hij 
niet zo heten. Misschien ko
men we wel zo ver dat we juist 
een ongekraste postfrisse kras
zegel beschadigd gaan noe
men. Wie weet. 
Een prangende vraag is ook: 
'Hoe kras je de harten weg 
van je verrassingszegels?' Een 
voor de hand liggend ant
woord is: 'Metje nagels.' 
Maar dat antwoord is onjuist. 
Het is onhygiënisch voor de 
postzegel (of je zou eerst je 
handen moeten wassen) en 
voor jezelf is het ook niet zo 
fris, want na het krassen zitje 
met zeefdrukinkt onder je na
gels. Trouwens, de meeste 
postzegelverzamelaars zijn al 
zó zenuwachtig geworden van 
dat hele krasgedoe dat ze 
geen nagels meer over heb
ben door het nagelbijten. 
Sommige filatelisten krassen 
met de zijkant van een munt; 
dat kan. Persoonlijk geef ik de 
voorkeur aan een aardappel
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schilmesje  dat is lekker 
scherp. Je kunt er gedeelten 
van het hart meewegkrassen, 
zodat je nog meer verzamel
mogelijkheden krijgt. Je voelt 
je als het ware een hartchirurg. 

UITKIJKEN MET PLAKKEN? 
In het tijdperk vóór de komst 
van de kraszegels was het fran
keren van brieven een simpele 
zaak. Gedachteloos plakte je 
je willemientjes, juliaantjes of 
trixen weg. Maar dat is nu ver
anderd. 
Stel je voor datje een brief die 
gericht is aan iemand die je 
niet mag  bijvoorbeeld de be
lastinginspecteur of je spreek
woordelijke schoonmoeder 
beplakt met de tekst: tot gauw. 
Het leed is niet te overzien. 
Of wat denkt u van de jonge 
vader die het geboortekaartje 
van zijn eerste dochtertje fran
keert met: geintje? Dat geeft ze
ker narigheid in het gezin. 
Brieven aan willekeurige per
sonen waarop je kraszegels 
plakt met: ik hou van je, ik denk 
aan je of ik mis je kunnen je in 
grote problemen brengen. 
Dat zijn ongewenste intimitei
ten. Daar draai je de gevange
nis voor in. En dan kunnen ze 
je brieven sturen met tot gauw. 

Dat is dan weer mooi meege
nomen. 
Beste mensen: het is dus zaak 
om nauwlettend op uw plak
gedrag te letten. Het veiligst 
lijkt mij te plakken met: xxx
jes. Ik weet echt niet wat dit be
tekent en de mevrouw die 
deze brief van mij ontvangt zal 
in ieder geval niet blozend 
denken, wat wordt het toch 
een vies oud mannetje. 

BOND ONDERNEEMT A a i E 
Het voorgaande zal duidelijk 
hebben gemaakt dat de kras
zegels voor grote verwarring, 
om niet te zeggen ontredde ^ 
ring, onder postzegelverzame °
laars hebben gezorgd. Zoveel — 
vragen en zulke onduidelijke ■>= 
antwoorden! « 
Gelukkig heb ik uit zeer be J 
trouwbare bron vernomen dat =
de Nederlandse Bond van Fila S 
telistenVerenigingen een ge Ï ; 
specialiseerd psycholoog in de ^ 
arm heeft genomen. Deze zal 2 
zich belasten met de begelei ï 
ding van gefrustreerde postze ^^— 
gelaars met een krascomplex. Tf 40 
Tenslotte neem ik mijn aard ' " « 
appelschilmes weer ter hand 
en kras het hartje weg van 
mijn laatste verrassingszegel. 
Daar staat: groetjes. 



D. VEENSTRA, BUITENPOST 

Al vele jaren staat de 

besparing van energie (gas 

en elektriciteit) in de 

belangstelling. De invoering 

van de energieheffing zorgde 

er voor dat dit onderwerp 

vorig joor aandacht kreeg in 

'Philatelie'. Niet minder 

belangrijk is het product van 

de derde nutsvoorziening, 

het water uit de kraan. 

Daarom een allesbehalve 

waterig vervolg, want ook 

het zuiniger omspringen met 

het water uit de kraan krijgt 

al jarenlang aandacht in de 

filatelie. 

WATER IS LEVEN 
'Water, de belangrijkste bron 
voor alles wat leeft op aarde. 
Zonder water zou onze aard
bol meer weg hebben van een 
soort maanlandschap of een 
gigantische woestijn'. Zo be
gint de brochure Dnnkwater -
uit betrouwbare bron van Water
leiding Friesland. Die intro
ductie kan ook worden sa
mengevat met 'Water is le
ven'. De zegel met een krïian 
en een hart die België in 1990 
uitgaf is daar een symbolische 
weergave van. 
De bredere betekenis van wa
ter voor ons leven werd op 
fraaie, sterk symbolische wijze 
tot uitdrukking gebracht in de 
uit vijf zegels bestaande 
f/nesco-serie die Tsjechoslowa-
kije in 1974 uitgaf. De tamelijk 

^ ingewikkelde voorstellingen 
^ zijn redelijk uniek in hun 
— soort. 
O! Veel simpeler, maar zeer be-
^ grijpelijk en toch smaakvol, 
* zijn de vijf zegels Save water in 
" het postzegelboekje dat Zuid-
z Afrika ter gelegenheid van 
— Wereldwaterdag (22 maart) 
™ uitgaf (aßeeldtng 2). In die se-
2 rie ligt het accent vooral op 
= waterbesparing. Dat onder-

—^^ werp ligt tot op zekere hoogte 
"Ikk in het verlengde van de ener-
'Tf giebesparing, dat filatelisti-

sche aandacht kreeg in het ar
tikel Steek uw energie m energie
besparing! in 'Philatelie' van 
oktober 1996. Daarom krijgt 

WATER, HET Vé 
UIT DE KRAAN 
Stempels manen tot zuinig gebr 

Water een alledaags wonder, de belangrijkste bron voor alles wat op aarde leeft 
(foto Waterleiding Friesland, Leeuwarden) 

de waterbesparing in dit arti
kel een extra accent. 
Wereldwaterdag kreeg overi
gens niet alleen aandacht in 
Zuid-Afrika. Ook Brazilië {af
beelding), Spanje {afbeelding 4) 
en Taiwan {aßeelding5) gaven 
op 22 maart één of meer ze
gels uit, terwijl in 1995 in Ant
werpen de tekst Wereldwater
dag 22 maart in een frankeer-
stempel werd gebruikt {aßeel
dtng 6). 

W A H R , HET WONDER UIT DE 
KRAAN 
Wij vinden het een vanzelfspre
kende zaak dat er altijd water 
uit de kraan komt: elke dag 
134 liter leidingwater per per
soon! Wij volgen het advies Wa
ter goed voor u in het frankeer-

stempel van het Gemeentelijk 
Waterbedrijf in Groningen {af
beelding 7) maar al te graag op. 
Dat kan ook moeilijk anders, 
nu het zo hoffelijk door een als 
kraan uitgedoste keurige ober 
op een presenteerblaadje 
wordt aangeboden. 
In ons land zijn we inderdaad 
verzekerd van een constante 
waterlevering, maar in veel 
ontwikkelingslanden ont
breekt zelfs de kraan. Toch 
verloopt de levering van lei
dingwater ook in Nederland 
niet altijd probleemloos. Dat 
geldt vooral de waterleiding
bedrijven, die drinkwater be
reiden uit het oppervlaktewa
ter. De drinkwaterbronnen in 
ons land zijn goed be
schermd, maar de grote rivie

ren brengen soms sterk ver
ontreinigd water uit het bui
tenland ons land binnen, zo
dat de inlaten moeten worden 
gesloten. De nv Watertrans-
portmaatschappij Rijn-Kenne-
merland in Nieuwegein {af
beelding 8) waarschuwde in de 
jaren tachtig al in zijn fran-
keerstempel Houdt de Rijn rein, 
maar buitenlandse chemische 
industrieën zondigen daarte
gen nog wel eens. Maar deson
danks bent u immer verze
kerd van water van goede kwa
liteit. Waterleidingbedrijven 
zijn volgens de Waterleiding
wet verplicht betrouwbaar 
drinkwater te leveren. Ze con
troleren het drinkwater gere
geld, terwijl ook waterleiding-
laboratoria onderzoek doen 
naar de kwaliteit van het 
drinkwater. Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland, District De 
Tien Gemeenten in Pijnacker 
prijst zich in zijn frankeer-
stempel dan ook aan voor zui
ver water uit de kraan. 
De smaak van het water kan 
sterk verschillen. Waterlei
dingmaatschappij Overijssel 
{afbeelding 9) verkondigt in 
het frankeerstempel Lekker wa
ter - WMO staat ervoor, maar 
het is de vraag of alle Zwolle
naren daar zo over denken. 
De verschillen in de smaak 
van het water worden mede 
bepaald door de bron. In 
Friesland wordt het water 
sinds 1925 diep uit de grond 
gehaald. Daarvóór meiakte het 
waterleidingbedrijf drinkwa
ter van het water uit de Friese 
meren, zoals bedrijven in an
dere provincies ook nu nog 
water uit rivieren halen. Te
genwoordig komt tweederde 
van het Nederlandse drinkwa
ter uit de grond. 
De watervoorziening was vóór 
het waterleidingtijdperk heel 
anders geregeld; slechts een 
pjiar voorbeelden. Heel vroe
ger werden voor het transport 
van water van bronnen naar 
de gebruikers aquaducten 
{aqua = water, ductus - gelei
ding) aangelegd. De Romei
nen waren meesters in het 
bouwen van zulke kunstwer
ken. Het eerste Romeinse 
aquaduct, de Aqua Appia, 
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mk van'blauw goed' 
werd gebouwd in 312 voor 
Christus. 
Gelukkig wonen wij in een 
land waar de meeste bewoners 
zijn aangesloten op de water
leiding. Daar staan we al niet 
meer bij stil. Maar als bijvoor
beeld op een dag de elektrici
teit uitvalt is niet alleen Leiden 
in last, maar het gehele land. 
Met water is het niet anders, 
zodat de waterleidingmaat
schappijen en aanverwante or
ganisaties in ons land al enige 
jaren met gepaste trots een ge
zamenlijk frankeerstempel ge
bruiken met de tekst Water, het 
wonder uit de kraan die het em
bleem voor water omkranst 
{apeelding 10). 

WATERLEIDING
MAATSCHAPPIJEN 
In 1853 werd de eerste water
leiding in Amsterdam aange
legd. Daarna volgden de an
dere grotere steden, terwijl de 
streekwaterleidingen globaal 
de rest van Nederland voor 
hun rekening namen. Door 
de schaalvergroting in de 
nutssector loopt ook het aan
tal waterleidingmaatschappij
en terug. Vele daarvan waren 
provinciale bedrijven, maar 
ook in de nutssector heeft het 
proces van verzelfstandiging 
toegeslagen. Daarnaast zijn er 
nog steeds enige gemeentelij
ke waterleidingmaatschappij
en. In de oudere frankeer-
stempels zijn de namen van de 
maatschappijen - compleet 
danwei als afkorting - terug te 
vinden, al dan niet met ken
merkende of toepasselijke af
beeldingen zoals stromende 
kranen, watertorens, pompsta
tions en symbolen voor water. 
Ook hier geldt dat vooral de 
oudere stempels een nostal
gische uitstraling hebben. 
Uit zogenoemde jubileum
stempels blijkt dat maatschap
pijen nogal in ouderdom ver
schillen. Het honderdjarig be
staan werd in 1983 gevierd 
door de Goudse Waterleiding 
Maatschappij (aßeelding 11) 
nv en de Waterleiding Maat
schappij Utrecht. Vijfjaar la
ter (1988) kon de nv Waterlei
ding Friesland een stempel 
gebruiken met de tekst 100 

jaar betrouwbaar drinkwater in 
Friesland. In datzelfde jaar vier
de de Stichting Drinkwaterlei
ding 'De Tien Gemeenten', 
gevestigd te Pijnacker, het zes
tigjarig bestaan. In 1980 be
stond de WAPROG, de nv Wa
terleidingmaatschappij voor 
de provincie Groningen, een 
halve eeuw. Toen had de 
Drinkwaterleiding in de ge
meente Rotterdam er al ruim 
een eeuw op zitten; in de ja
ren 1974/"77 werd een fran
keerstempel gebruikt met de 
tekst 100 jaar drinkwaterleiding. 
Waarschijnlijk zal er wel een 
verklaring voor zijn, maar het 
trio jubileumstempels van de 
PWN, het Provinciaal Water
leidingbedrijf van Noord-Hol
land, gevestigd te Bloemen-
daal, vertoont een wel heel op
vallende verscheidenheid. In 
1969 werd een stempel ge
bruikt met de jaartallen 1920-
1970 (afleeldmg 12), kennelijk 
een verwijzing naar het vijftig
jarig bestaan. Een stempel 
met de tekst 1920-1980 60jaar 
water voor Noord-Holland werd 
in 1980 gebruikt {afleeldmg 
13). En om de verwarring 
compleet te maken: in 1996 
meldde het frankeerstempel 
75 jaar, helder in kwaliteit; 'leu
ke dingen voor de verzame
laar' zullen we maar zeggen. 
Nederland groeit in tal en last. 
Dat betekent ook dat de wa
t e r l e i d i n g m a a t s c h a p p i j e n 
steeds meer water moeten le
veren aan steeds meer aange
slotenen. Waterleiding Fries
land meldt daarom wat de 
stand van zaken is in een fran
keerstempel uit 1992 met de 
tekst ÂM 250.000 aansluitingen 
(afleelding 14). Deze maat
schappij beperkt zijn activitei
ten trouwens niet tot Fries
land. Uit een frankeerstempel 
van ongeveer tien jaar gele
den blijkt dat aan waterlei
dingmaatschappij Tirta Musi 
de helpende hand is toegesto
ken {afleeldmg 15); in het 
stempel lezen we de tekst nv 
Waterleiding Friesland helpt in 
Indonesië. 
We denken er trouwens nooit 
aan dat de watervoorziening 
in ons land ooit heel wat sim
peler verliep. Een nostalgisch 
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frankeerstempel van de Wa
terleidingmaatschappij Dren
the herinnert daaraan (afbeel
ding 16): een ouderwetse wa
terput gaat vergezeld van de 
veelzeggende tekst Wel mooi, 
maar niet gezond. 
Oude dorpspompen in som
mige plaatsen, zoals Humme-
lo, Noordeloos, Ravenstein of 
Workum, herinneren ook nog 
aan de tijden dat water bij de 
pomp moest worden gehaald. 
Fraaie voorbeelden daarvan 
uit het Berlijn van rond de 
eeuwwisseling zijn afgebeeld 
op een zegel van de DDR uit 
1986 (afieelding 17) en op de 
vier zegels uit de Berlijnse se
rie Historische Strassenpumpen 
in Berlin uit 1983. 

PROBLEMEN 
In de regel bent u verzekerd 
van een ongestoorde water
ontvangst. Maar soms komt er 
in de winter geen druppel uit 
de kraan. Oorzaak: een bevro
ren waterleiding. Doffe ellen
de, maar meestal is het uw ei
gen schuld! In dit geval was 
goede raad niet eens duur, 
want de waterleidingmaat
schappijen waarschuwen u wel 
degelijk. Niet alleen met be
hulp van folders, stickers en 
dergelijke, maar ook met be
hulp van het frankeerstempel. 
Dat gebeurt in de meeste ge
vallen zelfs op ludieke wijze, 
vaak door 'menselijke' kranen 
die soms zijn ingepakt of voor
zien van een hand met een 
waarschuwende opgeheven 
wijsvinger. Die afbeelding 
dient ter ondersteuning van de 
tekst Vorstgevaar? Waterlading 
aflappen of varianten daarop. 
Thematisch heel interessant is 
een stempel uit 1969, waarin 
de tekst Vorstgevaar? Beschermt 
uw waterleiding vergezeld gaat 
van een met een warme sjaal 
ingepakte kraan (afbeelding 
18). Dat stempel werd in Fries
land gebruikt, in dit geval 
door de nv Intercommunale 
Waterleiding Gebied Leeu
warden, de voorloper van Wa
terleiding Friesland. 
Meer instructief is het stempel 
van de nv Waterleidingmaat
schappij Drenthe met de tekst 
Sluit bij vorst uw stopkraan en 
tap de leidingen af, vergezeld 
van een afbeelding van de 
hoofdkraan (afbeelding 19). 
Datzelfde geldt helemaal voor 
het stempel van de nv Water-
leidingmaataschappij Oost-
Brabant te 's-Hertogenbosch. 
Hierin zien we de tekst Be
scherm uw waterleiding en contro
leer de hoofdkraan en het inge
pakte deel rond de hoofd
kraan. Het valt overigens op 
dat slechts in één stempel 
(Zeeland) de watermeter met 
name wordt genoemd. 
Veel mensen ervaren hard wa
ter (water waar veel kalk in zit) 
als een probleem. De hard

heid van het water verschilt 
per leverancier. Veel waterlei
dingmaatschappijen onthar
den het drinkwater; dit, om
dat zacht water prettiger in ge
bruik is. Er komt minder kalk
aanslag op douchekoppen en 
op verwarmingselementen in 
(af)wasmachines. Ook heb je 
met zacht water minder zeep 
nodig voor de was. Vandaar 
het advies Gebruik minder zeep 
bij zachter water in een stempel 
van Waterleiding Friesland 
(afbeelding 20). 
Een 'waterprobleem' van ge
heel andere aard kan zich 
voordoen met een andere 
nutsvoorziening: de elektrici
teit. Om problemen te voor
komen moet de elektrische in
stallatie in uw huis geaard zijn. 
Vroeger werd daar nogal eens 
de waterleidingbuis voor ge
bruikt. Dat is kennelijk geen 
goede oplossing, want Water
leiding Friesland gebruikt pe
riodiek een frankeerstempel 
met de tekst Op de waterleiding 
kan niet worden geaard! Opval
lend is dat het woordje kan in 
1974 nog onderstreept was, 
maar dat in 1976 het streepje 
verdwenen was (afieelding21). 
Bedenk trouwens wel dat ie
der nutsbedrijf tegenwoordig 
een afdeling klantenservice 
heeft, waar u met al uw vragen 
terecht kunt. Het Waterlei
dingbedrijf Midden Neder
land (WMN) in Utrecht atten
deert daar met behulp van 
een frankeerstempel op. In 
het stempel zien we een tele
foonhoorn met cirkelvormige 
draad en de tekst Voor klachten 
en storingen 030-467281 WMN 
Klantenservice. 
Denk er vooral aan bij verhui
zing uw waterleidingbedrijf op 
de hoogte te steilem. Sommi
ge waterleidingmaatschappij
en adviseren in hun frankeer
stempel niet voor niets Ver
huist u, meld dit tijdig of Bij ver
huizing tijdig bericht. 
Maar waarschijnlijk het aller
grootste probleem dat u door 
eigen schuld kan overkomen, 
is dat u uw waternota (al dan 
niet na een aanmaning te heb
ben ontvangen) niet op tijd 
betaalt. De waterleidingmaat
schappij draait dan letterlijk 
de kraan dicht. In Goes geeft 
de waterleidingmaatschappij 
dan ook het advies Voorkom 
aanmaningskosten — betaal tijdig! 

HOOGWATER 
In het algemeen merken we 
niet zoveel van de activiteiten 
van de waterleidingmaat
schappijen. De pompstations 
vallen minder op dan de elek
triciteitscentrales met hun 
hoge schoorsteenpijpen. In 
dat opzicht waren de waterto
rens nog het meest herkenba
re element in het landschap. 
Maar watertorens verliezen 
steeds meer hun originele be-



stemming of verdwijnen zelfs 
helemaal. Toch werden er 
vanaf 1856 in ons land 260 wa
tertorens gebouwd. Het water 
in het reservoir van de toren 
diende onder andere als 
buffervoorraad. De moderne 
techniek heeft deze toepassin
gen overbodig gemaakt. Vele 
torens zijn inmiddels afgebro
ken, maar er zijn nog steeds 
watertorens te koop; ze kun
nen bijvoorbeeld worden ver
bouwd tot woning. Het unieke 
is er wel af, want verschillende 
particulieren wonen in zo'n 
oude wateroren. 
Helaas is de Zomerzegel uit 
1987 met daarop de waterto
ren in Deventer {afbeelding22) 
de enige Nederlandse zegel, 
die met ons leidingwater in 
verband kan worden ge
bracht. Mogelijk is onze nau
we relatie met al dat andere 
water een te grote concurrent. 
De overzeese rijksdelen schen
ken duidelijk meer aandacht 
aan het onderwerp waterlei
ding. De watertoren in Para
maribo van de Surinaamse 
Waterleiding Maatschappij is 
vrij sober afgebeeld op de ze
gels van 10 en 75 cent in de 
Surinaamse serie luchtpostze
gels uit 1965. Minder traditio
neel is de watertoren op Aru
ba, afgebeeld op de zegel van 
4 c. in de Eilandenserie uit 
1972 van de Nederlandse An
tillen. Een waterkrachtstation 
werd in 1946 afgebeeld op 
een kleine zegel van 2 cent 
van Nederlands-Indië (aßeel-
ding 23). Interessant is de ze
gel van 20 c. van de Neder
landse Antillen uit 1959, om
dat hierop de waterdistillatie-
inrichting op Aruba is afge
beeld, een andere mogelijk
heid om drinkwater te 'produ
ceren' (afieelding 24). 
Aantrekkelijk zijn ook de twee 
zegels die Suriname in 1972 
uitgaf ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van het 
Waterleidingbedrijf aldaar. Op 
de zegel van 15 c. is een water
druppel afgebeeld een achter
grond van het oude buizenstel
sel. De zegel van 30 c. toont 
een stromende waterkraan te
gen de achtergrond van een 
oude watertoren. De waterlei
ding te Villa Maria is afgebeeld 
op een zegel van 25 c. van de 
Nederlandse Antillen uit 1978, 
uitgegeven ter gelegenheid 
van de tachtigste sterfdag van 
Leonard B. Smith. 
De serie Denkmale der Wasser-
wirtschaft uit 1986 van de DDR 
bevat ook een zegel (35 pf.) 
met een Berlijnse watertoren 
uit 1906, terwijl op de zegel 
van 50 pf een Berlijns pompn 
station uit 1893 is afgebeeld 
(afieelding 25). 

WATERBESPARING 
Nu nog een inleidend verhaal 
houden over de noodzaak van 

MM 
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besparing van leidingwater 
zou gelijk staan met water 
naar de zee dragen. Interes
santer is te zien hoe de Neder
landse waterleidingbedrijven 
ons al bijna een halve eeuw(!) 
met behulp van frankeerstem-
pels proberen te bewegen zui
nig om te springen met lei
dingwater. Hoewel het niet al
tijd mogelijk is de juiste inten
ties achter de (vooral in de ou
dere stempels gebruikte) slo
gans te achterhalen, kan ge
constateerd worden dat ver
spilling van water al vrij vroeg 
in verband werd gebracht met 
de verspilling van geld. De 
Utrechtse Waterleiding Maat
schappij (UWM) gebruikte in 
1954 al een stempel met de 
tekst Verspilt geen kostbaar drink
water. Het Provinciaal Water
leidingbedrijf van Noord-Hol
land (PWN) bracht de verma
nende boodschap Doe Dicht 
Die Kraan - U verspilt geld, uit
gesproken door een mannetje 
dat is opgebouwd uit de gesta
pelde letters PWN (afieelding 
26). Ter verduidelijking stro
men uit een kraan twee drup
pels en twee dubbeltjes. 
Dat de vormgeving van dit 
soort frankeerstempels in de 
loop van de tijd wijzigde, blijkt 
uit het stempel dat Waterlei
ding Friesland in de jaren 
tachtig gebruikte. De spreuk 
Lekkende kranen kosten geld als 
water! is een leuke vondst (af
beelding 27). De modernere 
kraan, met een knop als ge
zicht, lekt vier stuivers. 

GEBRUIK TEGENOVER 
VERSPILLING 
Zijn tegenwoordig de ludieke 
slagzinnen troef, vroeger werd 
ook het verband gelegd met 
een gezondheidselement. 
Drinkwaterleiding 'De Elf Ge
meenten' in Woerden ge
bruikte bijvoorbeeld een 
stempel met de tekst I^efnaar 
de hy^ëne maar verspil geen wa
ter, dat in het begin van de ja
ren zeventig werd ingezet (af
beelding 28). De Veenendaal-
sche Waterleiding Maatschap)-
pij ging in die tijd een beetje 
op de moralistische toer: Als ge 
water dnnkt - denk aan de bron. 
Iets algemener zijn de bood-
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schappen waarin aanbevolen 
wordt voldoende water te ge
bruiken, maar niet te veel. 
Daarvan drie voorbeelden van 
ongeveer dertig jaar geleden. 
Drinkwaterleiding 'De Tien 
Gemeenten' te Pijnacker liet 
het advies Gebruik voldoende, 
maar niet meer! vergezeld gaan 
van een tot de rand gevulde 
emmer water en een overstro
mende emmer (afleelding29). 
Het Provinciaal Waterleiding
bedrijf van Noord-Holland ge
bruikte toen vrijwel hetzelfde 
stempel, maar dan met het 
PWN-mannetje (apeelding 30). 
De Goudse Waterleiding 
Maatschappij volstond met de 
waarschuwing Gebruik leiding
water, maar verspil het niet. 
Ook een halve eeuw geleden 
verwachtte men al van de afne
mers dat ze zuinig waren met 
leidingwater. Het Provinciaal 
Waterleidingbedrijf van 
Noordholland beet (althans 
voor zover bekend) het spits af 
met een stempel uit 1951 dat 
de tekst Weest zuinig met Indmg-
ivaler.'droeg {afbeelding31). 
De Waterleidingmaatschappij 
voor Midden- en Noord Lim
burg te Maastricht gebruikte in 
1968 dezelfde tekst (aßeetdmg 

32), terwijl het Waterleidingbe
drijf 'De Rijnstreek' in Gouda 
in 1978 het woord 'leiding' 
achterwege liet (afieeldmg33). 
In de tweede helft van de jaren 
zestig dook een typisch gebods-
stempel op. Het toen gebruike
lijke verplichte stopbord (een 
op de punt staande driehoek 
met het woord STOPin een cir
kel) werd gecombineerd met 
het woord 'waterverspilling' en 
een afbeelding van een kraan 
{afbeelding 34). Dit uniforme 
stempel werd onder andere ge
bruikt in Friesland en Noord-
Holland, maar ook door de ge
meente Eindhoven. 
Het is bij dit onderwerp onver
mijdelijk dat de kraan bij her
haling in beeld komt. We heb
ben er ook al op gewezen dat 
stempelontwerpers er de voor
keur aan geven die kranen 
een menselijk gezicht te ge
ven, al dan niet in combinatie 
met een opgeheven wijsvin-
ger(tje). De meestal wat stuurs 
kijkende kranen moeten de 
slogans kracht bijzetten. 
De rWGL (Friesland) gebruik
te in de jaren vijftig een stem
pel met zo'n kraan en de tekst 
Doe uw plicht - draai mij tijdig 
dicht. 
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De Waterleiding Maatschappij 
'NoordWest Brabant in Breda 
{afbeelding 35) combineerde 
een dergelijke kraan met de 
tekst Verspil geen leidingwater. 
W a t e r l e i d i n g m a a t s c h a p p i j 
Limburg in Maastricht plaats
te in de jaren tachtig deze 
tekst bij het waterembleem. 
Waterleiding Friesland (aßeel
ding36) en het Provinciaal Wa
terleidingbedrijf van Noord
Holland (afbeelding 37) zoch
ten het in de tekst Laat me (mij) 
niet onnodig lopen, gecombi
neerd met een lopende kraan. 
Waterleidingbedrijf Midden
Nederland wijst tegenwoordig 
op de toekomst met de tekst 
Denk aan later, verspil geen water!. 

Een duidelijk afwijkend, maar 
daarom niet minder duidelijk 
stempel, wordt gebruikt door 
het districtskantoor Veluwe
Oost van Waterleidingmaat
schappij Gelderland in Epe. 
Op een cirkelvormige achter
grond van tegels stroomt wa
ter in een hand; bij dit beeld 
geen spreuk, maar de simpele 
tekst Water sparen. 
Overigens nemen diverse 
nutsbedrijven het element wa
terverspilling in frankeerstem
pels mee in combinatie met 
elektriciteit en gas. 

WEES WIJS MET WATER 
Het is wel leuk om te zien dat 
door de jaren heen naast de 

meer gerichte slogans de alge
mene slagzin Wees xvijs met wa
terstand heeft gehouden. 
De rWGL (Friesland) hanteer
de de spreuk met verder al
leen de bedrijfsnaam in het 
begin van de jaren zestig. In 
de jaren zeventig werd de 
tekst al door meer maatschap
pijen gebruikt in combinatie 
met het symbool voor water, 
maar ook met de bekende 
kranen. 
W a t e r l e i d i n g m a a t s c h a p p i j 
Zeeland wilde kennelijk iets 
anders en plaatste naast de 
tekst een cartoojjachtig man
netje met golven als haar, in 
de linkerhand een steeksleu
tel en in de rechterhand een 
glas water (afbeelding38). 
Ook in Groningen hebben de 
waterleidingbedrijven een dui
delijke voorkeur voor afwijken
de versies. Zo wijzigde het Ge
meentelijk Waterbedrijf Gro
ningen de tekst niet alleen in 
Wees wijzer met water, maar het 
liet die boodschap aanprijzen 
door niemand minder dan 
Neptunus in streepjestricot (af
beelding 39). De rechterhand 
met het opgeven vingertje is 
nog wel 'traditioneel', maar in 
de linkerhand is de bekende 
drietand vervangen door een 
buis met daarop een druppen
de kraan. Al met al een heel 
aardig frankeerstempel. 
De provinciale maatschappij 
in Groningen verpakte de slo
gan in twee waterdruppels en 
twee harten, terwijl een derde 
druppel werd gebruikt voor 
de tekst Dank u en het sym
bool voor water (afbeelding 
40). De druppels en de harten 
zijn wit uitgespaard in de rode 
rechthoek, waardoor de tekst 
duidelijk opvalt. Mogelijk om
dat de slogan in feite al een be
roep doet op ons milieube
wustzijn, zijn stempels die een 
duidelijke relatie leggen met 
het milieuaspect nog in de 
minderheid. 
PWN (NoordHolland) doet 
dat met behulp van de woord
speling Zuinig met blauw goed 
voor groen!. 
Nutsbedrijven Maastricht (ge
meente Maastricht) hanteert 
recht toerecht aan de bood
schap Besparen op verbruik van 
energie en water spaart het milieu. 

WARM WEER? TOCH ZUINIG! 
In de zomermaanden gebrui
ken we meestal meer water, 
vooral als het warm of heet is. 
Dan maken we ons al snel zor
gen om ons gazon, we gaan va
ker onder de douche of in 
bad, de wasmachine raakt 
sneller vol, enzovoort. De wa
t e r l e i d i n g m a a t s c h a p p i j e n 
merken dat aan de pieken in 
het waterverbruik, net als de 
energiebedrijven in de winter
maanden bij extreme kou het 
verbruik van het aardgas om
hoog zien schieten. Verspil, 

vooral op warme dagen, geen kost
baar leidingwater waarschuwt 
de waterleidingmaatschappij 
'Drenthe' dan ook (afleelking 
41). Wetend dat veel mensen 
na een droogteperiode al snel 
naar de tuinsproeier grijpen, 
adviseren de waterleidingbe
drijven dan ook Sproei verstan
dig en met mate (NoordHol
land) en Sproei de tuin 's avonds 
(Friesland, afbeelding 42). 
Niet alleen in de zomermaan
den, maar het gehele jaar door 
kunt u water besparen door de 
aanschaf van een spaardouche
kop. Dat dit niet ten koste be
hoeft te gaan van het comfort, 
blijkt uit een stempel van de 
PWN NoordHolland, gewijd 
aan een actie tot aanschaf van 
dergelijke douchekoppen: 
Douchekoppenadie — net zo nat 
met minder water. 

BEZOEK DE WATERSITE 
Hebt u in dit artikel nog infor
matie gemist? Geen probleem! 
Sinds 7 juli zijn ook de water
leidingbedrijven te vinden op 
het Internet: http://www.water
leiding.nl is het adres van de 
Vewinsite (afbeelding 43). 
Het voordeel van deze infor
matiebron is, dat de informa
tie op geheel andere wijze 
wordt aangeboden, zoals in 
het Salamanderspel (quiz), de 
rubriek Waterwinst (waterbe
sparingsspel) en Het waterrad 
(een soort puzzel over de wa
terkringloop) . 
Maar wedden dat u geen fila
telie op de watersite vindt? In
ternetters missen dus de mel
ding van een leuk frankeer
stempel, waarin een bedrijf uit 
Vught aankondigt Royaal aan 
de leiding te gaan, vergezeld 
door een lang stuk buis met 
een kraan. Gelukkig leest u 
'Philatelie'! 

Philatelie' 
op Internet: 

 elke dag een nieuw Phllofeltje 
op uw scherm in de rubriek 

PhhWia 

 een grote collectie links naar 
tilotellstischestfes 

www.tipjd/usen/pMoteie 

email: | )hlateie@l^ 

http://www.waterleiding.nl
http://www.waterleiding.nl
http://www.tipjd/usen/pMoteie
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NEDERLAND 
Eindelijk weer een 
boekje! 
Sommigen gaven de 
moed ol op, anderen we
ken uit naar het buiten
land. Maar er is goed 
nieuws voor de verzame
laars van Nederlandse 
boekjes: op 17 februari 
1998 verschijnt na bijna 
vier jaar weer een post
zegelboekje. Dat kon 
ook haast niet uitblijven, 
nu een van de modernste 
boekjesmachines ter we
reld in Nederland te vin
den is. Steeds meer lan
den laten bij Job. En
schedé Security Stamps 
in Haarlem hun boekjes 
vervaardigen. 
De uitgifte van 17 
februari wordteen speci
aal boekje met vier post
zegels van tachtig cent, 
gewijd aan de vier jaar
getijden en gebaseerd 
op de thema's 'fruit' en 
'landschappen'. Het is 
het enige boekje dat PTT 
Post voor het komend 
jaar  temidden van de 
vermaledijde velletjes 
van tien stuks  op stapel 
heeft staan. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Nachtdieren 
Van de op 1 oktober in 
Australië verschenen se
rie 'nachtdieren' zijn 
twee zegels terug te vin
den in een boekje met 
tien zelfklevende zegels: 
de uil (Ninox connivens) 
en de grote buidelmarter 
[Dasyrus maculatus). Het 
boekje kost $ 4.50. 
Er is ook een doosje met 
een rol van honderd ze
gels verkrijgbaar. 

Kerstmis 
De Australische kerstze
gels van dit jaar laten fo
to's zien van kinderen 
die een kerstspel opvoe
ren. Eén van de op 3 no
vember verschenen ze
gels, de 40 c , is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het boekje bevat twintig 
van deze zelfklevende 
zegels. 

Canada 
Sigarenbandjes 
Op 15 augustus ver
scheen in Canada weer 
een boekje met twee
maal vijf zelfklevende 
wenszegels. De uitvoe
ring is zoals we die al 
langer kennen: op siga
renbandjes lijkende post

zegels, waarvan het ron
de middendeel naar be
lieven ingevuld kan wor
den. Ze zijn in Canada 
heel populair en grote 
creativiteit kan de ge
bruikers niet ontzegd 
worden. Ik schreef daar 
eerder over. 
Voor de fantasielozen 
bevat het boekje overi
gens ook nog vijf vignet
ten met onder meer een 
hart, een bruidspaar en 
een ahornblad. 
De zegels kosten 45 c , 
maar het boekje komt op 
$ 4.70: voor al dat 
moois mag men 20 c. 
extra neertellen. De opla

e bedraagt 300.000 
oekjes. 

CanadaSovjetunie: 65 
Men kan er in Canada 
maar niet genoeg van 
krijgen: de overwinning 
op net ijshockeyteam van 
de Sovjetunie in 1972. 
De serie van acht games 
werd toen 34 seconden 
voor het einde van de 
laatste game in het voor
deel van de Canadezen 
beslist. 
Met twee postzegels her
denkt Canada Post het 
zilveren jubileum van 
deze legendarische over
winning. Er verscheen op 
15 september ook een 
boekje met tweemaal de 
vijf zegels. De prijs van 
het boekje beciraagt 
$ 4.50. 

De afbeelding op deze zegel, 
het'luichmoment' na het win
nende doelpunt, is ook terug te 
vinden op de voorzijde van net 
boek|e 

Denemarken 
Deens design 
Deense ontwerpen trek
ken overal in de wereld 
aandacht. Ontwerpers 
uit Denemarken slagen 
er altijd weer in het even
wicht te vinden tussen ar
tistieke vormgeving en 
practisch doel. Vier op 6 
november verschenen 
postzegels geven daar 
voorbeelden van. 
Befaamd is bijvoorbeeld 
de Faafaorgstoel, ont
worpen door de meubel
kunstenaar Kaare Klint 
(18881954). Deze stoel 

met het rieten vlechtwerk 
is te vinden op de laag
ste waarde uit de serie, 
die van 3.75 k. Tien van 
deze zegels vormen de 
inhoud van een postze
gelboekje. 

De Faaborgsioel staat ook af
gebeeld op de voorzi|de van het 
nieuwe Deense boek|e 

Finland 
Klassieken uit de litera
tuur 
Een acht postzegels be
vattend boekje dat het 
werk van Finlands be
kendste schrijvers pre
senteert, verscheen op 9 
oktober ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van 
het Finse schrijversver
bond. De postzegels 
hebben elk een waarde 
van 2.80 m., zodat de 
prijs van het boekje op 
22.40 m. komt. 

GrootBrittannië 
Vakantieboekje 
Op 15 september ver
scheen in GrootBrittan
nië een boekje met tien 
gouden jubileumzegels 
bestemd voor eersteklas 
post. Het boekje kost dus 
£ 2.60. Het is een pro
motieboekje: Royal Mail 
en Travelworld Direct 
stellen reischèques van 
£ 100. ter beschikking. 

Een foto van een palmenstrand 
siert het nieuwe Britse vakantie
boek|e 

75 jaar BBC 
Al eerder maakte ik mel
ding van het Britse groot
formaatboekie ter gele
genheid van net 75jarig 
Bestaan van de British 
Broadcasting Corpora
tion (BBC). De radiouit
zendingen startten in 
Londen op 14 november 
1922. Mannen van het 
begin waren Guglieimo 
Marconi en de Schotse 
ingenieur John Reith. Op 
dit moment kijkt maar 
liefst 94 procent van de 
Britten geregeld naar de 

BBC. Naar de BBCradio 
luistert ca tweederde van 
alle Britten. 
Op 23 september ver
scheen het door Harrison 
gedrukte boekje met veel 
informatie in woord en 
beeld èn met vier zegel
velletjes. Velletje één be
vat regionale zegels: 
driemaal 26 p. en drie
maal 37 p. Nummer 
twee heeft de gouden ju
bileumzegels: viermaal 
26 p. en viermaal twee
de klas. Velletje drie telt 
drie normale permanen
te zegels van 20 p. en 
drie van 26 p. en het 
laatste velletje heeft vier 
bijzondere zegels van 
26 p. met afbeeldingen 
van poppen uit een be
kende Britse jeugdtelevi
sieserie. Alles bijeen 
voor £ 6.15 (en niet 
£ 8.75, zoals eerder 
werd meegedeeld). 

Labelboekje 
De laatste jaren verschij
nen er regelmatig label
boekjes. Ze hebben een 
inhoud van vier eerste
klaszegels en bevatten 
verder een velletje met 
een label. 
Op 21 oktober verscheen 
weer zo'n fabeZboekje, 
ditmaal ter gelegenheid 
van de bijeenkomst van 
regeringsleiders van het 
Britse Gemenebest. Dit 
treffen vond in Edinburgh 
plaats van 24 tot en met 
27 oktober. 

voor de Machinzegels, 
die een aanzienlijk 
scherper beeld oplevert. 
Inmiddels bevatten bijna 
alle boekjes deze nieuwe 
zegels. 
Op 18 november volgen 
de laatste twee. Het gaat 
dan om een boekje van 
drukkerij Harrison met 
tien zegels van 26 p. 
(roestkleurj en een boek
je van Walsall met tien 
rode eersteklaszegels. 
Ze vervangen de boekjes 
met gouden jubileumze
gels van 21 april. 

Indonesië 
Herdruk^ Welke her
druk? 
In 1994 verscheen in In
donesië boekje nummer 
8 met als inhoud een vel
letje 'Indonesische kunst 
en cultuur 1994'. Het 
velletje bevat tweemaal 
vijf zegels met kleder
drachten uit verschillen
de streken. 
De binnenzijden van de 
kaft waren onbedrukt 
Toen er een tweede opla
ge nodig bleek, is gepro
beerd firma's te interes
seren voor reclamebood
schappen op die blanco 
kaftzijden. De pogingen 
bleven zonder succes. In
tussen had een ijverig di
rectielid al opdracht ge
geven het oude postlogo 
op de voorzijde van de 
omslag te vervangen 
door het nieuwe. Het 
nieuwe logo heeft een 

WÊ 
Inhoud van het Britse /obe/boek|e, de pri|s is £ 1 04 

Christmas Crackers 
De Engelse kerstzegels 
verschenen op 27 okto
ber. Ze staan in het teken 
van de feestelijk verpakte 
Engelse knalbonbons. 
Twee waarden ervan zijn 
ook in een boekje ver
krijgbaar: het ene bevat 
tienmaal eersteklasze
gels (tienmaal 26 p. dus) 
en het andere twintig
maal tweede klas (20 p.). 

Nieuwe uitvoering Ma

chinzegels 
Al eerder schreef ik over 
het nieuwe drukprocédé 

wat grotere garuda en 
de tekst Pos Indonesia 
Het beeldmerk kreeg ook 
een andere plaats. 
Kennelijk ging de man 
daarmee buiten z'n 
boekje, want in alle 
toonaarden wordt nu 
ontkend dat er zo'n her
druk geweest is. Latere 
bestellingen bij de post
dienst leverden dan ook 
steevast boekjes met het 
oude logo op; een derde 
oplage vermoedelijk. 
Als de verantwoordelij
ken worden geconfron
teerd met de tweede op



lage (want daar zijn tóch 
exemplaren van in om
loop gekomen, zie bij
gaande afbeelding), dan 
nult men zich in stilzwij
gen of verschuilt men 
zich achter vaagheden. 
Een oplagecijfer van het 
bewuste Boekje is dan 
ook onbekend. 

Afbeelding van het boek|e 'In
donesische kunst en kultuuK, 
tweede oplage, met het nieuwe 
logo linksboven 

Zeespelen 
Op 9 september gaf de 
postdienst van Indonesië 
een boekje uit ter gele
genheid van de negen
tiende Zeespelen, die dit 
jaar in Jakarta werden 
gehouden. Het boekje be
vat tweemaal de serie van 
300, 300,700 en 700 r. 
en kost dus 4.000 r. 

Israël 
Festivals 1997 
Met een inhoud van een
maal 1.10, tweemaal 
1.70 en driemaal 
2.00 NIS verscheen in Is
raël op 23 september 
een boekje met afbeel
dingen van religieuze 
schilderijen. Getoond 
worden de zeven aarts
vaders Abraham, Isaac, 
Jacob, Joseph, Mozes, 
Aaron en David bij hun 
bezoek aan het Feest van 
het Tabernakel. 

Maleisië 
PPSEAWA 
De onder de vleugels van 
de Verenigde Naties 
opererende organisatie 
Pan-Pacific aria South-
East Asian Women As
sociation (PPSEAWA) 
hield zijn twintigste drie
jaarlijkse conferentie in 
Maleisië. Ter gelegen
heid daarvan verscheen 
op 25 augustus een post
zegelboekje met tien ze
gels van 30 c. Het gaat 
om twee motieven: vrou
wen en hun beroep, res
pectievelijk vrouwen 
thuis. 

Namibië 
Vijf boekjes 
Al eerder meldde ik dat 
er in Namibië drie boek

jes verschenen waren: 
tienmaal 5 jaar onafhan
kelijkheid, tienmaal vlin
ders (beide met zegels 
zonder waarde-aandui
ding, verkoopprijs mo
menteel tienmaal 50 c.) 
en tienmaal wevervogel 
(vijfmaal 50 c. en vijf
maal 60 c ) . Alleen van 
het laatste boekje is een 
datum bekend: 5 mei 
1997. De beide andere 
verschenen eind vorig 
jaar of begin dit jaar. 
Het gaat in alle gevallen 
om kleine boekjes, ver
vaardigd door de firma 
Harrison. 
Twee Namibische boek
jes van groter formaat 
zagen kortgeleden het 
licht. Allereerst een boek
je met tien wenszegels 
zonder waarde-aandui
ding (50 c.) met vijf ver
schillende zegels 'Flora 
van Namibië . Op de 
randen staan leuke wen
sen als: Thank you, Mis
sing you en With love. 
Twee kaftzijden zijn ge
bruikt voor reclame
boodschappen. 
Het andere boekje (ver
schijningsdatum 11 juli) 
laat tekeningen van de 
parelhoen zien. Het be
vat zes zegels van 50 c. 
en vier van $ 1.-. Het 
toont dezelfde reclame
slogans als het zojuist 
genoemde. 
Beide boekjes zijn ver
vaardigd op de nieuwe 
boekjesmachine van Joh. 
Enschedé Security Prin
ters Stamps bv. 

Nieuw-Zeeland 
Kruipend en vliegend 
ongedierte 
Oktober is ook in Nieuw-
Zeeland de maand 
waarin de postzegel ex
tra aandacht krijgt. Dit 
jaar U a m de postdienst 
op 1 oktober met een 

Noorwegen 
Zelfklevende zegels 
Gibraltar begon ermee 
in 1974 en de Verenigde 
Staten kwamen in dat
zelfde jaar ook met zelf
klevende kerstzegels. In
tussen worden drie op de 
vijf brieven in Amerika 
met zelfklevende postze
gels beplakt. En er volg
den veel andere landen. 
Noorwegen sluit aan op 
26 november. Dan ver
schijnt - hoe toevallig -
het rionderdste Noorse 
postzegelboekje. Het 
gaat om het jaarlijkse 
kerstboekje, dat dus zelf
klevende postzegels zal 
bevatten. De postdienst 
ziet het als een test en 
maakt bij die proef ge
bruik van de ervaringen 
in de Verenigde Staten, 
Ierland en Finland. De 
boekjes zijn vervaardigd 
door Enschedé die, zo 
meldt het Noorse Frimer-
keposten, al voor meer 
dan zestig postadmini-
straties zegels vervaar
digt. 
Het boekje bevat acht 
zegels van 3.70 ö. De 
prijs van het boekje is 
dus 29.60 k. 

Singapore 
Milieubescherming 
Met een serie van vier 
waarden vestigt Singa
pore de aandacht op het 
milieu. Eén van de vier 
zegels, die zonder waar
de-aanduiding (momen
teel een waarde verte
genwoordigend van 
22 c ) , is sinds 13 sep
tember ook verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 
Het boekje bevat tien 
postzegels. 

Slowakije 
Biënnale en watermolen 
Twee boekjes verschenen 
er op 5 augustus van dit 

10 k u s o v ä 4 Sl< 

Het watermolenboekje van Slowal 

postzegelboekje waarin 
zich tien wat minder at
tractieve diertjes bevin
den. Het boekje, met on
der meer afbeeldingen 
van slakken, motten, tor
ren en waterjuffers, kost 
vier dollar. 

jaar in Slowakije. Aller
eerst een boekje met tien 
zegels van 3 k. ter gele
genheid van de Biënnale 
van boekillustratoren in 
Bratislava en verder een 
boekje met tien zegels 
van 4 k. met daarop een 

Zoveel ongedierte in een Nieuw-
Zeelands postzegelboekje 

oude watermolen. Van 
beide boekjes versche
nen 7.000 exemplaren. 

Thailand 
Vijfmaal 2 baht 
De opzet van alle recente 
boekjes van Thailand is 
gelijk: ze bevatten alle 
een stripje van vijf zegels 
van 2 b. Jaarlijks geert 
Thailand tussen de twin
tig en dertig boekjes uit. 
Hieronder volgt een 
overzicht van alle sinds 
juni van dit jaar versche
nen boekjes. De volg
nummers zijn die van de 
World Booklet 
Catalogue, een uitgave 
van de Nederlandse ver
eniging Postaumaat. 

Zweden 
Nieuwe toeristenzegel-
boekjes 
Al eerder schreef ik over 

der te laten aankomen. 
De post wordt dan ver
voerd met terugkerende 
chartertoestellen. 
Tot nu toe verschenen er 
drie varianten met elk 
weer drie verschillende 
boekjesinhouden. 
Variant nummer vier 
volgde dit jaar. Op 15 

t'uli verschenen twee 
)oekjes met twaalf toe

ristenzegels. Het ene 
boekje (serienummer 
0101) bevat tweemaal 
zes zegels met reclame 
voor bekende hotels, en 
het andere (nummer 
0201) heeft tweemaal 
zes zegels met oude we
reldkaarten als inhoud. 
De zegels zijn ook nu 
weer zelfklevend. Er zou
den van elk boekje 
250.000 stuks vervaar
digd zijn. Opvallend is 
dat op de zegels nu de 
aanduiding Poste de 
Suède ontbreekt. Het em
bleem van de Zweedse 
postdienst staat overi
gens wel op de achterzij-

Old-timers 
Klassieke automodellen 
uit de jaren vijftig en 
zestig zijn te bewonde
ren op zes postzegels die 
op 4 oktober in Zweden 
verschenen. De serie 
postzegels is alleen in 
een boekje verkrijgbaar. 
De zegels vermelden 
geen waarde en zijn be
stemd voor het binnen-

Nr. 
270 
271 
272 
273 
274 

275/76 
277 
278 

279/80 

281 

Datum 
09-06 
11-06 
03-07 
02-08 
04-08 

08-08 
28-08 
12-09 

09-10 

10-11 

Omschrijving 
Medici|nenopleiding 
Telecom Thailand 
Relatie Thailand-Rusland 
Postzegeltentoonstelling 
Dag van de Communicatie 
(motief Internet) 
ASEAN, 30e ver|aardag 
Dinosaurussen 
Bezoek koning Chulalongkorn aan 
Zwitserland (1897) 
Tweelmgemissie Thailand-Singapore 
(schelpdieren) 
Behoud van energie 

een in 1995 gestart ini
tiatief. In vakantielanden 
als Spanje en Grieken
land kunnen toeristen uit 
Scandinavische landen 
speciale postzegels ko
pen om op deze wijze 
hun vakantiegroeten eer-

lands brieftarief: 6 k. op 
dit moment. 
Afgebeeld op de zegels 
zijn de Volvo Di/etf uit 
1958 (lichte bestelauto), 
de Chevrolet Bel-Air uit 
1955, de Porsche 356A 
Coupé (model 1959), de 

S V r R i p E BREV 

S V E R I G l BRFV 
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TYPEi 

S V h R I O L B R L V : i V E R I G E BREV: 

De uitgifte van het Zweedse oW/)mer-boek|e had plaats op de - ook 
in het teken van oude auto's staande - Dog van de Postzegel aldaar 



C/froën 6 /J uit 1952 (fa

voriete ganqsterwagen 
in Franse films), de 
Saab 96 uit 1963 (suc

cesvol in menige rally) en 
een Jaguar Etype uit 
1961. 

5 Kerstmis/Nobelprijswin

naars 
Op 13 november ver
scnijnen in Zweden de 
jaarlijkse zegels met af
beelctingen van Nobel
prijswinnaars. Ditmaal is 
net een gemeenschappe
lijke uitgifte met Zwitser

Het stekelbaarsie in het Zwitserse boek|e in 'trouwkledif oran|erode 
keel en borst en blauwgroen glinsterende rug 

land. Afgebeeld zijn Al

fred Nobel en de Zwitser

se chemicus Paul Karrer. 

De Zweedse kerstzegels 
verschijnen op dezelfde 
datum. Motieven zijn 

gemberkoekjes (4.50 k., 
voor binnenlandse post) 
en barokengeltjes (6 k., 
post naar het buiten
land). Zowel de Nobel
zegels ais de kerstzegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
postzegelboekjes. 

Zwitserland 
Pro Juventute 
Dit jaar verschijnt in 
Zwitserland de derde se
rie postzegels in de vier
jarige reeks 'Dieren aan 
en in het water'. Dit jaar 
is de reeks toegespitst op 

dijk en moeras. De ver

schijningsdatum is 29 
november. 

Eén van de zegels, die 
van 70H35 rappen (ste
kelbaarsje met drie ste
kels ofwel Gasterosteus 
aculeatus] is ook in een 
boekje verkrijgbaar. Een 
boekie met tien van deze 
zegels kost, inclusief een 
toeslag voor de aan
maakkosten, 11.50 f. 

AUTOMAAT
SAMENSTELLING: P. HOUDEWIND, 
POSTBUS 6 0 9 , 2 2 7 0 AP VOORBURG 

Australië 
Tijdens de Stampex 97
tentoonstelling in Hotel 
Adelaide International 
van 22 tot en met 24 au
gustus 1997 werden 
CPSstroken in de typen 
'kangoeroes' en 'koala's' 
met opdruk Stampex ver
kocht. Deze CPSstroken 
waren alleen op de ten
toonstelling verkrijgbaar. 

1 
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u 
Tij 

45c 

T 

1 
a 

« c 
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A ^ L j I ^A 

^B 
STAMPEX 

Stompexoutomaotstrook 

België 
In het Postmuseum in 
Brussel begon op 5 okto
ber de tentoonstelling De 
Magie van de Tamtam; 
post, filatelie en kunst uit 
Congo. De expositie is 
nog tot en met 30 no
vember te bezichtigen. 
Op de tentoonstelling 

1 

D { MACIE VAN Vt TAMTAM 
LA MACIZ n u TAMTAM 

P 
BELGIË 

B E L G I Q U E 
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Ontwerp voor de 7amtamauto
maatstroken 

^ staat een Framoauto

i maat opgesteld die spe
2 ciale automaatstroken 
X afgeeft Overigens zullen 
"■ de Belgische Fromoau

? M tomaten voortaan alleen 
'vfc nog stroken afgeven van 

15, 17, 30 en 34 f. 

Duitsland 
Na de tariefsverhoging 

De nieuwe 'grote' automaatstrokenserte van Duitsland 

van 1 september zijn de 
nieuwe knopwaarden 
voor de kleine Klüssen
doff automaat model 696 
en de Nagler model 101 
en model 104 als volgt: 
1 0 , 4 0 , 1 0 0 , 1 1 0 , 1 3 0 , 
220 ,300 ,440 ,10x10 , 
5x100,10x100,5x110 
en 10x110 pf. Als rest
waarden gelden 10, 40, 
80 en 110 pf. 
De Duitse filatelistische 
dienst biedt alle stroken
typen  Klüssendorf, 
Nagler }0}, Nagler}04 
 aan. De grote serie be
staat uit de waarden 
100 ,110 ,220 ,300 , 
400 en 440 pf. en de 
kleine serie uit de waar
den 100, 110,220 en 
300 pf. 

De grote Klüssendorfau
tomaten van het model 
631 werden  op enkele 
exemplaren na  voor 1 
september verwijderd; 
dit omdat aanpassing 
van deze apparaten aan 
de nieuwe tarieven te 
kostbaar was. Volgens 
meldingen van verzame
laars waren na genoem
de datum nog grote Klüs
senc/orfautomaten in 
werking in Göttingen, 
Husum, Kiel, Leipzig en 
St. Peter Ording. 

Finland 
Op 1 oktober verschenen 
in Finland nieuwe Inter

mor/cehngstroken met de 
afbeelding van een vlie
gende eekhoorn. Alle 
veertig Infermarketingau
tomaten van het type PA
100 plus de PA10 auto
maat die geplaatst is bij 
het hoofdpostkantoor van 
Helsinki worden voorzien 
van het nieuwe papier. 
De overige 250 automa
ten (type PA10) worden 
van het nieuwe papier 

/ntermorfcetingautomoatstrook 
op 'eekhoorn papier 

voorzien als het oude 
'veelvraat'papier op is. 
Het ontwerp van het 
'eekhoorn'papier is van 
Pirkko Vahtero, die ook 
de vorige ontwerpen ver
vaardigde (visotter en 
veelvraat, beide beho
rend tot de bedreigde 
diersoorten). 
De filatelistische dienst 

De nieuwe Sanlu Claus
stroken 

levert als serie de waar
den 2.40, 2.70, 2.80 en 
3.20 m. uit. 

Op 31 oktober versche
nen nieuwe Santa Claus
automaatstroken in vier
kleurendruk die verstrekt 
worden uit het nieuwe 
model Framooutomaat 
(de eerste automaat van 
dit model in Finland!). 
Deze automaatstrook 
met zwarte waardebe
drukking toont het beeld
merk van het Santa 
C/aushoofdpostkantoor. 
De serie bestaat uit de 
waarden 2.40, 2.70, 
2.80 en 3.20 m. 

Framastrook 'Jaar van de Os', 
Hongkong 

Hongkong ' 
Eindelijk zijn de Hong
kongautomaatstroken ter 
gelegenheid van het Jaar 
van de Os uitgeleverd. 

Mobba, vierci|ferig (**32) 

Epelsa, vierci|ferig ("32) 

Epelsa, vi|fci|ferig (***32) 

Epelsa, zesci|ferig (*'*'32) 

automaatstroken kan ik 
nu laten zien. De verschil
len zijn zichtbaar in de 
waardebedrukking (Mob

ba: brede cijfers, Epelsa: 
smalle cijfers) en het aan

De nieuwe Oostenrijkse knopwaarden 

Oostenrijk 
Na de tariefsverhoging 
van 1 juli zijn de knop
waarden van de Oosten
rijkse automaatstroken 
als volgt: 6.50, 7.00 en 
8.00 s. 

Spanje 
De vier soorten Spaanse 

tal posities dat wordt ge
bruikt voor het aangeven 
van de waarde. 

In de komende maanden 
worden in Spanje Nog
/erprinters in de IBMau
tomaten ingebouwd; dit 
ter vervanging van de 
^/üssenc/or^printers. 



„Wat vaders erfnis u heeft afgepast, 
Het feit dat de Overeenkomst ter bescherming van het cultu 
reel en natuurlijk erfgoed van de wereld 25 jaar geleden werd 
ondertekend ts aanleiding en opdracht voor de uitgifte van 6 
herdenkingspostzegels en 3 postzegelboekjes De postzegelserie 
rond het thema terracotta krijgers wordt in 3 valuta (ATS 
CHF en USD) uitgegeven en is door Robert Stein naarfotos 
van Guo Youmm gemaakt De postzegelhoekjes over hetzelfde 
onderwerp bestaan uit een dekblad met relief, 12 bladzijden 
toelichtende tekst en 6 vellen met elk 4 postzegels Met de uit 
gat e van d fn t ^ ! n  boekjes bewijzen wtj ons respect 

racottasoldaten in het mausoleum van de eerste feodale Chinese keizer Qin Shi Huang is een ^ ' , , f ■5' 1 ^ J ^ / oor de hoge kunstvaardigheid van 
gelukkig toeval in de geschiedenis Elk afzonderlijk figuurtje is een unicaat en werd kennelijk /" jf ^ , t ~^ w ' ^ T de oude meesters Eenfilatelistische 
naar menselijke voorbeelden gevormd De bijna 8 000 terracottakrijgers zijn een indrukwek t . ^3 4 A bijdrage tot het behoud van het 

kend voorbeeld voor hoogste beeldhouwkunst De gelijktijdig ontdekte wagens en paarden f&E^MMMKÉlÉKIffiwfö ' '^^^^^^^^l ^n natuurlijk erfgoed van 
van brons hebben eveneens een enorme artistieke waarde '^ J T B B . * »W , " é ^ de wereld 

Coupon invullen uitknippen of copieren en inzenden aan UNPA Postadministratie van de Verenigde Naties Palais de Nations CH 1211 Geneve 10 

D JA stuur mi) a u b de zes herdenkingspostzegels voor de set pnjs van Hfl 9 00 Alle prijzen incl porto en verzending betaalbaar na ontvangst 
D JA stuur mij a u b de drie postzegeibockjes voor de set prijs van Hfl 15 40 
D J A stuur mij a u b een serie eerstedagenveloppen (FDC) met elk een serie van de herdenkingspostzegels voor de set prijs van Hfl 11 40 
D JA stuur mij a u b een trio eerstedagenvelop (FDC) voor de prijs van Hfl 10 40 

Naam Klantnummci Adres Postcode/plaats Datum/handtekcning PN 4/97 

wordt eerst verworven, 
pas bezeten.,, 

, "'"" ' Johann Wolfpane von Goethe 
historische en na

tuurmonumenten behoren tot de 
onvervangbare bezittingen van de mensheid De Overeenkomst ter bescherming van het cul

tureel en natuurlijk erfgoed van de wereld is in 1972 in kracht getreden en tot op heden door 
meer dan 145 landen ter wereld ondertekend De vondst van een reusachtig leger bereden ter



In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers Stuur uw brie((kaart) naar 'Philatelie' Klipoer 2 1276 6P Hulzen, zend een telefax (035 
5240926) of stuur een E mailt|e {philtilelie@lip ut) Sluit geen originelen moor goede (kleuren jkopieen bi| De redactie bepooll of uw vraag of 
reactie geplaatst wordt Houdt uw tekst kort en sni|d bi| voorkeur actuele onderwerpen oon Er is veel aanbod voor deze rubriek Het kon dus ge 
ruime ti|d duren voor uw brief wordt opgenomen 
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ZEGELRUK STUK UIT 
BRAZILIË 
Bijgaand poststuk uit 
Brazilië, afkomstig van 
Heineken do Brasil Co
mercial Ltda, is voorzien 
van vijftig zegels van 
twintigduizend cruzeiros 
(samen dus een miljoen 
cruzeiros!). Kennelijk 
was dat nog niet vol
doende om de overkomst 
naar Nederland te ga
randeren, getuige de bij
geplakte zegel zonder 
waarde (1993) èn het 
frankeerstempel van 250 
cruzeiros .. 
C S . Schellevis 
Beverwijk 

VERDIENDE PLUIM VOOR 
PnBESTELLER 
Soms is er reden om kri
tiek te leveren op de 
dienstverlening van een 
bepaald onderdeel van 
PTT Post, zoals PTT Post 
Filatelie in Groningen 
Soms ook kan er een 

veer op een PTTonder
deel worden gestoken. Ik 
geef graag een voor
beela van dat laatste. 
De afgebeelde briefkaart 
spreekt bijna voor zich 
zelf. De in Portugal ver
blijvende afzenders van 
de kaart ('Hans en Lau
riann') beschikten niet 
over het juiste adres van 
hun vrienden omdat die 
nog maar net verhuisd 
waren Hans en Lauriann 
hadden echter ai wel een 
bezoek op dit nieuwe 
adres afgelegd en wisten 
dus ongeveer hoe er ge
lopen moest worden, en 
ook dat het huisadres iets 
met 'Elzen' te maken had 
(het juiste adres was El
zenc/a/69). 
Zoals u ziet losten de af
zenders hun adresse
ringsprobleem op door 
voor de PTTbesteller een 
routebeschrijving bij te 
sluiten, compleet met 
plattegrond. En  u raadt 
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het al  de kaart kwam 
zonder vertraging aan! 
Een compliment dus. 
P J . Visser 
Maassluis 

UITEINDELIJK MAAR ZES 
EKP'SOVER? 
Al vele jaren verzamel ik 
gestempelde Nederland
se postzegels, en wel zo
danig dat ik van elke ze
gel  voor zover dat mo
gelijk is  een exemplaar 
neb dat in een van de 
twaalf expeditieknoop
punten (ekp's) is afge
stempeld. 
Nu werd mij onlangs 
door iemand van het ekp 
Zwolle medegedeeld dat 
de knooppunten in Arn
hem, Groningen, Leeu
warden en Roosendaal 
gesloten zijn en dat er 
uiteindelijk maar zes ek
p's in Nederland zullen 
overblijven. 
In 'Philatelie' heb ik 
daarover nog niets gele
zen. Kunt u bij PTT Post 
navragen wat de plan
nen precies zijn en de 
verkregen informatie 
daarna in ons blad 
plaatsen? 
J.F .B.M.H. Regout 
Oisterwijk 

Nascbrih redactie: 
Het onderwerp dat u 
aansnijdt is interessant 
genoeg om er een keer 
over te schrijven. Er is in
middels contact gelegd 
met PTT Post. U hoort er 
dus (nog) meer van! 

BEATRIX: RUGNUMMERS 
VERSCHILLEN 
Bij de Beatrixzegel ('in
versie') van 1 gulden heb 
ik een verschil ontdekt in 
de wijze waarop de rug
nummering wordt aan
gebracht. 

Normaal gesproken zit 
er tussen het meercijferi
ge getal op de rugzijde 
van de zegels en de 
daarop volgende letter 
geen spatie. Zoals u ziet 
Runnen echter ook exem
plaren worden aange
troffen waarbij die spatie 
wel is aangebracht. 
Hans Put 
Amsterdam 

UNITED STATES 
POSTAL SERVICE. 

WE CARE 
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BESCHADIGDE 
POSTSTUKKEN [1 ] 
Net als in de Verenigde 
Staten is het ook in Ne
derland gebruik dat de 
PTT beschadigde stukken 
in een plastic zak met 
opdruk bij de geadres
seerde bezorgt Tot zo
ver niets nieuws. 
Het is me niet bekend of 
een beschadigd stuk in 
Nederland drie extra 
stempels krijgt, zoals in 
Amerika. Van zo'n stuk 
voeg ik een fotokopie bij 
De drie extra stempels 
zijn: 
o een in groter dan nor
maai formaat uitgevoerd 
tweede poststempel (in 
dit geval JU/. 3 PM); 
b. een stempel met de 
tekst Evidence postage 
was affixed ('bewijs dat 
er een postzegel was ge
plakt'; dit in verband met 
het feit dat de postzegel 
van het poststuk was ver
wijderd); 
c. een stempel met de 
tekst Damaged in hand
ling in the postal service. 
Th. d e Boer 
Rijssen 

BESCHADIGDE 
POSTSTUKKEN [2 ] 
Omdat de zegel op het 
bijgesloten poststuk (zie 
hieronder, red.) was ver
dwenen (eraf getrokken) 
kon de postdienst van de 
Verenigde Staten zien 
dot het stuk aanvankelijk 
wel was gefrankeerd. 
Om dat aan te geven 
werd het stempel Shows 
evidence of postage ge
plaatst. Door een ver
keerde postcode werd 
het stuk eerst nog naar 
Gouda gestuurd^ maar 
uiteindelijk kwam de en
velop toen bij de ge
adresseerde terecnt 
zonder port, gewoon 
service! 
R. Worte lboer 
Hoogezand 

SENEGAL VERWISSELDE 
DE VOGELNAMEN 
Bij de emissie 'bedreigde 
vogels' van Senegal (uit
giftedatum 28 februari 
1997, zonder nadere 
omschrijving vermeid in 
de rubriek Nieuwe uitgif
ten in het juli/augustus
nummer van 'Philatelie') 

t. v y ƒ77 



Vergeet de bi|schriften links 
zien we de zwarte kroonkraan, 
recht? de wulp 

is kennelijk iets misge
gaan. Op de zegel van 
220 f. stoot de text Cour
lis cendre/Numenius ar-
quatus (wulp) en op die 
van 175 f. volt te lezen 
Grus couronnee/Baleari-
ca pavonina (zwarte 
kroonkraan). 
De wulp is echter op de 
zegel van 175 f. afge
beeld en de zwarte 
kroonkraan op de zegel 
van 220 f! 
J.C. Vogels 
Neukirchen-Vluyn (Duits-
land) 

ZAKJES: NIETS NIEUWS 
ONDER DE ZON 
In 'Philatelie' van sep
tember 1997 los ik op 
pagina 547 deze tekst: 
Een nieuw verschijnsel in 
de Verenigde Staten: 
pergamijnen zakjes met 
vijftien zegels; verkrijg
baar uit automaten. 
Tijdens een bezoek aan 
de Verenigde Staten in 
juni 1994 is me gebleken 
dot er toen al - om pre
cies te zijn op de lucht
haven van Boston - post
zegels in pergamijnen 
zakjes uit postzegelauto
maten werden verkocht. 
Het betrof onder andere 
een zakje met (ik citeer 
nu het opschrift) Twenty 
(20) letter carriers, item 
no. 3654, value: $ 5.00 
(Scott-nummer 2420). 
Een ander door mij aan
geschaft zakje (niet meer 
in mijn bezit) bevatte 
twintig zegels in het type 
House of Representatives 
(Scott-nummer 2412). 
Het is dus niet zo'n èrg 
nieuw verschijnsel, of het 
zou om het oonta/zegels 
in de zakjes moeten 
gaan. 

M.P.A. V a d e r 
Utrecht 

P n POST REED TÓCH EEN 
SCHEVE SCHAATS 
Alle koude drukte om 
een vermeende spelfout 
op de Elfstedentochtpost
zegel heeft in elk geval 
duidelijk gemaakt dat 
PTT Post bij een zegeluit
gifte niet over één nacht 
ijs gaat. IJlst is in het 
Fries inderdaad Drvlts en 
niet Drylst, zoals 'Pnilate-
lie' op gezag van de 
Brabantse meneer Wols 
werd verkondigd (zie 

'Philatelie' van juni jl.). 
Het leverde een stroom 
reacties en een keurige 
rechtzetting van de re
dactie in het volgende 
nummer op. 
Niets aan de hand zou je 
zeggen - een stormpje in 
een glaasje Berenburg. 
Ik zou dat stormpje ook 
niet opnieuw hebben 
aangeblazen, als ik het 
uit enige ergernis over 
Wols' drieste bewering 
dienstig had gevonden 
de Business Unit Filatelie 
in Haarlem in te lichten. 
Onder bijvoeging van 
een kopie van het be
richtje in 'Philatelie' en 
het corrigerende briefje 
dat ik aan de redactie 
zond liet ik 'Haarlem' 
weten dat de ontwerpers 
beslist geen 'misklun' kon 
worden aangewreven. 
Een antwoord verwachtte 
ik niet, maar het kwam 
wel. Per brief van 3 sep
tember werd meege
deeld dot men 'zeer ver
heugd' was met mijn 
conclusie. 'Uiteraard zijn 
we scherp op dit soort 
dingen, maar het was 
tenslotte een spoedgeval 
en dan kun je wel eens 
wat over het hoofd zien. 
Gelukkig is dat dus niet 
gebeurd.' 

Het was een verrassing 
om, als dank voor mijn 
reactie, bij de brief de 
speciale PTT-Elfsteden-
'stempelkaort' aan te 
treffen: een mooi kleu
rendrukwerkje met bij 
elke tweetalige stads
naam een Elfstedentocht
zegel (bij Leeuwarden/ 
/./ouwerf zelfs een blokje) 
voorzien van het desbe
treffende plaatselijke 
stempel van 4 januari 
1997. 
Nóg groter werd de ver
rassing toen bleek dat op 
hetstempelbladdenaam 
IJlst unverfroren was 
verfriesttot Drylstl En niet 
één keer. nee, ook nog 
eens op het aan omme
zijde afgedrukte route
kaartje. Waar dus de ze
gelontwerpers Hadders 
en Traast hun huiswerk 

goed hadden gedaan, 
ging PTT Post zelf jam
merlijk in de fout: op de 
zegel Drylts, op het sou
venir Drylst! 
Al te hard wil ik PTT om 
deze uitglijer niet (laten) 
vallen. Een gegeven 
kaart mag je niet al te 
pietluttig bekijken, niet
waar? 
Johan J o n g m a 
Haarlem 

VERKEERDE 
UITGIFTEDATUM 
In de NVPH-cotalogus 
staat vermeld dat de Su
rinaamse luchtpostzegel 
nummer 3 1 , die uitslui
tend kon worden ge
bruikt voor het retourdeel 

van de eerste KLM-vlucht 
Paramaribo-Amsterdam 
op 23 mei 1949, werd 
uitgegeven van 10 tot en 
met 23 mei 1949. 
Uit de hier afgebeelde 
brief van de Administra
tie van Financiën (waar
onder de afdeling Phila
telie ressorteerde), geda
teerd 12 mei 1949, valt 
echter op te maken dat 
de eerste exemplaren 
van de bewuste zegel 
niet eerder dan de der
tiende mei kunnen zijn 
verschenen. In deze brief 
is sprake van een uitgifte 
on or about May 20tn 
('op of omstreeks 20 
mei'). In de brief wordt 
verder vermeld dot van 

ADMINISTRATIE VAN nNANaEN. 

PARAMARlBa 1*7 ''^ 

ItoHra .N.S .H.d.rgMird & Son 
-)yd.lc r r l a . r k . b U a " 
SfciT.- l^lafon ZSA 
Qlro U 9 3 S . Danauk, Europ.. 

I har. t h . honour to in fora rau harawlth that In 
oonnaotion with UM inauguration of a na« a i r l i n « Aaatardaa-ParAna-
ribo-Caraoaa-Cura9ao r ioa raraa by tba Horal Dutoh A l r l i n a . on or 
about lAr SOtb, 1949 a apaolal Surlnaa ataap of 27^ o .n t ( b . i n g t h . 
poBt«g. for a l o t t . r of 5 graa froa 3urlnaa to HoUand] w i l l b . 
iaauad for thla opportunitf . 

Tha ataap ahoa. on tba l . f t alda a Dutoh oountrTUoaan 
and on tba r ight alda a Suri&aa «oaan, both in nat iona l d r . . . and in 
o . t w . . o an a . r o p l a n . . In tha uppnr «dga i s p r i n t . d tha word "3uri-
n a a . ' and in t b . low.r adga "Ual 19«9* with t h . ind loa t ion of t h . 
T . l u . in t h . low.r l . f t oorn.r . l b . colour i . r.d-brown. 

m i a ataap w i l l b . r a l i d only f o r poatag . of B a i l 
forward.d by thla f l r a t f l i g h t . Th. p h i l a t . l i o wal l to b . Mnt fron 
Surinna to Holland with thla f l r a t r . turn f l i g h t w i l l alao b . prorlde 
with a part icu lar poat-aark and aaj ba addraaaed to tba "ohaf van hat 
a i p a d i t l a b u r a . 1 Aaatardaa oa". On arrlTal i n Holland tha^ w i l l b . 
proTid.4 with an iaq>rint of t h . dat.-.ataap of a r r i r a l , and w i l l b . 
raturnad f r a . of poataga by boat to tha aandars. 

r b . of anr uai 

Toura t r u l y , 
I Adaln la tr« tor .o f Flnaaoa, 

Boven, brief van de Administratie van Financien gedateerd 12 mei 
1949 (illustratie Sheraton & Pee/-veiling, Gouda) Onder poststuk 
met twee exemplaren van Suriname LP31 op een brief die met de re-
tourvlucfit Paramaribo-Amsterdam meeging [collectie Peter Rozema) 

e l f s " t * ê d ' « n ' t o c h t 1 9 9 7 ' 

IJlst 
(Orylstl 

de oplage van 70.000 
exemplaren er dertigdui
zend in Nederland ver
kocht zouden worden. 
René Hii lesum 
Gouda 

PR0SEMINARI0[1] 
In de rubriek Lezerspost 
('Philatelie', september) 
was een vraag opgeno
men van de heer B. Jan
sen uit Oosterbeek over 
de Pro Sem/nor/o-zegels 
van Zaragoza. 

De bewuste zegels zijn te 
vinden in de - nog steeds 
veel gebruikte - Galvez-
catalogus van Spanje; de 
laatste editie van deze 
catalogus dateert van 
1960. 
Veel ziet men deze ze
gels tegenwoordig niet 
meer en indien wel, dan 
meestal ongetond en ge
stempeld. Go/vez rang
schikt ze onder de vig
netten en merkt op, oat -
hoewel het gaat om ze
gels zonder fronkeer-
waarde en met een wel-
dadigheidsdoel - ze in 
sommige collecties voor
komen en dot veel 
(Spaanse) verzamelaars 
ze wensen te bezitten. 
Duur zijn ze desondanks 
nooit geworden. 
W . J . Jansse 
Bergambacht 

PRO SEMINARIO [2] 
De zegels die de heer 
Jansen uit Oosterbeek 
beschrijft zijn te vergelij
ken met de Nederlandse 
tuberculosesluitzegels. Ze 
werden uitgegeven ten 
behoeve van het se
minarie in Zaragoza 
(Spanje). De zegels wor
den niet vermeld in de 
bekende wereldcatalogi, 
en ook niet in gespeciali
seerde catalogi zoals de 
Spaanse FilaEo en Edifil. 
Wel zijn ze opgenomen 
in de (heel gespeciali
seerde) Go/vez-catalo-
gus. Dat er meer van dit 
soort zegels zijn versche
nen mag blij^ken uit bij
gaande fotokopie. 
M.A. H a g e n a a r s 
Haarlem 
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FILATEUST1SCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het januarinummer 1998 
moeten uiterlijk op 1 decem
ber oanstaonae in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi
latelie', Klipper 2 , 1 2 7 6 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg worA samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven dato en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 15 en 16 november: 
Heerhugowaord. Reigeroost 
1997, wedstrijdtentoonstelling 
(cotegorie 3) ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de filate
listenvereniging Heerhugowoard 
en omstreken. Co 130 kaders. De 
Swan, Middenweg 178. Openings
tijden: op 15/11 van 10 tot 19 
uur en op 16/11 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: J.P. Tesselaor, 
Middenweg 604,1704 BS Heerhu
gowaord, telefoon 072-5714400. 
• 2 1 , 2 2 en 23 november: 
Dordrecht. DriestwmenposI 97, 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Dordrecht. Agrarisch 
Opleidingscentrum, Groene Zoom. 
Co. 100 kaders. Regiobeurs. Cata
logus gratis. Openingstijden: op 
21/11 van 20 tot 22 uur, op 
22/11 van 10 tot 17 uur en op 
23/11 van 10 tot 16. Inlichtingen: 
J. Zilverschoon, Schotelstraat 32, 
3314 n Dordrecht, telefoon 078-
6140706. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Nlonoco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimaldi-dynastie 

^ en 60 jaar postzegels in Monaco. 
^ Inlichtingen: Office des Emissions 
- de Timbres-Poste de Monaco, 
'^ Monte Carlo (Monaco). 
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• 1 t / m 6 december: 
Buenos Aires (Argentinië). 
Mevifil 97, eerste internationale 
tentoonstelling van filatelistische 

AV- en computersystemen, geor
ganiseerd (ioor de Asociación de 
Cwnistas Filatélicos de la Argenti
na (ACFA) en onder patronaat van 
de Argentijnse posterijen. Infor
matie: Casilla de Correos 1796, 
1000 Buenos Aires (Argentinië). 

1998 

• 2 3 , 2 4 en 25 januari: 
Loosdrecht. De Filateliebeurs, 
evenement voor gespecialiseerde 
verzamelaars in de Pondohallen. 
Diverse presentaties; stands van 
gespecialiseerde verenigingen. 
Openingstijden: op 23/1 van 13 
tot 18 uur, op 24/1 van 10 tot 17 
uur en op 25/1 van 10 tot 16.30 
uur. Inlichtingen: Stichting Filate
liebeurs, Rigterskamp 8,1261 TN 
Blaricum. 
•13 ,14 en 15 maart: 
Oosterhout. Ophilex 98, tentoon
stelling ter gelegenheid van het 
25-jorig bestaan van de Ooster-
houtse Vereniging van Postzegel
verzamelaars. Oe Bussel, Toren
straat 12. Openingstijden: op 
13/3 van 20 tot 22 uur, op 14/3 
von 10 tot 20 uur en op 15/3 von 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: P. von 
der Wulp, Vicarislaan 3,4901 TB 
Oosterhout, telefoon 0162-
431633. 
• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Dag van deJeugdfi-
latelie / 998 in combinotie met de 
propagondatentoonstelling Noord-
phila 98. Nienoordcollege. Inlich
tingen: R.J. Oberink, 050-
5019547. 
• 1 8 en 19 april: 
Venlo. Phila 75 Venio, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Maaspoort. Co. 265 kaders. In
lichtingen: J. Vostermans, School-
weg 55,5916 PK Venlo, telefoon 
077-3518627. 
• 25 en 26 april: 
Zwolle. Hobby en Filatelie 1998, 
tentoonstelling (propaganda en 
eenkoderklosse) georganiseerd 
ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de Postzegelvereni
ging Zwolle. De Nieuwe Buitenso
ciëteit, Stationsplein 1. Co 200 ka
ders; op zaterdag 25 april Bonds
dag 1998. Openingstijaen: onbe
kend. Inlichtmgen: Hobby en Fila
telie 1998, Postbus 369,8000 AJ 
Zwolle, telefoon 038-4657588. 
• 7 t / m 10 mei: 
Amsterdam. Themaphilex 98, 
thematische tentoonstelling (cate
gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Themaphilex. Frans Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen, inlichtingen: H.C. Salet, Zr. 
Spinhovenlaon 25,3981 CR Bun-
nik, telefoon 030-6561965. 
• 13 tot en met 21 mei: 
Tel-Aviv (Israël). Israel 98, we-
reldpostzegeltentoonstelling geor
ganiseerd door de Israeli Philatelie 

Federation in samenwerking met 
de Israëlische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. van 
Nugteren,Westerzicht 620,4385 
BW Vlissingen. 
• 21 tot en met 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
5 in '98, tentoonstelling (Rong 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhailen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (zie Bondspagina's). 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portugal 
98, wereldtentoonstelling georga
niseerd door de Portuguese Phila
telic Federation in samenwerking 
met Correios de Portugal. Inlichtin
gen: Av. Praia da Vitória, 48 3° 
Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ikapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tion {Sk?U).Ga\\ag)aef'sis\a\e 
Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II van Engeland. Stands van 
diverse postaclministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestroat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 oktober t / m 1 novem
ber: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita-
liane en de Federation of Italian 
Philatelic Societies onitt patro
naat von de FIP. Klassen: postge-
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Jaarbeurs 
van Milaan. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viele Eu
ropa 190,1-00144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethal. Ca 700 kaders. Openings
tijden nog niet bekend. Inlichtin
gen: W.J. van Bavel, Van Ruus-
broeclaon 34,9602 BG Hooge-
zond, telefoon 0598-326250 (no 
19 uur). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. Telefoon 
0297-322034. 
Doetinchem. Vl/ildebeest, Rozen-
gnordseweg 1,10.30-15.30. Tele
foon 026-3332635. 
Eerbeek. De Korenmolen, Ka-
noolwegS, 10-16. Telefoon 0313-
651797. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat 28,10-17. Telefoon 
0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Haor-
laan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Purmerend. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
DeDoele,Koemorkt56,10-16. 
Telefoon 0299-423305. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726. 
16 november: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. Telefoon 
013-5339115. 
Borne. SG 't Tibbeland, Oude 
Hengeloseweg 123,10-16. Tele
foon 074-2668631. 
Haarlem. Die Roockse, Raaks 
1/3,11-16. Telefoon 023-
5334252. 
Haarlem. Hotel Haarlem-Zuid, 
Toekanweg 2,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg,Meijhorst 7039,10-16. Tele
foon 024-6414855. 
• 21 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko-
de 40,19-22. Telefoon 0252-
230393. 
• 22 november: 
Amersfoort. DAP-gebouw, Lo-
broeksweg 6,10.30-16. Telefoon 
055-3669823 (na 17.30 uur). 
Bodhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Telefoon 
023-5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
stroot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Echt.Willie,Houtstraot7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Geldermalsen. Filatelistische 
Contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
Telefoon 055-3667769. 
's-Gravenzonde. De Kiem, Ko
ningin Julianaweg 91,10-16. Te
lefoon 0174-414379. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Zevenoor. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 23 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
woord 396,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor-
straot 74,10-16. Telefoon 0475-
571842. 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic-
kerstraot 46a, 10-16. Telefoon 
020-4616886. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Kerkrade. De Jreets, Kaalheider-
steenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 

AÜENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlijk zes we-
kenmot de verschijning van 
het nummer woorin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redoctie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

• 29 november: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. Te
lefoon 0346-572593. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Nieuw-Vennep: Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33A, 10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 20 
uur). 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. Telefoon 
0252-212080. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F, 
13-16. Telefoon 0475-591608. 
Veenendaal. De Lampegiet, Ker-
kewijk 10,10-16. Telefoon 0318-
517569. 
Volendam. De Groene, Hoven 
104,11-? Telefoon 0299-372017. 
Zwolle. ÜV Jubol, Jufferenwal 
24,10-16.30. Telefoon 038-
4216493. 
• 30 november: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
• 5 december: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko-
de 40,19-22. Telefoon 0252-
230393. 
• 6 december: 
Gouda. Goudse Woorden, Cals-
iaan 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Huizen. De Bun, Groof Floris 2, 
10-16. Telefoon 035-5258045. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0522-
263491. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan 2,13.30-17. Telefoon 
0341-254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-562862. 
Winschoten. De Klinker, Mr D.U. 
Stikkerlaan 41,10-16. Telefoon 
0597-423692. 
• 7 december: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41a, 10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
Leuven (België). Koninklijk 
Atheneum, Campus Redingenhof, 



Redingenstraat 90,9-17. Telefoon 
00-3216202997. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-14. Telefoon 024-
6413608. 
• 9 december: 
Eindhoven. VTC Henriette Roe-
lants, Keldermansstraat 43a, 
14.30-17. Telefoon 040-
2119654. 
• 1 3 december: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaordseweg 1,10.30-15.30. Tele
foon 026-3332635. 
Drenten. Het Galjoen, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Haren (G.). De Meilenhorst, Wo-
terhulzerweg, 10-16. Telefoon 
050-5346790. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
veriaon 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Polmstroat 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Sassenheim. De Kleine Enpei, 
Heereweg 461,10-17. Telefoon 
0252-225972. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. Telefoon 0521-
510607. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 14 december: 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,10.30-16. Tele
foon 0343-573649. 
• 19 december: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordka-
de 40,19-22. Telefoon 0252-
230393. 
• 20 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraot 70,10-16. Telefoon 
0297-322034. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Haar-
laon 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
• 2 1 december: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-15. Telefoon 
013-5339115. 
• 20 december: 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726. 
• 2 1 december: 
's-Gravenhage. Congresge
bouw, Churchillplein 10, 10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
• 2 7 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
stroat 76,13.30-16.30. Telefoon 

0181-415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. Telefoon 
0252-212080. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwal 
24,10-16.30. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 december: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10-17. Telefoon 0314-
324018. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Kerkrade. De Jreets, Kaalheider-
steenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Rosmalen. Het Wapen van Ros
malen, Groofsebaon 52,10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
• 29 december: 
Dolfsen. Parochiehuis, Emmo-
stroot 2,10-16. Telefoon 0529-
458267. 

• 20 november: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
6roo/-Br;7/onmë. Phillips, 181 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittonnië). 
• 27 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië (gespecialiseerd). 
Phillips, 181 New Bond Street, 
London WIY GAS (Groot-Brittan
nië). 
• 11 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 181 New 
Bond Street, London WIY OAS 
(Groot-Brittannië). 

2 september: 
Jongerenpostzegels, twee postze
aels van 80 cent. Gelegenheidsvel-
Fetje van 10 zegels. 
7 oktober: 
Geboortepostzegek, velletje met 
tien zelfklevende postzeaels van 
80 cent, speciaal voor geooorte-
koarten en -brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook
jes); drie zegels van 80-f40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80-f 40 cent (verkoopprijs: 
f7.20). 
November: 
Kortinazegell997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. Waorde 
nog niet bekend. 

1998 

2 januari: 
Rouwpostzegel. 80 cent (verkrijg
baar als vel- en als rolzegel). 
2 januari: 
Zegels voor buitenlandse post. 
'Standard' en 'Priority'-zegels 
van 100 en 160 cent. Velletjes 
van vijf zegels met vijf labels. 

Ook van de rol verkrijgbaar. 
17 februari: 
Vierjaargetijden. Themo: 'Fruit en 
landschappen'. Postzegelboekje 
met vier zegels van 80 cent. 
17 maart: 
Maatschappelijke zegels. 350 jaar 
Vrede van Münster, 150 jaar 
Grondwet van Thorbecke, 50 jaar 
Universele Verklaring von de 
Rechten van de Mens. Drie zegels 
van 80 cent. 
17 maart: 
Huwelijkspostzegels. Velletje van 
10 zegels van 80 cent. 
21 april: 
Ouderenpostzegels. Thema: 'Ou
deren en zorg'. Drie zegels van 
80-f40 cent. Velletje van zes ze
gels van 80-1-40 cent. 
8 mei: 
Brieven aan de toekomst. Zegel 
van 80 cent. 
19 mei: 
Sportzegels. Onderwerpen: hon
derd jaar Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond en het wereldkom-
pioenschop voetbal in Frankrijk. 
Twee zegels van 80 cent plus een 
velletje van 10 zegels. 
19 mei: 
Rabobankzegel. Aanleiding: hon
derd joor lokale Roiffeissen- en 
Boerenleenbanken in Nederland. 
Zegel van 80 cent. 
9 juni. 
Nederland Waterland Themo: Wa
terbescherming in Nederland. 
Twee waarden: 80 en 100 cent. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent. 
9 juni: 
Frieslandzegel. Aanleiding: vijf
honderd jaar centraal bestuur 
voor Friesland. Eén zegel van 80 
cent. 
7 juli: 
Cultuurzegels. Onderwerpen: 100 
joor Koninklijke Bibliotheek, hon
derdste geboortedag M.C. Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk. 
1 september: 
Verrassing. Woorden en onder
werp: voorlopig een verrassing. 
1 september: 
Gouaen Koets. Aanleidingen: in
huldiging koningin Wilhelmina 
(1898) en aanbieding Gouden 
Koets (1898). Velletje met twee 
zegels van 80 cent. 
22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren'. Woorden: 80,100 en 160 
cent. Tevens een velletje van 10 
zegels van 80 cent. 
6 oktober: 
Strippostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd aan 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
11 november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 80-1-40 
cent. Verder een velletje van zes 
zegels van 80-f 40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 

Nederlandse Antillen 

1 december: 
Kortingzegels; 35 en 150 cent. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

9 oktober: 
UPAEF-America ('de postbode'); 
twee zegels (f 20.-). 
5 november: 
Kerstmis; vier zegels (f 5.-) en een 
velletje (f 3.-). 
4 december: 
Kinderzegels; vier zegels (f 7.50). 

België 

1998 

19 januari: 
50 joor vrouwenstemrecht in Bel
gië (1 zegel) en hogesnelheids
trein (1 zegel). 
16 februari: 
Literatuur: Gerard Walschap en 
Géo Norge (2 zegels); promotie 
van de filatelie: het Belgische ko
ningshuis (2 zegels, Leopold III en 
Boudewijn I; waarden 17-1-8 f. en 
32-fl5 f . / l velletje, Albert II; 
waarde 50-f25 f.). 
9 maort: 
Kunst in België: vier zegels in een 
boekje (schilderijen van Félicien 
Rops, Felix De Boeck, de kunstbe
weging Cobra en Gustave Van de 
Woestijne). 
20 april: 
Natuur: wild uit de Ardennen (vier 
zegels); 75 joor postzegelhondel 
(1 zegel); 75 jaar Sabena (1 ze
gel); hommage oon René Magritte 
(1 zegel, gemeenschappelijke uit
gifte met Frankrijk). 
4 mei: 
Dog van de Postzegel: Edmond 
Struyf, stichter van de vzw Pro
posal zegel); Europa (nationale 
festivals): Torhout en Werchter 
(1 zegel) en Festival de Wallonië 
(1 zegel). 
8 juni: 
Balsporten: kaatsbal (1 zegel, 
17-f4 f.), handbal (1 zegel, 17-f4 
f.) en voetbal (1 velletje, 30+7 
f.). 
6 juli: 
Toerisme (monumentendagen): 
velletje met 12 zegels. 
10 augustus: 
Geschiedenis: Marnix van Sint-Al-
degonde (1 zegel); Het vrije den
ken: 200 joor vereniging Les Amis 
Philathropes{] zegel). 
7 september: 
Hedendaagse Belgische film: 2 
scènes uit recente rolprenten (2 
zegels); Paleis Muiszech in Worzo-
wa (1 zegel, gemeenschappelijke 
uitgifte met Polen). 
19 oktober: 
Werelddag van de post (1 zegel); 
Jeugdfilotelie: Chick Bilhan strip
tekenaar Tibet (1 zegel); Ruimte
vaart: jeugd en ruimte, in het ka
der van het wereldcongres van de 
Association of Space Explorers in 
België (1 zegel). 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel

gisch Vakverbond ABW (1 zegel); 
Solidariteit: blindegeleidehonden 
(1 zegel, 17-1-4 f.); Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f.). 

HET NEDERLANDSE P H 
M U S E U M 

Zeestraat 82 
2518 AD's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet: www.ptt-museum.nl 

Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 
10-17 uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur; op 25 de
cember en 1 januari gesloten 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 

• Nederlond en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwoorde-
stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 1871-1912 
• Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving van ae Nederlandse 
postzegels 

Tijdelijke exposities: 

•Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet
ting van Zuid-Oost Azië 1941-
1945 

Zoal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien: 

• Postzegels van de landen van 
Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie: De wereld in het 
klein 

Tijdelijke expositie: 

• 'Vogels onder de loep', een the
ma-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerstedog-
enveloppen, moximumkaorten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net the
matisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de _ 
week, op donderdag, gelegenheid =-
om materiaal uit het depot van de = 
afdeling Post optevrogenente ™ 
bekijken. Telefoon: 070- " 
3307560. 2 

Op de algemene studiezaal'm de -— 
bibliotheek kunt u, eveneens op It' 
afspraak, elke dog tijdens ope- ' w ̂  
ningsuren terecht. Telefoon: 070-
3307581. 

POSTZEGELVEILINGEN 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

http://www.ptt-museum.nl
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureuv 
Zeelontloan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 

Voorzitter (a.i.) 
J G. Balkestein, St Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze, telefoon 040-2263032 

Secretaris/Redactie Bondspogino 
H.W.M. Hopman, Sweelinckplein 174 
2402 VL Alphen aan den Ri|n 
Telefoon 0172-444826 

Penninomeester 
Mevr. CE. Weeber-Korteknas 
Tiniorslraat27,2612 EH Delft 
Telefoon 015-2131623 
Gita 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C loch, J van EyckgracM 191 
5645THEmdhoven 
Telefoon 040-2119654 

Juryzaken 
C.B. van Nugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vlissingen, telefoon 0118-463711 

Publicaties en documentatie 
R.H.M. Foust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

Pers- en publiciteit 
P. Braun, Churchilllaan 163' 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

Commissaris 
S Turn, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598-626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J J.M. Pieters, Slan Kentonstraat 35 
2324 IL Leiden, telefoon 071-5761726 
Ualeriaakomimssark: 
Drs. H.C Stoop, Nouhuysstroat 13 
2024 KT Haarlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotbeek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
BonébtUothecark. C Spoelman 
Opemngslijden. elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 lol 12 30 uur en de doarop 
volgende woensdagen van 10.30 tol 
17.30 uur en van 18.30 tol 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secrelark/iiermingmeesler: 
J. Vellekoop, Pres. Sleynstraat 21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsiniormotiebureou 
Mr. drs S.U. Otlevangers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voonitter P.F.A. van de 
Bergweg43,1217 SB Hilversum 
- d e l . — Telefoon 035-6245169, fox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris 
A.WA.Sleegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-5384212 (na 20 00 uur) 

— Service-afdelimi 
oe Directeur H.H. von Megen * i * " 
"^ RigterskomoB, 1261TNBIaricum 
J Telefoon 035-5314399 
c^ Bestellingen: Bondsbureau 
=- Postbankrekening 2015960 

™ Directeur Verzekeringen 
ïï J Spijker, Verdistraal 133 
= : 2324 KCLeiden 
5 Telefoon 071-5761720 

FILATELIE 
IS CULTUUR! 
Het va l t op d a t als je bij sommige ge legen
heden in onze samenlev ing d e f i latel ie ter 
s p r a k e brengt , men d a n w a t mee^ar ig^ 
k i jk t . W a t er d a n w o r d t gedacht , va l t ui
t e r a a r d niet te z e g g e n . 
Postzegels v e r z a m e l e n , d a t anders g e z e g d 
f i latel ie v fordt g e n o e m d , heeft kennel i jk 
g e e n positief i m a g o , of m e n d e n k t d a n d i 
rect a a n ge ld verd ienen . 

JiP^PiP 

Wie het waagt otn filate
lie met cultuur in verband 
te brengen, l(x>pt het risi
co te worden uitgela
chen. Dat is niet alleen 
de 'man in de straat' die 
dat doet, maar het ge
beurt OOK in kringen, 
waar men geacht wordt 
het beter te weten. 
Zeker bij situaties waarin 
bij overheden of bedrijfs
leven subsidiëring van 
evenementen ter sprake 
komt, vinden sponsors 
het voor de hand liggend 
om culturele evenemen
ten van allerlei aard te 
steunen en daarnaast de 
sport. Maar de filatelie? 
Nee, dat valt er buiten, 
dat is geen cultuur en 
evenmin sport! 

Cultuuraspecten 
Men kijkt echter vreemd 
op als men hoort, dat dit 
een hobby is, die niet al
leen over de gehele we
reld door miljoenen men
sen wordt beoefend, 
maar ook een van de 
langst bestaande vormen 
van verzamelen is. Men 
staat bovendien niet zo 
gauw stil bij de diverse 
cultuuraspecten, die hier
bij een rol spelen. 

Ontwerpen 
Het begint al bij het be
gin, bij de zegelontwer-
pen. Kunstenaars van ve
lerlei aard krijgen op
dracht postzegels te ont
werpen, woa i t i j het doel 
van de uitgifte herken
baar moet zijn. Het is 
bepaald geen sinecure 
om dat - naast vaste ge
gevens zoals de lands-
naam en de nominale 
waarde - op zo'n kleine 
oppervlakte samen te 
brengen. Voor dit 'be
wijs van betaling van 
postbezorginq' komt dan 
ook heel wat kijken. 

Doel van de uitgifte 
Het tweede aspect is het 
doel van de uitgifte. Om 

gebeurtenissen uit de 
vroegere en eigentijdse 
gescfiiedenis bij de men
sen levend te houden, 
wordt aan allerlei zaken 
uit de maatschappij aan
dacht besteed. Naast bij
voorbeeld geschiedenis
boeken, helpen postze
gels daarbij. Het thema
tisch verzamelen heeft 

en daarnaast het druk
ken in kleuren, de keuze 
en het aanbrengen van 
de gom, de keuze van te 
gebruiken papiersoort -
al dan niet met water
merk - en de perforatie 
die nodig is om de ze
gels te kunnen scheiden, 
zijn allemaal foctoren. 
die hierbij een rol spelen. 

Economisch aspect 
Het economisch aspect 
mag evenmin onvermeld 
blijven. Postzegelhandel 
en postzegelveilingen, 
het drukken van postze
gels, artikelen en boeken 
en dergelijke, verschaf
fen veel mensen een be
staan. 

' W a a r o m ' moei l i jk 
a a n te geven 
Het ligt in de aard van 

Fi latel ie b ied t de nTKagelijkheid kennis te de len met a n d e r e n 

daaraan weer een nieu
we dimensie toege
voegd. 

Sociale invloeden 
De sociale kanten in een 
maatschappij zijn daar
op ook van invloed. 
Daaraan herinneren de 
vele zegels, waarvan de 
opbrengst - of een deel 
ervan (de toeslag bij-
vcxjrbeeld) - aan een 
speciaal doel ten goede 
komt. Men denke bij-
vcxjrbeeld aan het Rode 
Kruis, de Zomerzegels en 
de Kinderzegels, maar 
ook hulp bij rampen 
wordt vaak door verkoop 
van postzegels gesteund. 

Productietechniek 
Ook de techniek van de 
productie speelt een rol. 
Ontwerptechnieken, 
plaatdruk, rotatiedruk, 
offsetdruk om enkele 
voorbeelden te noemen 

mensen om te verzame
len. Het kan don ook niet 
missen, dat men in post
zegels geïnteresseerd 
raakt. Waarom? dat is 
vaak moeilijk aan te ge
ven. Naarmate men met 
de verzameling vordert, 
gaat men niet alleen een 
selectie maken, maar 
zich ook in allerlei as
pecten verdiepen, afhan
kelijk ook van de keuze 
wat men verzamelt. 
Zo zal men proberen 
meer te weten te komen 
van het waarom van de 
postzegels, bijvoorbeeld: 
waarom heeft een No
bel-prijswinnaar, die met 
een postzegel wordt her
dacht, die prijs gekre
gen? Waarom hebben er 
gebeurtenissen plaatsge
vonden, waaraan be
paalde postzegels herin
neren? Hoe zijn staten 
gevormd en hebben 
maatschappelijke ont

wikkelingen een bepaal
de loop gehad? 
Er zal dus altijd een aan
leiding zijn om op der
gelijke vragen een ant
woord te krijgen, en zo 
zal men naar informatie 
zoeken, bijvoorbeeld in 
openbare bibliotheken, 
maar ook door uitwisse
ling van kennis met colle
ga-verzamelaars. 

Kennis de len 
De volgende stap is dan 
anderen van die kennis 
deelgenoot te maken. Je 
kunt erover praten, maar 
er ook over schrijven. Zo 
ontstaan er vele artikelen 
en daarnaast tal van 
boeken. Men heeft er 
eenvoudig geen voorstel
ling van welk een vloed 
aan artikelen, tijdschrif
ten, studies en boeken, 
door filatelisten is sa
mengesteld, waarover 
op tal van plaatsen kan 
worden beschikt, zodat 
andere geïnteresseerden, 
verzamelaar of niet, 
daarvan kunnen kennis
nemen. 
Studie over onze planeet 
en de mensen daarop 
wordt overal op grote 
schaal gedaan, daartoe 
aangezet door de post
zegel! 
Dot is niet alleen in ons 
land het geval, maar 
over de gehele wereld! 

Rol postvervoer 
De postzegel draagt dus 
in belangrijke mate bij 
aan de kennis van de 
mensen of van alles wat 
zich in de maatschappij 
afspeelt. En is alles wat 
te maken heeft met de 
mens en de ontwikkeling 
van de beschaving geen 
cultuur? 
Een heel bijzonder as
pect van dit alles is de 
geschiedenis van het 
postvervoer. 
Van oudsher hebben 
mensen er behoefte aan 
gehad om met andere 
mensen contact te heb
ben. Uiteraard, want de 
mens is een sociaal we
zen. De middelen waar
mee zijn en waren af
hankelijk van de ontwik
keling van de techniek. 
Van rooksignalen en rui
ters die berichten over
brachten, naar telefoon, 
telegraaf, brieven en In
ternet. 
Interessant is te weten 
hoe dat in het verleden 
gebeurde. Zo ontstonden 



er postroutes, regionaal 
maar ook van het ene 
land naar het andere en 
soms voor een deel over
land en een ander deel 
per schip als het om een 
verre bestemming ging. 
Lucht- en ruimtevaart 
zorgden voor nieuwe di
mensies. Maar niet al
leen de routes waren van 
belang; ook de organi
satie: moest er voor die 
diensten worden be
taald, en zo ia, gebeur
de dat dan door de af
zender of door de ont
vanger? en wdt kostte 
dat dan?? Hoe kon wor
den bereikt, dat berich
tenverkeer zo snel moge
lijk geschiedde? 
Kortom een vloed aan 
gegevens werd verza
meld en men kwam 
steeds meer te weten. 

Sportief e lement 
De mens wil graag ande
ren deelgenoot maken 
van wat nij beleeft. Niet 
alleen met anderen lief 
en leed delen, maar ook 
tonen wat hij heeft verza
meld. Dus zien we ook al 
van oudsher tentoonstel
lingen, óók van postze
gels, brieven en postge-
schiedenis. Zo kon men 
kennisnemen van het
geen anderen verzamel
den en van de invloed 

van maatschappelijke 
ontwikkelingen, verbeeld 
door postzegels. Denk 
bijvoorbeeld aan verza
melingen over een be-
paalcTonderwerp of the
ma. De volgende stap is 
de competitie. Door prij
zen uit te loven voor de 
beste en mooiste verza
melingen, stimuleer je 
mensen om mee te doen 
en iets van de eigen ver
zameling te tonen. Daar
mee heeft ook het spor
tieve element zijn intrede 
gedaan. 

Cultureel be lang 
Wie erover nadenkt en 
zich verdiept in de ge
schiedenis van de filate
lie (de kennis en het ver
zamelen van postzegels), 
moet tot de conclusie ko
men, dat de uitvinding 
van de postzegel van 
groot cultureefbelang is 
en dat er - door het to
nen van verzamelingen 
in wedstrijdverbana-
een sportief element aan 
is toegevoegd. 
De filatelist geeft zich 
veel moeite om zijn hob
by te beoefenen. Als ook 
de samenleving bereid is 
om deze vorm van cul
tuur te steunen, dan kan 
de filatelie zijn belangrij
ke rol blijven vervullen! 

H.W.M. Hopman 

BELANGSTELLING TRANSPORT- EN 
VERBLIJFVERZEKERING NEEMT TOE 
Het gebruik van de 
Beurspo/Zsverzekering 
om grote risico's die ver
enigingen lopen onder te 
brengen blijkt in een be
hoefte te voorzien. Tot nu 
toe hebben 62 aangeslo
ten verenigingen, waar
onder een landelijke ver
eniging met 30 afdelin
gen, hun risico's bij de 
Bondsverzekering onder
gebracht. Met een ande
re grote landelijke ver
eniging zijn gesprekken 
aangeknoopt; de wil om 
zich Dij deze Bondsver
zekering aan te sluiten is 
aanwezig, maar binnen 
de bewuste organisatie 
zijn eerst nog enkele 
aanpassingen nodig. 
Haast is er nog niet, om
dat de huidige verzeke
ring per 31 december 
1998 afloopt. Maar 
daar gaat het nu net om! 

Dubbel verzekeren mag 
niet, maar onverzekerd 
zijn is heel gevaarlijk. 
Vaak lopen verzeke
ringsovereenkomsten af 
aan het eind van het 
jaar. Ons advies is dus: 
kijk uw polissen nu na. 
Misschien kunt u van as
suradeur veranderen en 
overstappen naar de 
Bondsverzekering, die 
meer dekking geeft en 
wellicht financieel voor
deliger uitpakt. Denk met 
name aan het - vaak niet 
verzekerde - vervoer van 
rondzendingen tussen le
den onderling. 
Geïnteresseerde vereni
gingen kunnen contact 
opnemen met de Direc
teur Verzekeringen, de 
heer J. Spijker, Verdi-
straat 133, 2324 KC 
Leiden, telefoon 071 -
5761720. 

DE BOND EN HET 
MAANDBLAD 

Op de komende voorzit
tersvergadering (17 ja
nuari a.s.) zal zoals toe
gezegd een discussie 
over riet collectief abon

nement op het maand
blad 'Philatelie' (zie ook 
de Bonc/strief nummer 
35) worden gehouden. 
De besprekingen die het 
Bondsbestuur tot dusver 
met het bestuur van 'Phi
latelie' heeft gevoerd wi j
zen dat uit. 

EXPOSITIES: GEEN 
TOEZEGGINGEN 
De commissaris Evene
menten, de heer C. Loch, 
vraagt ons te vermelden 
dat in verband met toe
komstige ontwikkelingen 
er tot eind 1997 geen 
toezeggingen worden 
gedaan voor het houden 
van tentoonstellingen in 
1998 of erna. 

SWISS STAMP 
OPEN VERSCHOVEN 

De tentoonstelling Swiss 
Stamp Open 1998 (zie 
Bonosbr/ef nummer 35) 
is verplaatst naar het 
jaar 1999. Nadere be
richten over deze exposi
tie volgen nog. 

TRADITIONEEL 
BEKERTOERNOOI 

Het Traditioneel Beker
toernooi, dat stond ge
pland voor de Filaf&ie-
beurs 1998 op zondag 
25 januari 1998 in 
Loosdrecht, gaat niet 
door. De oorzaak is dat 
zich slechts één kandi
daat heeft gemeld. 

KONINKLIJKE EREPRIJS VOOR 
TENTOONSTELLING 'GLOBE-POST-100' 

Op 26 september werd 
Globe-Post ;00, de gro
te tentoonstelling in Arn
hem ter gelegerineid van 
het honoerdjarig bestaan 
van 'De Globe', geo
pend. Het was een ver
rassing toen dr. A.H. 
Flierman, gemeentese
cretaris van Arnhem, die 
de opening verrichtte, 
mededeelde dat konin
gin Beatrix een ereprijs, 
in de vorm van een zilve
ren medaille, beschik
baar had gesteld voor 
een van de tentoonstel
lingsinzendingen. 

Falsificatencollectie 
Na overleg tussen het or-
ganisatie-comité, het 
Bondsbestuur en de 
voorzitter van de jury, 
werd besloten deze me
daille toe te kennen aan 
de falsificaten-verzame-
ling van de jubilerende 
vereniging. In een 22-tal 
kaders, verspreid over 
de tentoonstelling, wer
den hiermee namelijk de 
vele vervalsingen ge
toond die in de loop van 

de tijd bekend werden. 
Met het toekennen van 
deze onderscheiding 
wordt het belang van de 
bestrijding van vervalsin
gen niet alleen onder
streept, maar ook gesti
muleerd. De prijs is een 
gelukwens waard, uiter
aard in de eerste plaats 
voor 'De Globe', omdat 
hiermee waardering 
voor dit niet altijd ge
makkelijke werk tot uit
drukking wordt ge-

Gemeentesecretaris dr. A.H. 
Flierman verrichtte de opening 
van Globepost 100 

foto: H.W.M. Hopman 

bracht, maar ook voor 
de filatelie als geheel, als 
zinvolle vrijetijdsbeste
ding van en voor velen. 

Tentoonstell ing 
De veelzijdige tentoon
stelling in sportcentrum 
'Valkenhuizen', was 
fraai en plezierig inge
richt. Er was een wed-
strijddeel (categorieën 2 
en 3, alsmede éénkader-
inzendingen), een pro-
pagandadeel, ook van 
gespecialiseerde vereni
gingen en - niet te verge
ten - de inzendingen van 
de jeugd. 
De stands van een aantal 
NVPH-handelaren wa
ren in het midden van de 
hal opgesteld; bezoekers 
konden naar de er om
heen geplaatste kaders 
uitwaaieren. 
De diverse filatelistische 
maandbladen, uit Ne
derland en België, gaven 
acte de presence, net als 
Jeugdfilatelie Nederland 
(JFN), het Nederlandse 
PTT Museum en PTT Post. 
Kortom, er viel voor een
ieder wat te genieten. 

Bezoek viel tegen 
Opvallend waren de 

nieuwe 'jeugdkaders', 
lager dan de gewone, 
waardoor zelfs volwas
senen een beter zicht op 
het getoonde hadden. En 
de 184 inzenders, indivi-
duelen en jeugdcluble-
den van 'De Globe', 
maar ook vele anderen, 
hadden hun beste been
tje voorgezet, waardoor 
er veel fraais te bewon
deren viel. 
Het bezoekersaantal, 
2.000 ó 2.500, viel jam
mer genoeg tegen. Na
tuurlijk, het was prachtig 
weer en wellicht was de 
publiciteit niet voldoende 
geweest, maar een show 
als deze verdiende méér. 
Het is dus zaak dat de in 
gang gezette vernieu
wing spoedig resultaten 
te zien geeft, zeker als 
we ons realiseren welke 
kosten met zo'n evene
ment gepaard gaan. De 
heer C. Loch, die namens 
het Bondsbestuur bij de 
opening de gelukwensen 
overbracht, gaf daarvan 
een treffend overzicht. 

M o o i e afsluit ing 
Voor de inzenders in de 
wedstrijdklassen, leverde 
de grote jury, die in korte 

Deze ereprijs, door koningin 
Beatrix ter beschikking gesteld, 
werd toegekend aan de falsifi
catencollectie van De Globe 

foto: H.W.M. Hopman 

tijd veel werk had moe
ten verzetten, vaak ver
heugende en soms te
leurstellende resultaten 
op, in beide situaties een 
reden om met nog meer 
inzet de verzameling te 
verbeteren. Vijftien in
zenders werden verrast 
met een ereprijs, zowel 
door 'De Globe' als door 
anderen ter beschikking 
gesteld. 
Het hoofdbestuur van 
'De Globe' en het orga
nisatiecomité van Globe-
Post 100 kunnen niet al
leen terugzien op een 
geslaagd evenement, 
maar tevens op een 
mooie afsluiting van hun 
jubil ieum|aar 



ROY\L MAIL SCHORT UITGIFIE 
DIANA-ZEGELS (VOORLOPIG?) OP 
Graaf houdt in zijn eentje postzegelemissie tegen 

OTTO HORNUNG, LONDEN (GROOT-BRITTANNIË) 

Dat er geen Engelse Diana-
postzegels zijn verschenen is 
niet te wijten aan Royal Mail. 
Peter Jennings wist op 22 sep
tember in het Engelse dag
blad The Times te berichten 
dat de Britse post onmiddel
lijk na de tragische dood van 
de prinses in actie kwam: er 
was al op 1 september een ver
zoek gericht aan het ministe
rie van Handel en Industrie 
om Buckingham Palace - lees: 
de Engelse koningin - te be
naderen om toestemming te 
krijgen voor de uitgifte van ge-
legenheidszegels. Los daarvan 
begon Royal Mail al te werken 
aan de realisering van deze ze
gels en toen het paleis de ge
vraagde toestemming inder
daad verleende, werden de ze
gels en de bijbehorende eer-
stedagenveloppen ook ge
drukt. Er was zó snel gewerkt 
dat de zegels al op 18 septem
ber hadden kunnen uitko
men, aldus Tim Jones in The 
Times. 

KINK IN DE KABEL 
Maar Buckingham Palace en het 
ministerie van Handel en In
dustrie mochten dan voor 
honderd procent achter de 
uitgifte van de Diana-postze-
gels staan, er kwam toch een 
kink in de kabel. Graaf Spen
cer, de broer van prinses Dia
na, bleek sterk gekant tegen 
de geplande emissie. Hij was 
van mening dat het nog veel 
te vroeg was om zijn zuster op 
postzegels te eren en blok-

Het grote publiek - in het bijzonder dat in Groot-Brittannië -

rekende erop dat de Britse posterijen op korte termijn Diana-

postzegels zou uitgeven. In de pers werden onmiddellijk na de 

dood van de Princess of Wales talloze brieven gepubliceerd 

waarin om zo'n emissie werd gevraagd. Nu, enkele maanden 

later, zijn er nog steeds geen nieuwe zegels met het portret 

van prinses Diana uitgekomen. 

keerde daarom de herden
kingsuitgifte van de Britse 
post. 
Het gevolg is nu dat er wèl ze
gels klaar liggen, maar dat die 
- althans voorlopig - niet zul
len worden uitgegeven. Het 
gaat om vijf samenhangende 
zegels, alle met een waarde 
van 26 pence, het huidige ta
rief voor een eerste-klas brief, 
anders gezegd: het in Groot-
Brittannië het meest gebruik
te porto. De zegels tonen ver
schillende fotoportretten van 
de zo tragisch om het leven 
gekomen prinses; ze zijn ge
nomen door graaf Snowdon, 
Tim Graham, Terence Dono
van en John Stillwell. Het gaat 
om heel eenvoudige, maar 
toch aantrekkelijke postze
gels, eigenlijk niet meer dan 
portretten van de prinses met 
daaronder Diana's geboorte-
en sterfjaar: 1961-1997. 
Royal Mail was er zó zeker van 
dat de zegels onmiddellijk 

zouden mogen worden uitge
geven dat er al publiciteitsma
teriaal - kleurige voorbeelden 
van de emissie - aan persorga
nen werd verstrekt, met als ge
volg dat de zegels in volle glo
rie in de dagbladen werden af
gedrukt. 

OVERAL DIANAZEGELS, MAAR 
NIET IN ENGELAND? 
De mensen in Groot-Brittan
nië, en dan in het bijzonder 
de postzegelverzamelaars on
der hen, begrijpen niets van 
de houding van graaf Spen
cer. Het is duidelijk dat hij 
maar weinig afweet van zegels 
en filatelie. Want ook al is hij -
wonderlijk genoeg - in staat 
om in zijn eentje de uitgifte 
van Engelse gelegenheidsze-
gels tegen te houden, hij heeft 
over de uitgifte van zegels in 
andere landen helemaal niets 
te zeggen. Het is daarom wel 
zeker dat het niet lang zal du
ren voordat een (waarschijn

lijk niet gering) aantal zegels 
met het portret van prinses 
Diana zal uitkomen, uitgiften 
van landen van over de gehele 
wereld die hun best zullen 
doen om een graantje mee te 
pikken van de belangstelling 
voor de People's Princess - zo
lang die duurt. 
Al die tijd zullen de Engelse 
zegels ergens op de plank lig
gen, wachtend op - j a , op wat? 
Zullen ze een maand, twee 
maanden, een jaar stof liggen 
te vergaren? Worden ze mis
schien zelfs nooit uitgegeven? 
Wat jammer dat het nu juist 
het geboorteland van de prin
ses moet zijn dat verstoken 
blijft van een zegels die Diana 
herdenken. 

EERSTE DIANA-EMISSIES 
AANGEKONDIGD 
Bij het ter perse gaan van 
dit nummer was al van drie 
landen bekend dat ze het 
voornemen hebben om 
speciale Diana-zegels uit te 
geven: de Marshalleilan
den, Nevis en Bosnië-Her-
zegowina. 
De eerste aan Diana gewij
de postzegelcatalogus is in
middels ook al verschenen: 
hij wordt uitgegeven door 
Ladd Publications, P.O. Box 
137, Jacksonville IL 62651 
(Verenigde Staten). Wie 
zes dollar opstuurt krijgt de 
catalogus franco thuis. 

mm 

De vijf kleurige en toch stemmige Diana-postzegels die Royal Mail vergeefs aan de loketten trachtte te brengen 
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CROOTFORMAAT-KILOWAAR 
Alle hieronder genoemde kilowaar bevat goede kwaliteit grootformaatzegels. Zoveel mogelijk aangevuld tot het nieuwste 

materiaal dat beschikbaar is. Hoe nieuw, dat verschilt per land. Informeert u vrijblijvend of kom eens bij ons langs. 

LAND 

AFRIKA (algemeenl 
ARAB GEBIEDEN 
AUSTRALIË 
AZIË 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIË 
BERMUDA 
BHUTAN 
BOTSWANA 
CANADA 
CARAIB GEBIEDEN 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
"GREETINGS" 
ENGELSE GEBIEDEN 
FAROER 
FUI 
RNLAND 
FRANKRUK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
HONGARUE 
IERLAND 
INDIA 
INDONESIË 
IRAN 
JAPAN 
JEMEN 
KANAALEILANDEN 
LUXEMBURG 

100 
gram: 

17,50 
3 0 , -
15,— 
2 0 , -
4 0 , -
40,— 
3 0 , -
17,50 
27,50 
27,50 
20,— 
22,50 
30,— 
2 5 , -
1 1 — 
1 5 , -
10,— 
2 0 , -
2 0 , -

1 3 5 , -
35,— 
1 6 , -
45,— 
47,50 
27,50 

1 5 0 , -
17,50 
2 0 , -
27,50 
2 0 , -
3 0 , -
22,50 
35,— 
22,50 
27,50 

250 
gramï 

42,50 
7 0 , -
35,— 
47,50 
92,50 
92,50 
70,— 
42,50 
67,50 
67,50 
47,40 
5 0 , -
70,— 
6 0 , -
25,— 
3 5 , -
22,50 
42,50 
42,50 

3 2 5 , -
80,— 
37,50 

105,— 
1 1 5 , -
65,— 

360,— 
40,— 
42,50 
65,— 
45,— 
70,— 
5 0 , -
85,— 
5 0 , -
62,50 

500 
gram: 

80,— 
1 3 5 , -
65,— 
90,— 

180,— 
180,— 
1 3 5 , -
80,— 

1 3 0 , -
130,— 
90,— 
95,— 

1 3 5 , -
115,— 
47,50 
65,— 
4 0 , -
80,— 
8 0 , -

625,— 
1 5 5 , -
70,— 

2 0 0 , -
220,— 
1 2 5 , -
700,— 

7 5 , -
80,— 

1 2 5 , -
85,— 

1 3 5 , -
95,— 

165,— 
95,— 

120,— 

UVND 

MALAWI 
AMLEISIE 
MALTA 
MAURITIUS 
MONGOLIË 
NAMIBIË 
NEDERLAND 
NEDERLAND TOESLAG 
NIEUW ZEELAND 
NEPAL 
NOORWEGEN 
OOSTENRUK 
OOST EUROPA 
PAPUA NW GUINEA 
POLEN 
ROEMENIE 
RUSLAND 
SINGAPORE 
SKANDINAVIE "A" 
SKANDINAVIE "B" 
SPANJE 
TSJECHOSLOWAKUE 
TURKUE 
USA 
VER NATIES 
WERELD "A" 
WERELD "B" 
WEST-EUROPA "A" 
WEST-EUROPA "B" 
USLAND 
ZUID AFRIKA 
ZUID-WEST-AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND TOESLAG 

100 
gram: 

30,— 
17,50 
2 0 , -
3 5 , -
20,— 
30,— 
10,— 
3 5 , -
22,50 
3 0 , -
20,— 
3 0 , -
20,— 
75,— 
16,— 
20,— 
2 0 , -
20,— 
17,50 
40,— 
2 0 , -
14,— 
3 5 , -
17,50 
5 0 , -
15,— 
4 0 , -
15,— 
4 0 , -
70,— 
1 6 , -
35,— 
16,— 
20,— 
4 0 , -

2 5 0 
gram: 

72,50 
42,50 
47,50 
8 0 , -
47,50 
72,50 
22,50 
8 0 , -
5 5 , -
72,50 
47,50 
72,50 
47,50 

1 7 5 , -
37,50 
47,50 
47,50 
47,50 
42,50 
9 5 , -
47,50 
32,50 
8 5 , -
42,50 

1 1 0 , -
3 5 , -
95,— 
35,— 
95,— 

165,-
3 5 , -
85,— 
3 5 , -
47,50 
8 5 , -

500 
gram: 

1 4 5 , -
80,— 
9 0 , -

155,— 
9 0 , -

140,— 
4 0 , -

150,— 
100,— 
140,— 
9 0 , -

140,— 
9 0 , -

340,— 
70,— 
90,— 
90,— 
90,— 
80,— 

180,— 
90,— 
6 0 , -

165,— 
8 0 , -

200,— 
6 5 , -

180,— 
65,— 

180,— 
325 , -

65,— 
165,— 
65,— 
90,— 

1 6 5 , -

Vraag ook onze uitgebreide prijslijst met missie-kilo's, mixen, pakketten, jaargangen etc. GRATIS aan. 
Algemene leveringsvoorwaarden: Onder rembours of na vooruitbetaling. Giro 48.91.639. Bank: 86.73.00.574 

POSTZEGELGROOTHANDEL SMITS PHILATELY 
W i j hebben een grote voorraad verzamelingen, partijen, dozen 

en restanten, alle zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handelaren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc. 

O o k hebben wij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
Wereld, geprijsd tegen 7 tot 10 cent per franc. 

E Ike 3 maanden geven wij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen. 

Tevens zijn wij geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling. 

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Smits Philately /̂ ^Ifev Openingstijden: 
Socratesstraat 192 l a ï^ l l donderdag en vrijdag van 
7323 PL Apeldoorn ^ ^ ^ 11.00 uur tot 16.30 uur 
Tel/fax: 055-3665543 löff en volgens afspraak 
Internet http //www worldonhne nl/~smitphil E-mail smitphil(*woridonlme nl 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 10 - en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

" D E V E R Z A M E L A A R S V E I L I N G 
VAN N E D E R L A N D " 

houdt 1 december haar 89e veiling 

Ruim 5000 kavels topmateriaal, w.o.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmateriaal 
- Engelse Koloniën met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

De unieke formule van INVER heeft als uitgangspunt: 
VERZAMELAARSVRIENDELIJK 
- Vaste prijs zonder opgeld en veilingkosten 
- Overzichtelijke catalogus 
- Aankopen worden direkt verstuurd met factuur 
- Volledig teruggaverecht 
- Bovenal een persoonlijke benadering met ruimte 

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

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



UITGIFlEiy SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als m deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dal zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maart (3) 
op bladzijde 223 

Als bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
eihter met automatisch in dat derge-
li|ke emissies in tentoonstellingscollec 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
15-9 - '97 . Brond in Sarajevo 
300 jaar geleden. 
Eén zegel. 
15-9 - '97 . Architectuur. 
Drie zegels. Erfenis plattelandsge-
bouwen. 

BULGARIJE 
29 -6 - ' 97 . Vijftig jaar burger
luchtvaart. 
120 L Getal 50, gestileerd vlieg
tuig. 
3-7 - '97 . Honderdste sterfdag 
van Ewlogi Georgiew (1819-
1897). 
120 L Portret. 
2 5 - 7 - ' 9 7 . Wereldkampioen
schap moderne pentatlon (vijf-
kamp), Sofia. 
60,80,100,120,2001. Resp. 
paardrijden, schermen, hardlopen, 
zwemmen, schieten. 
3 0 - 7 - ' 9 7 . 'Moscow 97', wereld-
postzegeltentoonstelling. 
120 L. Russische gebouwen. 

CYPRUS 
17-11- '97 . Kerstmis 1997; 
muurschilderingen van de kerk 
van 'Ayios loannis Lombodestis'. 
10,25,30 c. Resp. Geboorte van 

Christus, drie koningen op weg 
naar Bethlehem, vlucht naar 
Egypte. 
Zonder datum. Vluchtelingen-
fonds; herdruk van emissie 1974, 
nu met jaartal 1997. 

DENEMARKEN 
6 -11 - '97 . Deense ontwerpen. 
3.75,4.-, 5.-, 12.25 kr. Resp. 
Faaborg-stoeKKoareKlint, 1888-
1954), Margrethe-schalen van 
melomine (Sigvard Bernodotte, 
geboren in 1907 en Acton Björn, 
1910-1992),'die Ameise'-stoel 
serie 7 (Arne Jacobson, 1902-
1971), zilveren school (Georg 
Jensen, 1866-1935). 

DUITSLAND 
9 -10 - ' 97 . Toeslagserie ten bote 
von sociale voorzieningen 1997; 
molens. 
100+50,110+50 (driemaal), 
220+50 Pf. Resp. watermolen 
(Zwarte Woud), watermolen (Hes
sen), 'Bockwind'-molen (gebied 
van de Nederrijn), 'Schöpfwind'-
molen (Schleswig-Holstein), wind
molen ('Galerieholländer'). 
9-10-'97.Honderdvijftigste 
sterfdog van componist Felix Men
delssohn Bartholdy (1809-1847). 
110 Pf. Portret, gedeelte van par
tituur. 
16-10- '97 . Serie 'vrouwen uit 
de Duitse geschiedenis' (politici). 
100,300 Pf. Resp. Elisabeth 
Schwarzhaupt (1901-1986), 
Moria Probst 'Frau Moria Hilf' 
(1902-1967). 
16 -10 - ' 97 . Europese samen
werking (topconferentie 22 okto
ber); zie melding 10/674 von 
Frankrijk. 
110 Pf. Symbolische voorstelling 
met tekst 'Europaische Region' en 
'Saor.Lor.Lux' (Saarland, Lotha
ringen, Luxemburg). 
16-10 - '97 . Serie'Duitse voet
balkampioenen'; 'FC Bayern Mün
chen'. 
110 Pf. Juichende spelers in kring. 

ESTLAND 
16-9 - '97 . Brug in Tortu (in klas
sieke bouwstijl uit 1775, open 
voor verkeer in 1784, verwoest in 
1941 in Tweede Wereldoorlog). 
3.30 kr. Posteltekening van de 
'stenen Tortubrug' van Tiino 
Tarve. 

FAERÖER 
15-9- '97 . Deense film'Barbara' 
(noor een novelle van Jorgen-
Frontz Jacobson, première op 3 
oktober, Annike van der Lippe in 
rol van Barbara). 
4.50,6.50,7.50,9.-kr. 
15-9-'97.KerkinHvalvik 
(1829). 
4.50 kr. Resp. interieur, kerk in 
sneeuwlandschap; postzegelboek
je met tweemaal vijf zegels. 

GIBRALTAR 
24-10-'97. 'Fashion designs' 
van John Galliano. 
30 en 50 p, 35 en 62 p. Beide in 
samenhang; blok van £1.20. 
Resp. mode-ontwerpen; idem met 
op blok portret. 

GROOT-BRIHANNIË 
15-9 - '97 . Promotie vakantie. 
Postzegelboekje met tien zegels 
'first class'. 
13 -11 - ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar. 
20,43,26,63 p. Resp. twee de
zelfde trouwfoto's in zwart/wit en 
sepia (1947), twee dezelfde re
cente staatsiefoto's. 

HONGARIJE 
12-9-'97.ToeslagzegerHoch-
wasserhilfe1997'. 
27+100 Ft. Watervloed met drij
vende bloem (margriet), tekst 
'Segitsünkr 
19-9- '97 . Zeventigste dog van 
de postzegel. 
27+5,55+5 Ft.; blok met zegel 
van 90+30 Ft. Resp. postbestelling 
per motordriewieler (1900, ont
worpen door Jónos Csonka), auto

maat voor aangetekende brieven 
(Boedapest, 1906); 'Csonko' post
auto (tentoongesteld op outomo-
bieltentoonstelling in Boedapest, 
1905). 
31 -10 - ' 97 . Kerstmis 1997; 
schilderijen van Miklós Somos. 
20,27 Ft. Resp. 'de Heiliae Fami
lie', 'aanbidding door de Konin
gen', tekst 'Korócsony 97' (kerst
mis 97). 
12 -11 - '97 . Achtenzestiaste we
reldkampioenschap gewichthef
fen, Thailand. 
90 Ft. Gewichtheffer. 

IERLAND 
12-9- '97 . Honderdvijftig joor 
St.-Potrickbatoljon (Mexicaanse 
leger); gezamenlijke emissie met 
Mexico. 
32 p. Monument. 

ITALIË 
Afbeelding melding 10/674. 
paus Paulus VI 
13 -9 - ' 97 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed'; kunstschatten uit 
nationale musea. 
450,650,800,900 L. Resp. bron
zen 'kop' van filosoof Da Porti
cello (vijfde eeuw voor Christus, 
nationaal museum 'Reggio Colo-
brio'), schilderij 'Madonna met 
Kind tussen twee vozen met rozen' 
(Ercole de Roberti, nationale pina
cotheek Ferraro), miniatuur met 
afbeelding van dichter Sordello do 
Goito (pofeismuseum van Arco-
Montova), schilderij 'Sint Joris en 
de draak' (Vitale do Bologna, na
tionale pinacotheek Bologno). 
3 0 - 9 - ' 9 7 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L. Beurs van Milaan, logo en 
gestileerde dom. 
17 -10 - ' 97 . Vijftigste verjaardag 
van het Marshallplan. 
900 L. 

JOEGOSLAVIË 
8 -5 - '97 . Rode Kruis; verplichte 
bijplakzegel. 

0.20 Ndin. Rood kruis, jaartal 
1997, tekst. 
25-6 - '97 . Honderdvijfentwintig-
ste geboortedag van componist en 
dirigent Stonislov Binicki (1872-
1942). 
2.50 Ndin. Portret, muziekhond-
schrift. 

LETLAND 
28 -8 - '97 . Frankeerzegels, serie 
provincie- en stadswapens. 
O.lOLvl.Lotgale. 
6-9- '97 . Frankeerzegels; idem. 
0.10,0.20LvLResp.Valmiera, 
Rezekne. 
18-10- '97 . Natuurreservaten. 
0.10,0.30 Lvl. Natuurgebied 
Slitere. 

LITOUWEN 
12-7- '97 . Museumschatten. 
90 c., 1.20 Lt. Resp. rituele staf, 
munten uit de vijftiende eeuw. 

MACEDONIË 
3 -7 - '97 . Elfhonderdste geboor
tedag van St. Noum (897-970?). 
15 den. St. Noum en St.-Noum-
kerk bij Ohrid. 

MAN 
3-11- '97 . Kerstmis 1997. 
20,24,63 p. De Heilige Geboorte. 
3-11- ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar. 
50 p. Viermaal; blok van £ 1. 
Resp. zwort/wit portret, huwelijks-
foto uit 1947, zwart/wit portret, 
recente foto; koninklijk bezoek 
aan eiland Man in 1989. 

MONACO 
8-8- '97 . Voetbal; club'AS Mona
co' kampioen Frons voetbalkam
pioenschap 1997. 
3.- F. Voetbal, stadion 'Louis II ' , 
embleem ASM. 
8-8- '97 . Grote prijs goochel
kunst, Monte Carlo. 
4.40 F. Handen met toverstaf en 
sterretjes. 

762 



NOORWEGEN 
19-7 - '97 . Oprichting postzegel-
dub voor de jeugd (6 tot 12 jaar). 
3.70 kr. Tweemaal. Motto 'postze
gels verzamelen-een hobby zon
der grenzen'. Resp. lieve-heers-
beestje, vlinder, boom, vlag, 
schrijvende hond, postauto, voet
bal, vogel, fiets, vuurtoren; insect, 
vis, vlinder, vlag, schrijvende 
hand, hart, tijger, wereldbol, 
hond, blaasinstrument (hoorn). 
19-9 - '97 . Honderdste geboorte
dag van bekende Noren. 
10.-, 15.-kr. Portretten. Resp. 
componist Harald Saeverud (1897-
1992), schrijver TarjeiVesaas 
(1897-1970). 

OEKRAÏNE 
2 8 - 6 - ' 9 7 . Eén jaar nieuwe con
stitutie. 
20 k. Staatswapen, londkoort, 
grondwet, gebouw van de natio
nale vergadering. 
5-7 - '97 . Slavisch midzomer-
feest. 
20 k. Paar bij op een varenplant 

Jvuur. 

OOSTENRIJK 
17-10- '97 . Serie'Oostenrijkse 
wereld van de arbeid'. 
6.50, S. Verpleegster met patiënt. 
17 -10 - ' 97 . Honderd jaar Oos
tenrijkse vereniging voor blinden. 
7.00 S. Blinde met geleidehond. 
17-10- '97 . Serie'moderne 
kunst in Oostenrijk', XXIII. 
7.- S. Werk 'Hous im Wind' van 
Helmut Schickhofer. 
31 -10 - ' 97 . Vijfenzestigste ver
jaardag van bondspresident Dr. 
Thomas Klestil. 
7.-S. Portret. 
31 -10 - '97 . Vijfenzeventigste 
verjaardag van toneelspeler 
Oskar Werner. 
7.- S. Portret. 

PORTUGAL 
12-9 - '97 . Zevenhonderdste ver-
joordog van het verdrag van Al-
coüices. 
80.- e. Koning D. Dinis van Portu
gal en D Fernando IV van Costilië, 
wapenschilden. 
17 -9 - ' 97 . Heraldiek; wapen

schilden. 
10.-, 49.-, 80.-, 100.-, 140.-, 
200.- e. Resp. Evoro (ridder te 
poard). Faro (Onze-Lieve-Vrouwe 
van de ontvangenis), Guarda 
(kasteeltoren), Leiria (gestileerde 
bomen). Lisboa (Lissabon, vogels), 
Portolegre (kasteeltoren). 

ROEMENIË 
2 7 - 6 - ' 9 7 . Internationale postze
geltentoonstelling'Balcanmax97', 
Klausenburg. 
450 L. Stadscentrum. 
2 7 - 6 - ' 9 7 . Flora; cactussen. 
100,250,450,500,650,61501 
Resp. Dolichothele uberiformis, 
Rebutia, Echinofossulocactus la-
mellosus, Ferococtus gloucescens, 
Thelocactus, Echinofossulocactus 
olbotus. 
15 -7 - ' 97 . Dag van de postzegel. 
3600 L. met vignet. Postvervoer 
midden negentiende eeuw. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 10/675. 

SLOVENIË 
2 0 - 6 - ' 9 7 . Frankeerzegels; kont-
kloswerk uit Idrijo. 
10,20,44,100 Sit. Alle tweemaal 
in samenhang. Verschillende pa
tronen. 
8 - 8 - ' 9 7 . Frankeerzegels serie 
'Slovenië, Europa in miniatuur'. 
13,14 Sit. Resp. 'windrotel' van 
Prlekijo, hoanvormige kon van 
Sentjernej. 
9 - 9 - ' 9 7 . Week van het kind, 
thema 'kind en natuur'. 
14 Sit. Tekening van kind met 
hond, vogel, vlinder en zon (An-
drejko Cufer). 
9 -9 - ' 97 . Vijftigste verjaardag 
van de hereniging van Primorsko 
met het 'Homeland'. 
50 Sit. Symbolische voorstelling 
(roos, anker, deel zegel Istrie) 
9 -9 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van beeldhouwer France 
Gorse. 
70,80 Sit. In samenhang. Resp. 
'bashful omor', 'boerenvrouw'. 
9 -9 - ' 97 . Europees jeugdkam
pioenschap Judo 'MEJP 97'. 
90 Sit. Juaoko's in actie. 

SLOWAKIJE 
2 6 - 6 - ' 9 7 . Triënnale naïeve 
kunst (driejaarlijkse tentoonstel
ling), PressDurg. 
3 SK. Schilderij 'de dans' van Mar
tin Jonas. 

SPANJE 
30-7-'97.Anti-ETA-zegel. 
'Blauw lint' (symbool van samen
leven in vrede en vrijheid). 
32 P. Blauw lint. 
12-9 - '97 . Spaanse kunst. 
32,65 P. Resp. vijftigste sterfdag 
van beeldhouwer Mariano Ben-
liure (1862-1947), portret en 
beeldhouwwerk 'Soplo de vido'; 
fotograaf José Ortiz Echagüe 
(1886-1980), foto van Baskische 
roeier. 
17-9 - '97 . Wereldtentoonstelling 
'de la Pesco' (visvangst), 'Vigo 
97'. 
32 P. Netten met dobbers, beeld
merk. 
2 4 - 9 - ' 9 7 . Gedenkjoren. 
21,32,65P.Resp.stadMelilla 
vijfhonderd jaar Spaans (van oor
sprong Fenicisch), stadspanorama; 
St. Poscuol Boylón (Franciscaner 
monnik, 1540-1592, patroon van 
de eucharistische congressen), 
schilderij van de heilige van schil
der Vicente Corducho; zeshonderd
ste geboortedag van dichter Auslas 
March (Cotaloonse literatuur), 
portretschilderij von Jocomort met 
schrijvende March op achtergrond. 
2 6 - 9 - ' 9 7 . Werelderfgoed Unes
co*; kerken in Asturië. 
21,32 P. Resp.'San Julian de los 
Prados o Sontullono' (Oviedo), 
'Santo Cristino de Lena' (Coberto-
ria=Lena). 

TURKIJE 
13-6 - '97 . Vijfentwintig jaar fes
tival van Istanbul. 
15.000,25.000,70.000,75.000, 
100.000 TL. Getal 25 met tekst. 
7-7 - '97 . Traditionele Turkse hui
zen, V (zie melding 7/8/515). 
25.000,40.000,80.000, 
100.000 TL. Resp. in Urfa,Mor-
din, Diyorbokir, Kemoliye. 

VATICAAN 
15-9 - '97 . Zestienhonderdste 

sterfdag van St. Ambroslus (Am-
brosiaonse hymnen). 
800 L. St.-Ambrosiusbasiliek in 
Milaan, portret. 
15-9- '97. 'Op weg naar het hei
lig jaar 2000'; zeldzame hond-
scnriften met afbeeldingen over 
het leven van Jezus. 
400,800,1300,3600L.Resp.de 
genezing van een verlamde (Lu
kas 5), het kalmeren van de storm 
(Lukas 8), de wonderbare spijzi
ging (Mottheus 14), de belijdenis 
van Petrus (Mattheiis 16). 
15 -9 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van paus Paulus VI. 
Velmet vier zegels van zestien 
vignetten. Zegel met pauselijk 
portret, vignetten met wapens van 
geboortestad Concesio, wapen van 
paus Leo XIII, wapen van paus 
Paulus VI, wapen van paus Johan
nes Paulus II. 

ZWEDEN 
4 - 1 0 - ' 9 7 . Oude auto's. 
Postzegelboekje met zes zegels 
'brev' met een verkoopprijs van 
30 kr. Resp. Volvo Duett (1958), 
Chevrolet Bel Air (1955), Porsche 
356ACoupé (1959), Citroen B i l 
(1952), Saab 96 (1963), Jaguar 
E-Type (1961). 
13-11 - ' 97 . Alfred Nobel (1833-
1896) en Paul Karrer( 1889-
1971); gezamenlijke emissie van 
Zweden en Zwitserland. 
7 kr. Tweemaal. Portretten. Resp. 
Paul Korrer met scheikundige for
mule van vitamine A (Nobelprijs 
scheikunde 1937), Alfred Nobel 
(1833-1896) en tunnelingang 
(uitvinding van dynamiet). 

ZWITSERLAND 
13 -11 - '97 . Alfred Nobel (1833-
1896) en Paul Korrer (1889-
1971); gezamenlijke emissie van 
Zwitserland en Zweden. 
90,110 c. Portretten. ResD. Paul 
Korrer met scheikundige formule 
van vitamine A (Nobelprijs schei
kunde 1937), Alfred Nobel (1833-
1896) en tunnelingang (uitvinding 
van dynamiet). 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Pro Juventute 1997; 
toeslagzegels. 
70+35 c. Kerstzege!. Viscum al

bum (mistletoe). 
70-f35,90+45,110+55 c. Fauna 
in en bij het water. Resp. Gosteros-
teus aculeotus (vis, postzegelboek
je met tien zegels), Bombina vo-
riegoto (pad), Philomochus pug-
nox (vogel). 
20-11-'97. 'Zwitserse post
dienst brengt mensen dicnter bij 
elkaar'. 
Strook met vier zegels van 70 c. 
met doorlopend beeld. Foto's van 
jong en oud met teksten 'Die Post 
damit wir uns näher kommen', 'La 
Poste nous ropproche', 'La Posto 
per essere piu vicini', 'La Posto per 
nas ovischinor'. 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
29-1 - ' 9 6 . Wereldvrouwenconfe
rentie. 
375,1106,1265,2900 Kzr.; blok 
von 1500 Kzr. Resp. landarbeid, 
lerende meisjes, vrouwen in in
dustrie, vrouw in notionole dracht; 
vrouw met kinderen. 
10-4- '96. Twintig jaar onafhon-

2900 Kzr. Kind, veld met bloe
men, duiven. 
20 -4 - ' 96 . Fauna en flora. 
1500,4400,5100,6000 Kzr.; 
blok van 12000 Kzr. Resp. 
Eüchloron megoero (vlinder), 
Nymphoea odorato (waterlelie), 
Buto regularis (kikker), Lycoon 
pictus (touna); Crocuta crocuta 
(fauna). 
20-4 - ' 96 . Vogels. 
5500 Kzr. Vierentwintig maal; 
twee blokken van 12000 Kzr. 

ARGENTINIË 
6 -9 - '97 . Treinen; toeslagzegels. 
50+50 c. Viermaal. Treinen met 
detail. Resp. 'tren o los nubes': 
trein naar de wolken (Salto), his
torische trein (Buenos Aires), oude 
Potagonico-expresse (Rio Negro-
Chubut), zuidelijke Fueguino-
spoorlijn (Tierro del Fuego). 
6-9 - '97 . Vijftigste verjaardag 
van de wet 'politieke rechten voor 
de vrouw'. 

http://3600L.Resp.de


75 c. Portret van Maria Eva Duarte 
de Perón. 

ARUBA 
25 -9 - ' 97 . Flora. 
50,60,70,130 c. 

ASCENSION 
Afbeelding en aanvulling melding 
10/676'vissen'. 
Resp. Istiophorus albicans, Xiphios 
glodius, Aconthocybium solandri, 
Thunnus albacares. 
1-10- '97. Kerstmis 1997. 
15,35,40,50p.Resp.'St.Mary'-
kerk, raam met Madonna, raam 
met engel, raam met flora. 

AUSTRALIË 
1 - 10 - ' 97 . Fauna; nachtdieren. 
Vel met zes zegels van 45 c. met 
doorlopend beeld. Resp. Ninox 
connivens, Petaurus oustralis, 
Canis lupus dingo, Dasyurus 
moculotus, Ornithorhynchus 
anotinus, Antechinus stuortii. 
Ninox connivens en Dasyurus 
moculotus ook in samenhang, an
dere vier afbeeldinaen ook als los
se zegels, postzegelDoekje met 
tien zegels en rollen met honderd 
zelfklevende zegels. 
27 -10 - ' 97 . Serie 'gezondheid'; 
borstkonker. 
45 c. Vrouwenfiguuur, tekst 
'breast cancer, one in fourteen 
Australian women'. 
3 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; op
voering kerstspel door kinderen. 
40,45 c, $ 1. Resp. twee engelen, 
Mario met kind, de drie koningen. 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 10/676. 
Zonder datum. Kerstmis 1997. 
15,55,60,70 c, blok von $2 . 
Resp. engel, Maria, schaapherder, 
drie koningen; Kind in kriobe. 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 10/676. 
16-9 - '97 . Tiende verjaardag 
von de ondertekening von het 
'Montreal protocol' (ozonlaag). 
80,100,200,250 fils. Logo (be
schermende hond boven uit flora 
en fauna samengestelde wereld
bol), portret van de emir. 

BANGLADESH 
14-2 - '96 . Wereldkampioen
schap cricket. 
4,6,10 T. Spelmomenten. 
26 -3 - ' 96 . Vijfentwintig jaar on
afhankelijkheid. 
4 T. Zesmaal. Resp. vrijheidsstrijd 
in 1971, nationaal monument, op
leiding en studie, gezondheids
zorg, verkeer, export. 

BARBADOS 
l - 1 0 - ' 9 7 . Honderdvijftipste ver
jaardag van de openbare biblio
theek. 
10,35,70 c., $3 . Resp. boeken, 
klaslokaal, mobiele biDliotheek, 
computertechnologie. 

BERMUDA 
9 -10 - ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar. 
30 c, $ 2; blok von $ 2.30. Foto's. 

BOLIVIA 
4 -9 - ' 96 . Tiende topconferentie 
leiders Rio-groep, Cochachombo. 
2.50,3.50 B. Resp beeldmerk 
conferentie, beeldmerk Rio-groep. 
8 -12 - '96 . Amerikoonse topcon
ferentie economische ontwiklce-
ling, Santa Cruz de la Sierra. 
2.50,5 B Beeldmerk. 
18-12-'96.Tweehonderdtwin-
tigste geboortedag von vrijheids
strijder, politicus en eerste postod-
ministrateur José Joaquin ae 
lemoine (1776-1851). 
1B. Portret. 
18-12- '96 . Honderdvijfentwin
tig jaar nationale bonk. 
0.50 B. Bonk, Sucre (1872). 
19-12- '96 . Twintig jaar hulpor
ganisatie CARE in Bolivio. 
0.60,0.70 B. Resp. gezin bii wa
terput, handen dragen wereldbol. 
24 -12 - ' 96 . Vijftig joor nationoal 
symfonie-orkest (1995). 
1.50,2 8 In samenhang met 
doorlopend beeld. Doek 'ouvertu
re' van G. Rodo Boulanger. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 9/596. 

BRUNEI 
Aanvulling melding 7/8/516 
'flora van de mangrove'. 

Wetenschappelijke nomen resp. 
Acanthus eorocteotus, Lumnitzera 
littoreo, Nypo fruticons. 

EGYPTE 
4 -9 - ' 97 . Wereldkampioenschap 
voetbal'voor onder de 17'. 
20,75 P.Logo'UI 7'als gestileer
de voetballer, wereldbeker, mas
cotte (voetballer in 'forao'-stijl). 

EL SALVADOR 
10-4 - '97 . Vijftig jaar Ameri
kaanse school. 
25 C. Schoolwapen, vlaggen von 
Ameriko en El Salvador. 

ETHIOPIË 
9 -9 - '97 . Decade van de Verenig
de Naties 'tegen drugsmisbruik en 
drugshandel'. 
20,80 c., 1 Birr. Logo. 

FALKLANDEILANDEN 
6-10- '97 . Aanvulling melding 
10/676 'bedreigde flora en fau
na'. Wetenschappelijke namen 
resp. Phokoboenus oustralis, Oto-
rio flavescens, Clondrlnio feltonii, 
Aplochiton zebra. 

FIJI 
15-10-'97.WWF*;Pteralopex 
acrodonto ('monkey-foced bot'). 
44,64,81 c, $ 2. 
18-11- '97 . Kerstmis 1997. 
13,31,87 c., $3 . 

HONDURAS 
29 -4 - ' 97 . Vogels. 
1.40,1.50,2.-, 2.15,3.-, 5.40 L; 
blok van 20.- L Resp. Buteo ja-
moicensis, Romphostos sulfurotus, 
Dendrocygno outumnalis, 
Microstur semitorquatus, Poly-
borus ploncus; Sorcoromphus 
popo, idem. 

INDIA 
9 -1 - '97 , Honderdzevende ge
boortedag van schrijver Vrindovon 
Lol Verma. 
2 R. Portret. 
2 2 - 1 - ' 9 7 . Vijfentwintig jaar 
veldpost. 
5.- R. Veldpostkantoor. 
23-1 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van politicus Subhos Chondro 

Bose (1897-1945). 
l.-R. Portret. 
2 8 - 1 - ' 9 7 . Honderdvierenveer-
tigste geboortedag van onafhan
kelijkheidsstrijder, journalist en 
schrijver José Marti (1853-1895). 
1 l.-R. Portret. 
15-2 - '97 . Conferentie IPU* over 
partnerschap tussen mannen en 
vrouwen in de politiek. 
5.- R. Beeldmerk (symbolen voor 
man en vrouw). 
2 5 - 2 - ' 9 7 . Honderdvijfenzeven-
tigste verjaardag van de wijding 
van de St.-Andreoskerk, Madras 
(1996). 
8.- R. Kerk. 

INDONESIË 
9 -9 - ' 97 . Negentiende'SEA 
(South-east) Games', Jokorto. 
300,700 R. Beide tweemaal in sa
menhang (700 R. met doorlopend 
beeld). Resp. mascotte 'Hano-
mon', fakkeldrager (beide met 
beeldmerk); otleten en atletiek
baan. 
17-9 - '97 . Ontwikkeling trans
port. 
300,700 R Beide tweemaal in sa
menhang Resp locomotieven 
(stoom-, diesellocomotief, elektri
sche en moderne locomotief), van 
ossenwagen tot moderne bus, 
vliegtuigen (Seulawah, CN-235, 
CN-250, N-2130), schepen (Lette-
boot van Moduro, vrachtschip, 
containerschip, schip van de toe
komst). 

ISRAËL 
23 -9 - ' 97 . Muziek en dons. 
NIS.1.10,2.-,3.-.Resp.wereld-
korenfestival 'Zimriyo', Kormel 
dansfestival, Klezmer festival in 
Sofed (kloyzmer: chassidische mu
zikant die in zijn persoon speler, 
melodie, zanger en lied verenigt). 
23 -9 - ' 97 . Fronkeerzegel 'bot
en-bol' (strandspel). 
NIS. 3.-. Speler met matko (schep-
vormig bot) sloot rubberen 
balletje. 
23 -9 - ' 97 . Festivals 1997 
(5758); Loofhuttenfeest (Sukkot), 
bezoek van de aartsvaders (schil
derijen van de 'zeven bezoekers 
van de loofhut' van onbekende 

kunstenaar, afkomstig uit de loof
hut van rabbi Loew Immanuel von 
Szeged in Hongarije). 
NIS.1.10,1.70,2.-.'Ushpizin' 
(gasten 'vanuit de hoge') brengen 
bezoek aan de loofhut. Resp. 
Abraham (Abraham plant tama
risk in Bersebo), Isook (offer op 
de berg Moria), Jakob (slopenae 
Jakob met ladder en engelen). 
23-9 - '97 . Resolutie van de Ver
enigde Naties 'stichting Joodse 
stoot'(29 november 1947). 
NIS. Schilderij 'de nocht van de 
29ste november' van Yo'acov 
Eisenscher (1896-1980). 

JAMAICA 
Zonder dotum. Fronkeerzegels 
flora; orchideeën, II. 
$4.50,8,12,25,50. Resp. Onci-
dium gountlettii, Broughtonia son-
guineo, Phoius tonkervilleae, 
Cochleanthes flabelliformis, 
Brougthtonio songuineo. 

JAPAN 
De meldingen uit het juli/augus
tusnummer van pogino 517 met 
emissiedato 30-9-'97 tot en met 
23-10-'97 betreffen emissies uit 
1996. 
2 -5 - ' 97 . Wenszegels; tekenfilm
figuurtje Doraemon (robotkot). 
80 yen. Vijfmaal. Resp. ols para
chutespringer, met brief, zoekt 
postzegel, als brief droaende heli-
Kopter, met liefdesbrief. 

MAAGDEN(VIRGIN) 
EILANDEN 
l l - 9 - ' 9 7 . Krabben. 
12,15,35 c., $ 1 ; blok met zegel 
van $ 2. Resp. Uco thoyeri thayeri, 
Corpilius corollinus, Collinectes 
sopidus, Petrochirus diogenes; 
Stenorynchus setocornis. 

MAURITIUS 
l -12 - '97 . Beroepen. 
60 c., 4,5,15 Rs. Resp. wagen
maker ('soron'), wosmon ('dobi'), 
botenbouwer ('sarpontye pirog'), 
steenhouwer ('kuper koroy'). 

MEXICO 
2-10- '96 . Natuurbescherming; 
inheemse fauna, II. 



Vel met 24 zegels von $ 1.80 met 
doorlopend beeld. 
9-10-'96.Wereldpostdag. 
$2.70. Postduif. 
12-10- '96. Vijftig iaarnationao! 
verzorgingsinstituut 'Salvador Zu-
biron'. 
$1.80. Het instituut. 
13-10- '96. Vijfenzeventig jaar 
radio in Mexico. 
$ 1.80. Portret van Constantino de 
Tórnava (oprichter eerste radio
zender). 
12-9-'97.[tonderdvijftigjaar 
St.-Potrickbataljon (Mexicaanse 
leger); gezamenlijke emissie met 
Ierland. 
S 3.40. Monument. 

NAMIBIË 
12-9- '97. Vijftigste verjaardag 
van de veterinaire maatschappij. 
NS 2.-. Driehoekige zegel. Wapen 
'Veterinary Association of Nami
bia' met motto 'we core'. 

NEDERUVNDSE ANTILLEN 
6-8- '97 . Munten serie 1997. 
85,175,225c.Resp.'plaka' 
(tweeëneenhalve cent), stuiver, 
'fuèrtè' (rijksdaalder). 

NEVIS 
12-8- '97 . Paddestoelen. 
25,50c.,$3.-4.-.Resp.Can-
tharellus ciborius, Strophorio 
aeruginosa, lactorius turpis, 
Entolomo clypeotum. 
Twee vellen met zes zegels van 
resp. 80c .en$ l . - . I. Resp.Suillus 
luteus, Amanita muscario, Lactori
us rufus, Amonito rubescens, Ar-
mlllaria mellea. Russuia sordonia. 
II. Boletus edulis, Pholioto lenta, 
Cortinorius bolaris, Coprinus pi-
caceus, Amanita phalloides, Cysto-
lepiota aspera. 
Twee blokken van S 5.-. Resp. Ga-
lerina mutobilis (afgebeeld op 
blok, in informatie melding van: 
Pholiota ouriello, GymnopÜus 
jufonlus); Cortinorius pseudosolor, 
Pholiota squarrosa. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 7/8/519. 
1 -10- '97 . Fauna, 'creepy crow-
lies' (griezelige kruipers). 

Postzegelboekje met tien zegels 
van 40 c. Resp. 'giant land snail', 
'giant weto', 'puriri moth', 'veined 
slug', 'giont dragonfly', onlees
baar, 'kotipo', 'flax weevil', 'huhu 
beetle', 'cicada'. 
9-10- '97. Flora, rozen; geza
menlijke uitgifte met Volksrepu
bliek China. 
40 c. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld; blokje met 
de twee zegels. Resp. Rosa rugosa, 
'Aotearoo-New Zealand'. 
12-11- '97. Striptekenaars. 
40 c. ,$ l . - , 1.50,1.80. Thema 
'Kiwi's taking on the world' gete
kend door resp. Gorrick Tremoin 
(Kiwi vliegt de wereld rond op 
'Buzzy Bee'), Jim Hubbard (de 
wereldbol als el in eierdop voor 
'breakfast'), Eric Heath (zeiler met 
rode sokken In zeiljacht), Burton 
Silver (stripfiguurtje Bogor snoei
de vredessymbool uit dennenbos). 
12-11 - ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspoor. 
40 c. Staatsieportret. 
1 4 - l - ' 9 8 . Uitvoerende kunst. 
40,80 c., S i . - , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. moderne dons, muziek, ope
ra, theater, zong, ballet. 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 7/8/519. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
9/598 'gezondheidszorg'. 
Resp. nieuwe gezondheidscen
trum, verpleegster verbindt enkel, 
tandarts behandelt patiënt, patiënt 
wordt aan boord van schip geta
keld. 

SALOMONSEILANDEN 
24-11- '97 . Kerstmis 1997; 
muziek. 
S 1.10,1.40,1.50,1.70. Resp. 
'oni mako', 'Ysobel dancing wo
men bamboo stic', panfluit spelers 
van 'Small Moloito', 'Western 
bamboo bond'. 

SINGAPORE 
8-6- '96. 'Capex 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling In 
Toronto. 
Blok. 

10-7-'96.Wenszegels, thema 
'jeugd en beleefdheid', kinderte
keningen. 
Zegel 'for local addresses only', 
35,50,60 c . , $ l . Resp.'stil zijn 
in de bibliotheek' van Ivan Chang, 
'blinde vrouw helpen oversteken' 
von Cheong Kah Yin, 'zwangere 
zitplaats aanbieden bij bushalte' 
van Jeonnie Fong, 'paraplu delen' 
van Liew Col Yun, 'ouderen een 
zitplaats in de bus aanbieden' van 
Yong Won Quon. 
19-7- '96. Olympische spelen At
lanta 1996, honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
Zegel 'lokaal georuik', 60,70 c, 
$ 2; blok van 22 c. Resp. windsur
fen, voetbal en tennis, polsstok-
hoogsprlngen en hordenloop, 
schoonspringen en zwemmen. 
l l - 9 - ' 9 6 . Bomen. 
Zegel 'lokaal gebruik', 60,70 c, 
Sl.Resp. Cinnomomum, 
Hibiscus tilioceus, Porkia speclosa, 
Termlnolio cotapoa. 
9-10- '96. Stadsgezichten; geza
menlijke emissie met China. 
Zegel 'lokaal gebruik', 60 c; blok 
van 22 c. Resp. Ponmen-poort 
(Suzhou, China), gezicht op Fuller-
tongebouw, Andersonbrug en Mer-
lion (Singapore). 
20-11- '96 . Eerste ministerscon
ferentie van de WTC*. 
Zegel'lokaal gebruik', 60 c., $ 1 , 
2. Wolken, satellietopname, we
reldbol. 
10-1 - ' 9 7 . Chinees nieuwjaar; 
jaar van de os/buffel. 
Zegel 'lokaal gebruik', $ 2. Resp. 
stoonde os, rondspringende os. 
12-2-'97.'HongKong 97', in
ternationale postzegeltentoonstel
ling. 
22 c.; blok. 

SRI LANKA 
30-7- '97 . Inheemse kleding. 
2.50,5,14,17 R.; blok van 
38.50 R. 
28-8- '97 . Reptielen. 
1,2.50,17,20 R. 

ST. HELENA 
29-9- '97 . Kerstmis 1997/vijf-
entwintigste verjaardag van de 
'hertog van Edinburgh'-onder-

scheiding op St. Helena. 
15,20,40,75 p. Resp. bloem
stuk, kalligrofie, kampvuur, ge
dekte tafel. 

ST. KinS (ST. CHRISTOFFEL) 
Afbeelding melding 10/679. 
31-10- '97 . Kerstmis 1997; ker
ken. 
10 c. tweemaal, $1.50,15. Resp. 
Wesley methodistisch, 'Zion Mora
vian', 'St. Georges' anglicaans, 
kathedraal van de 'Immaculate 
Conception' (onbevlekte ontvan
genis). 

ST. LUCIA 
Afbeelding melding 10/679. 

SURINAME 
1-11 - ' 96 . Frankeerzegels; over
drukken. 
S/. 50 op S/. 250. Tweemaal. 
Type 'vlinders'. 
31-1 - ' 97 . Frankeerzegels; over
drukken. 
S/. 100 op S/. 300. Tweemaal. 
Type 'vlinders'. 
15-8- '97. Oliemaatschappij 
'Staatsolie'(opgericht in 1980); 
postzegelboekje. 
S/. 50,125,275 (tweemaal). Ver
schillende afbeeldingen van 
oliewinning, tekst 'vertrouwen in 
eigen kunnen', beeldmerk. 
17-9- '97. Vogels. 
S/. 50,125,275,3150. Resp. 
krabu-owrukuku, mongrodoifi, 
peprefowru, kroonvink. 

THAILAND 
19-7- '97. Frankeerzegels type 
'portret koning Roma IX' (koning 
Bhumlbol Adulyadej); gouden 
regeringsjubileum. 
6.-, 9.-, 100 B. 
8-8- '97 . Frankeerzegels als 
voorgaand. 
25.-, 200.- B. 
4-8- '97 . Notionole communica-

Su'-watervol (Amphoe Umphong, 
Tak), 'Ko Tholu'-eilond met door
gang tussen rotsen (Chumphon), 
'Phromthep'-kaop met zonsonder-
gong (Phulcet). 
12-9- '97. Bezoek van koning 
Chulolongkorn van Slam aan Zwit
serland honderd jaar geleden. 
2.- B. Portret. 
5-10- '97. Internationale schrijf-
eens-een-brlef week 1997; be
kroonde tekeningen met driewie-
lige voertuigen. 
3.-, 9.- B. Belde tweemaal. 
9 -10- '97 . Schelpen; gezamenlij
ke uitgifte met Singapore. 
2.-, 9.- B. Belde tweemaal. Resp. 
Drupo morum, Nerita chamoelon, 
Littorlo melonostoma, Cryptospira 

2.- B. Symbolische voorstelling 
(communicatiemiddelen). 
8-8- '97. Dertig jaar Aseon*; toe
risme. 
2.-, 9.- B. Beide tweemaal. Resp. 
'the seo of mist' (berg Luanq 
Chiang Doo, Chiang Mol), 'Tni Lo 

10-11 - ' 97 . Eneraiebesparlng. 
2.- B. Gestileerde afbeelciing 
'Cholem Prokiot Conserving 

13-11- '97. Koninklijke sloep 
Suphannohong. 
9.- B. Zwaanvormige boot uit 
1911. 
15-11- '97. Nieuwjaar 1998; 
flora. 
2.- B. Viermaal. Resp. Cassia oloto, 
Strophonthus caudotus, Clinocan-
thus nutans, Acanthus llicifolius. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding melding 9/599. 

TSAAD 
23-3- '96 . Honderd jaar Chinese 
posterijen. 
Blok van 270 F. Jiong Zemin en 
Deng Xiaoping. 
5-4- '96. 'China 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling, Pe
king (Beijing). 
Vel met negen zegels van 100 F. 
Chinese berglandschappen. 
15-4- '96. Paddestoelen. 
150,170,200,350,450,800 F.; 
blok van 1500 F. Resp. Amanita 
phalloides, Phallus impudicus, 
Lycoperdon perlotum, Hydnum, 
Agoricus bisporus, Cortinorius 
orellanus; Pleurotus ostreatus. 
15-5- '96. Elvis Presley (1935-
1977). 
200,350,500,800 F. 
15-5- '96. Marilyn Monroe 
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(1926-1962). 
170,200,300,1000 F. 
15-5-'96.'Sterren', I. 
170,350,400,500,600,700 F.; 
twee blokken van 1500 F. Resp. 
Bob Marley, Stevie Wonder, John 
Lennon, Jerry Garcia, John len-
non, Madonna; Tina Turner, Clint 
Eastwood. 
15-5-'96.'Sterren', II. 
Drie blokken van 3000 F. Resp. 
Elvis Presley, Marilyn Monroe, 
John Lennon. 

TUVALU 
7-10-'97. Uitgiftedatum mel
ding 10/679 'gouden huwelijk 
Engelse koningspaar'. 

VANUATU 
27-8-'97. Honderdvijfliaste ge
boortedag van uitvinder Thomas 
Alvo Edison (1847-1931). 
Blok met 60,70,200 vt. met tus-
senstrook. Resp. portret met gloei
lamp, waterkrachtcentrale Santo 
(Sarakato-dom op eiland Espiritu 
Santo), Port Vila Dij avond; strook 
met tekst. 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 10/670. 
29-8-'97. Upaep*; lotgevallen 
van de postbode. 
110,280 Bs. Resp. postbode over
handigt brief aan dame met blaf-
fendenond, postbode met scooter 
in regen. 

VERENIGDE NATIES 
14-10-'97. Eerbetoon aan de fi
latelie; zegel op zegel (emissie uit 
1986 met als tnema 'filatelie - de 
internationale hobby'). 
US$0.32,0.50, Zw.Fr. 0.70, 
1.10,O.Sh.6.50,7.-. 

VIETNAM 
10-1-'96. Fronkeerzegels; flora. 
400 D. Viermaal, 5000 D. Resp. 
abrikoos. Chrysanthemum, orchi
dee, orchidee, zonnebloem. 
3-2-'96. Achtste congres van de 
communistische partij. 
400,3000 D. Resp. Ho Chi MInh 
(1890-1969), vloo, hamer en sik
kel; verworvenheden van de tien
jarige politiek met 'open deur'. 

10-2-'96.Vajra beelden uit de 
Tay-Phuong pagode, Thach That. 
400,600,1000,2000,3000, 
5000,6000,8000 0. Resp. Thanh 
Tru Tai, Tich Doe Than, Hoang Tuy 
Cou, Bach Tinh Thuy, Xich Thanh 
floo, Dinh Tru Tai, Tu Hien Hhon, 
Doi Than Luc. 
6-3-'96. Prehistorische dieren. 
400,1.000,2.000,3.000, 
13.000 D. Resp. Tsintoosourus, Ar-
chaeopteryx, Psittacosourus, Hyp-
silophodon, Parasaurolophus. 
l l - 3 - ' 9 6 . Ijsvogels. 
400,1.000,2.000,4.000, 
12.000 D. Resp. Halcyon symmen-
sis, Megaceryle olcyon, Alcedo ot-
this. Halcyon coromonda, Ceryle 
rudis. 
IO-4-'96. Bezienswaardigheden 
in Azië, II; tempels. 
400,2.000,3.000,4.000, 
10.000 D. Resp. tempel van de li
teratuur (Hanoi), Wot Mohathtot 
(Sukhothoi, Thailand), Lingaraja 
(Bhuboneswor, India), Kinakuji 
(Kyoto, Japan), Borobudur (Indo
nesië). 
24-4-'96. 'China 96', internatio
nale postzegeltentoonsteiling, Pe
king (Beijing); Vietnamese snaar
instrumenten. 
400,3.000,4.000,9.000 0. 
Resp. dan ty ba, don nhi, don day, 
dan tronh. 
8-5-'96. Vijftigste verjaardag 
van het Vietnamese Roae Kruis. 
3.000 D.Ho Chi Minh (1890-
1969), beeldmerk. 
15-5-'96. Vijftig joor Unicef*. 
400,7.000 D. Kinderen van ver
schillende huidskleur. 

WEST-SAMOA 
17-9-'97. Zesentwintigste ver
jaardag van 'Greenpeace'; 
dolfijnen. 
50,60,70s., S I . ; blok met de 
vier woorden. 

ZUID-AFRIKA 
Afbeelding melding 9/599. 
11 -7- '97. 'Junass 97', nationale 
jeugd postzegeltentoonstelling. 
Miniatuurvel met zegel serie 'wa
tervogels, wereldmilieudog' (mel
ding 7/8/520) en beeldmerk. 
Verkoopprijs van 2.- R. 

l -8- '97. De blauwe trein. 
'Airmail postcard rate'. Vijfmaal. 
Resp. 'double-headed class 6E1' 
elektrische locomotief (Kaopstod-
Beoufort West), 'double-headed 
class 6E1' elektrische locomotief 
('Hex River Valley'), stoomloco
motief uit 1960 (tussen 'Three Sis
ters' en Huchinson), diesellocomo
tief ('Modder River'-brug bij Kim-
berley), diesellocomotief (Noord-
Transvool). 
Zonder datum. 'Old Mutual 
Environmental Education Centre' 
van het 'Two Oceans' oquorium 
(Koopstad). 
Miniatuurvel met twee zegels van 
50 c. uit serie 'identificatie van 
Lotimeria chalumnae' uit 1989. 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH (ROSS DEPENDENCY) 
12-11-'97. Vogels. 
40,80 c.,$l.-, 1.20,1.50,1.80. 
Resp. Pagodroma niveo, Doption 
capense, onleesbaar, Fulmarus 
glocialoldes, Tholossoica antarc-
tico. Sterna vittata(?). 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of Southeast 

Asian Nations 
IPU Inter Parlementaire 

Unie 
Unesco United Nations Educa-

tionol Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upaep Union Postal de Los 
Americas y Espoüo y 
Portugal 

WTC WorlcTTrade Orgonizo-
tion 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

ABC VAN HET POSTZEGELVERZAMELEN 3: 
NUTTIG EN HANDIG, MAAR VOORAL LEUK 

De jeugdfilatelie groeit. 
De activiteiten van de 
stichting Jeuqfdfilotelie 
Nederland, die haar 
werk onder de bezielen
de leiding van voorzitter 
Kees van Kempen ver
richt, liegen er dan ook 
niet om. Zo werd vrijdag 
26 september deel 3 in 
de reeks ABC van het 
postzegels verzamelen 
gepresenteerd: een han
dig én handzaam boekje 
waarin met bijna vijfhon
derd afbeeldingen vcxsr-
ol veel voorbeelden wor
den gegeven over de 
schoonheid van filatelie. 
Of, zoals Kees van Kem
pen zegt: 'hoe wordt dat 
kleine stukje papier ge
maakt, wat is erop te 
zien en wat is het 
waard?' 

T>vaalf e lementen 
Om het verzamelen van 
postzegels minder ge
heimzinnig te maken, 
zijn de inmiddels beken
de 'twaalf elementen' in
gevoerd. Elementen zo
als postzegelboekjes, au-
tomaatstrcsken, posttarie-
ven en portvrijdom die 
als kapstok worden ge
bruikt om uit te leggen 
wat filatelie is en wat de 
mogelijkheden zijn. Alle
maal nuttige informatie 
maar wat deel 3 van het 
/ABC zo leuk maakt, zijn 
de (al dan niet geïllus
treerde) voorbeelden van 
de ouderwetse slingerau
tomaten tot filatelik, een 

postzegellikwedstrijd in 
1994 waar heel wat ton
gen droog van werden. 

O o k v o l w a s s e n e n 
Niet alleen de jeugd, ook 
beginnende verzame
laars hebben heel wat 
aan dit boek dat inmid
dels ook verplichte leer
stof is in de cursus Bege
leiding bij Filatelie van 
de Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigin
gen. 
En voor wie na dit boek
je nog aarzelt een verza
meling op te zetten: het 
bestuur van Jeugdfilatelie 
Nederland heeft korte 
metten gemaakt met de 
ouderwetse systematiek 
van examens voor jeug
dige filatelisten. De exa
mens zijn vervangen 
door een werkkaart 
waarop tijdens clubbij-
eenkomsten bij goede re
sultaten stickers worden 
geplakt. 

Mul t imed ia 
Kees van Kempen leunt 
na dit alles niet tevreden 
achterover: 'We gaan nu 
werken aan de inzet van 
multimedia, aan interac
tieve programma's voor 
beginnende (jeugdige) fi
latelisten.' NK 

ABC van hetpostzegels verza
melen door C J van Kempen 
(red), I52pp,gei1l (z/w),A5 
Uitgegeven door de Stichting 
voor net Filatelistische Jeugd
werk, p/c NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht Verkri|gbaar 
bi| de Servtce-ofdeling van de 
Bond Pri|s f40-(exa porto) 

VAN HET 
iTZEGELS VERZAMELEN 



'COLLECT-A-ROM HEEFT 
TECHNISCH EN 

INHOUDELIJK MEER TE 
BIEDEN' 

(PC Koop, vergelijkend onderzoek] 

'De catalogus van Collect-A-ROM gooit hoge 
ogen een zeer veelzijdig en uiterst 
gebruiksvnendelijke catalogus die ook nog eens de 
verzameling bijhoudt en de waarde daarvan aangeeft Bij de 
productie is uitgekiend gebruik gemaakt van de technische 
mogelijkheden' (Programmagids PCM, maart 1997) 

'Het zoeken op thema gaat inderdaad razendsnel 
Maandblad Philatelie D Veenstra in Thematisch Panorama 

^POSTZEGELS 
mÊUBÊÊ CD-

irtan' terzee 

DE NIEUWE 1998 EDITIE: Slechts ƒ 39, 
UL.',!i.i.,,i,j.:i.,!,, i ' i ' '-nti 'ti i i CSIG] 

EIS 
■ÜB— 

doaLJco 

CDROM Postzegelcatalogus 
Nederland en Overzee '98 Professional editie 

MET NOG MEER INHOUD 

INTERNET: www.collectarom.club.tip.nl 
Op onze INTERNET SITE alles over de nieuwe CollectAROM, maar ook 

FILATELISTISCH NIEUWS, FILATELISTISCHE ENCYCLOPEDIE, enz 
DE MEEST INTERESSANTE SITE OP POSTZEGELGEBIED! 

Nederland (nu ook met post

zegelmapjes) en compleet 
Overzee 

Werkt met de door u gewenste 
catalogusnummers 
(NIEUW in '98 versie) 

Unieke zoekmogelijkheden 

Uitgebreide filatelistische 
encyclopedie 

Scherm geheel naar uw wens 
op te bouwen en in te delen 

Vastleggen collecties, manco's 
en notities bij zegels 

Zeer uitgebreide printmoge

lijkheden met en zonder 
afbeeldingen 

Traploos inzoomen 

Waarde berekenen in Guldens 
of Euro's (NIEUW in '98 versie) 

400 thema's, 60.000 tref

woorden 

Turbo invoer 

Directe Internetkoppeling 

LIIVIITED EDITION 

Zoeken op thema, ontwerper, 
nominale waarde, kleur, 
onderwerp en jaar 

COLLECTAROM: DE SLIMSTE, DE SNELSTE 
Verkrijgbaar of te bestellen bij de Vakhandel Filatelie CD ROM winkels boekwinkels warenhuizen of bel voor dichtstbijzijnde dealer 

Systeemeisen Pentium processor, 16 MB intern geheugen, CDROM speler, Windows '95 

CollectAROM, Postbus 433, 2400 AK Alphen a/d Rijn 9 0172472 492 

http://www.collectarom.club.tip.nl


Postzegelhandel P A R N A S S U S : de echte specialist voor I N D O N E S I Ë 
Tevens Nederland & O.G. incl. specialiteiten en stempels. De grootste voorraad & redelijke prijzen. 

Als depothouder van LEUCHTTURM bieden wij aan: 
De complete Leuchtturm albums INDONESIË Inci. CASSETTES i.p.v. / 995,- nu / 579,-

Postzegelhandel PARNASSUS v.o.f. Roelof Hartstraat 34 Amsterdam-Z Tel. & Fax (020)-6752372 

Zoekt u naast uw hobby ook (weer) de gezelligheid 
van een fijne partner, neem dan eens contact op met 
Chr. rel. bur. Combi. Wij bemiddelen op pers en betr 
wijze Wilt u meer weten of een pers gesprek? Bel 
078-6200905 

^nmen is xoveel boeiender dnn Alleen 

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

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

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592 - 314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

J.G.J.YAN DER KIND 

Vraag GRATIS 
mijn uitgebreide 

"oktober 1997" 

prijslijst aan 

met o.a. volop 

aanbiedingen 

samenstellingen 

vanaf f J,IJ 

HEEFT VOOR U COLLECTIES; 

ARABISCHE SJEIKDOMMEN pfr. ,cpl. senes/ 
blokken getand/ongetand. cat, f^ichel 
DM 9000,- los gekocht ± ƒ.5000,- Nu voor 

f. 750,00 

ITALIË insteekboek pfr. 723 st. pfr. 
1956/82 Yv.frs.1 2550,- ƒ. 362,50 

U.S.A. instb 755st., 5 bl.& 12 pzb. pfr. 
1959/82 nom.$ 130,- f. 450,00 

ZWEDEN mstb. 61 Ost, 37 pzb.& 9 bl. 
1960/83.Yv.frs. ±5600,- f. 475,00 

Telefoon 070 - 346 47 46 • Papcstraat 15 • 2513 AV 's-Gi-avenhage 

THEMATISCHE FILATELIE 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de NVTF, de grootste thematische vereniging van Nederland ! 
De NVTF biedt u: 
* 5 maai per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen en 

toelichting op nieuwe thematische postzegeluitgiften 
* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice 
* motief contact: uitwisseling informatie en materiaal van uw thema 

met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 

1442 NG Purmerend 
TeL 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 
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De Duitse voetbalkampioen van het seizoen 1996 /97 , FC Bayern 
München, werd door Die Posf geëerd met deze zegel van 110 pf 

VOETBALGLORIE 
PTT Post gaf in 1994 een 
zegel met een aanhan
gend vignet uit ter gele
genheid van het wereid
Rampioenschop voetbal. 
En daar bleef net bij. In 
andere Europese landen 
gaan de postodministra
ties verder in hun filatelis
tische 'beloning' van be
haalde voetbatresultaten. 
In Italië wordt cl zo'n tien 
jaar de landskampioen 
jaarlijks met een postze
gel geëerd. Ook Duits
land heeft zijn reeks 
Deutscher Fussballmeis

ter. Op 16 oktober van 
dit jaar kreeg Bayern 
München een zegel als 
Deutscher Fussballmeis

ter / 997. De club is niet 
alleen de populairste in 
Duitsland, maar ook die 
met de meeste titels. Het 
landskampioenschap 
werd dit jaar voor de 
veertiende keer behaald, 
waarmee het totaal aan
tal titels op zesentwintig 
werd gebracht. Bayern 
speelt zijn thuiswedstrij
den in het bekende 
Olympiastadion. In het 
bestuur zitten de oudin
ternationals Franz 
Beckenbauer (voorzitter) 
en KarlHeinz Rumme
nigge. 

De Duitse zegel van 
110 pf. ademt een glori
euze sfeer: we zien een 
rij spelers met de armen 
in de lucht voor een vol
gepakte tribune. Dankzij 
thematisch voetbalspe
cialist Adri Lampers, die 
de namen bij de rug
nummers verzamelde, 
weten we dat het gaat 
om Sven Scheuer (num
mer 12), Mehmet Scholl 
(7), Markus Babbel (2), 
christian Nerlinger (6), 
Thomas Strunz (8), Frank 
Wiblishauser (28), Tho
mas Heimer (5, half ach
ter de clubnaam verscho
len) en (13) Mario Basler 

(13). Bekende spelers als 
Jürgen Klinsman (num
mer 18) en Lothar Mat
thäus (nummer 10) ont
breken op de zegel. Het 
beeldmerk van Bayern 
München is afgebeeld in 
de beide eerstedagstem
pels voor de zegefvan dit 
jaar én ook in het fran
keerstempel van de club. 
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Op de Duitse kam
pioenszegel van vorig 
jaar staat een enigszins 
wazige foto van Andreas 
Möller, speler van de 
landskampioen 1995/ 
96, Borussia Dortmund. 
Buiten Dortmund staat 
deze speler vooral be
kend ais een 'huilebalk', 
een aansteller die over
tredingen van tegenstan
ders simuleert om vrije 
trappen en strafschop
pen te versieren. Möller 
is de enige speler die 
ooit een schorsinq kreeg 
vanwege deze unfaire 
praktijken. 

Ook op stempelgebied 
heeft [Duitsland voetbal
verzamelaars het nodige 
te bieden. Een recent 
stempel uit München is 
gewijd aan de finale van 
de champions League 
/ 977, waaraan Borussia 
Dortmund als landskam
pioen deelnam. Tegen
stander was het Italiaan
se Juventus. Het werd 3
1 voor Borussia. Op het 
stempel is de zo kenmer
kende architectuur van 
het Olympiastadion te 

De bijna gelijknamige 
club uit Mönchenglad
bach, Borussia M.G., 
werd kampioen in 1970, 
1971,1975, 1976 en 
1977. Op een stempel 
uit 1997 staat dan ook 
trots vermeld: Mönchen
gladbach Stadt des 5fa
chen Deutschen Fussball
meisfers. De bekendste 
speler uit de glorietijd 
was Hans Hubert (Berti) 
Vogts, de huidige Duitse 
bondscoach. 

Ter afsluiting van dit on
derwerp nog een voor
oorlogs stempel. Van 
1903 tot en met 1944 
werd het landskam
pioenschap beslist door 
een finale. Het Berlijnse 
stempel uit 1938 is ge
wijd aan de finale tussen 
Schalke 04 en 
Hannover 96. Het was 
de enige finale die in een 
gelijkspel (33) eindigde. 
Op 3 juli 1938 troffen 
beide clubs elkaar weer. 
Het favoriete Schalke 
verloor deze keer met 3
4 van Hannover. Bij 
Schalke spelen op dit 

moment de Nederlan
ders Johan de Koek, 
Marco van Hoogdalen, 
Youri Mulder en René 
Eijkelkamp onder leiding 
van de (ook al Neder
landse) trainer Huub Ste
vens. Volgend jaar wordt 
in Frankrijk hetzestiende 
wereldkampioenschap 
voetbal gehouden. We 
zijn benieuwd wat dit 
evenement ons, filatelis
ten, oplevert! 

MOLENSERIE VAN HET 
JAAR 
Op 9 oktober gaf Deut
sche Post een serie mo
lens uit die door de the
matische aanpak van 
ontwerper Otto Rohse in 
aanmerking komen voor 
de kwalificatie 'molense
rie van het jaar'. Het 
gaat om de achtenveer
tigste emissie in de reeks 
Für die Wohlfahrtspflege. 
De molenserie bestaat uit 
vijf zegels die vier ver
scnillende typen molens 
laten zien. Fijnzinnige te
keningen en lichte pastel
tinten zorgen voor een 
kunstzinnige vormge
ving. 

Rohse gaf de serie een 
thematisch accent door 
steeds een deel van het 
binnenwerk te laten zien. 
Een minpuntje is dat het 
gaat om een toeslagse
rie, waarvan de totale 
nominale waarde 
mede als gevolg van de 
hogere posttarieven in 
Duitsland  op 9.30 m. 
ligt. 
Het aantal wind en wa
termolens in Duitsland is 
door de technische ont
wikkelingen veel kleiner 
geworden. De meeste 
zijn verplaatst naar 
openluchtmusea of wor
den beheerd door één 
van de vele Duitse mo
lenverenigingen. Veel in
formatie over Duitse mo
lens is te vinden in 
Theatrum machinarum 
universale ('Groot Alge
meen Molenboek', Am
sterdam 1734) van de 
Nederlandse molenbou
wer J. Zyl. 
In de Duitse serie zijn 
twee watermolens opge
nomen. Op de zegel van 
100H50pf. iseen 
'Schwarzwälder water
molen' afgebeeld; de 

?i 
Het thema 'Duitse voetbalkampioenen' kan met een grote en qevaneerde hoeveelheid poststukken en 
stempels gedocumenteerd worden, zoals uit deze selectie bliJKt 



molen op de grijsbruine 
zegel van 110+50 pf. 
stamt uit Hessen. 

Een standerdmolen 
wordt in Nedersaksen 
een Bockwindmühle ge
noemd. Op de blauwe 
Duitse zegel van 
110+50 pf. is een Nie-
derrheinische Bock
windmühle \e zien. Deze 
zegel past tfiematisch ge
zien bij de Deense zegel 
van 3.50 k. met de stan
derdmolen uit Karlstrup 
('Honderd jaar Deens 
openluchtmuseum', zie 
'Philatelie' van april). De 
Niederrheinische stan
derdmolen wordt door J. 
Leopold in zijn Theatrum 
machinarum hydrauli-
cum (1724) als Teutse 
Windmühle omschreven. 

Een ook bij ons bekend 
type windmolen, de stel-
lingmolen, staat op de 
zegel van 220+80 pf. 
Die wordt in Duitsland 
aangeduid als Galerie
holländer. Zo'n stelling-
molen is bijvoorbeeld 
ook te zien op het doek 
'Molen bij Wijk-bij-Duur-
stede' van Jakob van 
Ruysdael (1628-1682). 

Eenzelfde molen is ook te 
vinden op de zegel van 
4+4 cent in de serie Zo-
merzegels van 1963. 
Verzamelaars kunnen 
ook de zegels van stads
en regioposten in de ga
ten houden: zo gaf 
Streekpost 't Hogeland in 
1994 de serie 'molens in 
de gemeente Eemsmond' 
uit. 
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Op de gele zegel van 
110+50 pf. staat een 
Schöpfwindmühle uit 
Sleeswijk-Holstein. In ons 
land heet deze eenvoudi-
je windmolen een tjas-
;er. Hij bestaat uit een 

doorlopende hellende 
as, waarvan het boven
eind een stel wieken 
draagt en waarvan het 
ondereind uitloopt in een 
gesloten Archimedes-
schroef. Tjaskers waren 
in Sleeswijk-Holstein no
dig voor de ontwatering 
van de moerasgebieden. 
In het begin van deze 
eeuw waren er in deze 
streek nog bijna driehon
derd molens in bedrijf. In 
Honigflecht bij Stordorf 
is een exemplaar be
waard gebleven als tech
nisch monument. 

Wie dichter bij huis wil 
blijven kan terecht in het 
Friese Augustinusga. 
Daar staat langs de weg 
van Buitenpost naar Sur-
huisterveen in het wei
land een tjasker die ei
gendom is van de ge
meente Achtkarspelen. 
RegioPost uit Kollum nam 
deze tjasker op in de se
rie 'Regiobeelden I' uit 
1993. 

EEN 'WINDMOLEN' ALS 
VOGELVERSCHRIKKER 
Slovenië geeft al een tijd
je zegels uit die het cultu
reel erfgoed van dit land 
belichten. Op een zegel 
van 13 s., uitgegeven op 
8 augustus, staat de 
windratel van Priekija. 
Een windratel is een hou
ten constructie die als vo
gelverschrikker fungeert 
bij wijngaarden. 

Windratels komen voor 
in het noord-oostelijk 
deel van Slovenië, vooral 

' StOVENIÏA 
KJ 1300 Prleäa) 

lencatalogus van Stanley 
Gibbons [Collect Fungi 
on Stamps, tweede druk, 
1997) doet vermoeden 
dat de meeste soorten op 
het Sloveense velletje tot 
nu toe nauwelijks of niet 
op postzegels zijn afge
beeld. Dat alleen al 
maakt de serie thema
tisch waardevol. 

Op de zegels zijn de na
men van de paddestoe-

Op de ene zegel is het 
bronskleurig eekhoorn
tjesbrood [Boletus 
aereus) afgebeeld, op de 
andere de Kegelmorielje 
[Morchella elata). 

PRO JUVENTUTE 1997 
De jaarlijkse ProJuventu-
te-sene van Zwitserland 
is in de regel thematisch 
interessant. De reeks van 
dit jaar (uitgiftedatum 20 
november) maakt daar-
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in Halloze, Slovenske go-
rice en Priekija. Het aan
tal wieken verschilt per 
plaats. In Halloze heb
ben ze drie wieken, in de 
andere genoemde plaat
sen slecrits twee. 
Soortgelijke windratels 
zijn in gebruik in de aan
grenzende landen Oos
tenrijk en Hongarije (Po-
rabje). In het Duits wor
den ze Klapofetz ge
noemd, afgeleid van het 
Sloveense Klopotec. 

KLASSIEKE AUTO'S UIT DE 
JAREN '50 EN '60 
Op 4 oktober, de 
Zweedse Dag van de 
Postzegel, gaf Zweden 
een serie klassieke auto's 
uit. Op de zes zegels zijn 
modellen uit de jaren '50 
en '60 te zien. Meer in
formatie - èn een afbeel
ding - vindt u in de ru
briek Nieuwe postzegel
boekjes elders in dit 

PADDESTOELEN 
Voor het thema Natuur
bescherming koos Slove
nië een serie van drie ze
gels met paddestoelen 
Deze werden opgeno
men in een velletje van 
fors formaat 
(155x103 mm), zodat er 
ruimte overbleef om nog 
vijf soorten af te beelden. 
Een blik in de paddestoe

len in het Sloveens en het 
Latijn vermeld; op het 
velletje staan ze in kleine 
letters buiten de gele 
rechthoek. Op de zegels 
zijn afgebeeld het brons
kleurig eekhoorntjes-
brooa (6o/efus aereus], 
de gewone morielje 
[Morchella esculenta] en 
Catathelasma imperiale. 
Op het velletje staan bo
venaan Myriostoma coli-
formis en de afgeknotte 
knotszwam [Clava-
riadelphus truncatus). 
Aan de onderkant staan 
de spateltrilzwam [Tre-
miscus helvelloides), de 
rosse populierboleet 
[Leccinum rufum] en de 
grote sponszwam (Spo-
rassis crispa). 

In de reeks 'Het rode 
boek van Litouwen' gaf 
Litouwen op 20 septem
ber ook twee zegels met 
paddestoelen uit. Op elke 
zegel zijn twee exempla
ren te zien. De namen 
zijn zowel in de landstaal 
als in het Latijn vermeld. 

1 Boletus : 

1̂ 
[ Morchella 1 1 

op geen uitzondering. 
Het gaat om aflevering 
drie in de reeks 'Dieren 
die in of bij het water le
ven'. 

HELVETIA f / 7 0 ; 

Zoals gebruikelijk is ook 
dit jaar in deze serie een 
kerstzegel opgenomen; 
op deze zegel (waarde: 
70+35 r.) staat de mist
letoe of maretak [Viscum 
album). 

PRO JUVENTUTE 1997 

HELVETIA J 70 
. . . . . 

Op een tweede zegel 
van 70+35 r. zwemt een 
driedoornige stekelbaars 
[Gasterosteus aculeatus) 
als het ware de zegel 
binnen. 
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; HELVETIA f l 9 0 ; 

Op de zegel van 
90+45 r. is een geel
buikvuurpad {Bombina 
variegata) te zien. Ont
werpster Eleonore 
Schmid zorgde voor een 
qrappig aandoende af
beelding. 

?SO J U V E M T J T E 

[HELVETIA ' H O ; 

Ook de illustratie van de 
kemphaan {Philimachus 
pugnax) op de zegel van 
110+55 r. is 'anders don 
normaal'. 

ZOOGDIEREN IN 
SWAZILAND 
Swaziland kan bogen op 
een rijk en gevarieerd 
dierenleven. In de serie 
'Zoogdieren in Swazi
land' (uitgiftedatum 22 
september) zijn daar vier 
voorbeelden van te zien. 
De dieren zijn afgebeeld 
in hun natuurlijke omge
ving. De namen zijn in 
het Engels vermeld, als
mede in een landstaal; 
de Latijnse namen ont
breken 
Op de zegel van 50 c. is 
een klipspringer {Oreo
tragus oreotragus) te 
zien en op die van 70 c 
staat een gewone duiker 
of duikerbok (Sylvicapra 
grimmia). Een aardvar
ken [Orycteropus afer] is 

afgebeeld op de zegel 
van 1 E. en op die van 
2 E. zien we een Kaapse 
otter [Aonyx capensis). 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Hoewel het functioneren 
van het postverkeer het 
fundament is van de fila
telie, wordt dit onder
werp door themotici 
maar weinig verzameld. 
Zij die zich er wel aan 
wagen beperken zich 
meestal ook nog tot een 
deelaspect, zoals brie
venbussen of postkanto
ren. 
Toch ontbreekt het niet 
aan thematisch bruikba
re uitgiften. Neem bij
voorbeeld de uitgifte van 
Hongarije ter gelegen
heid van de zeventigste 
Dag van de Postzegel in 
datland op 19 septem
ber. 

■ \MG"iARORSZAC, 

2711 

De zegel van 27+5 f. 
laat een Csons/codrie
wieler zien, een fiets die 
op 19 november 1900 
voor het eerst werd inge
zet voor het inzamelen 
van post uit de brieven

bussen. Een exemplaar 
van deze fiets werd ten
toongesteld op de We
reldtentoonstelling van 
1906 in Londen. 

De zegel van 55F5 f. 
toont een vroege vorm 
van postautomatisering. 
Het afgebeelde appa
raat is een experimente
le automaat voor aan
getekende brieven. De 
bijbehorende dienstor
der laat weten dat een 
dergelijk apparaat werd 
geplaatst bij de postkan
toren Boedapest4 en 
6. De machine kon wor
den gebruikt voor aan
getekende brieven in het 
binnenlands verkeer, 
maar ook voor brieven 
naar Duitsland, Oosten
rijk en BosniëHerzego
wino. 

Op het blokje met een 
zegel van 90130 f. is de 
eerste Hongaarse post
auto te zien, die op 15 
mei 1905 in gebruik 
werd genomen. Op het 
blokje staat ook een 
meisje met een rode pa
raplu afgebeeld. 

DRIEWIELERS IN 
SOORTEN 
De Hongaarse serie ter 
gelegenneid van de Dag 
van de Postzegel en de 
serie die Thailand op 5 
oktober uitgaf ter gele
genheid van de Interna
tional Letter Writing 
Week lijken op elkaar 
Het thema van de serie 
van vier zegels van Thai
land is 'driewielers'; ook 
in de Hongaarse serie zit 

een zegel met een drie
wieler. 
Driewielers zijn niet weg 
te denken uit het straat
beeld in oosterse landen. 
Op een van de twee ze
gels van 3 b. is een type 
afgebeeld dat is opge
bouwd uit delen van een 
riksja en een gewone 
fiets. Deze driewielers 
werden in 1933 voor het 
eerst gebruikt in de pro
vincie Nakhon Ratcnosi
ma. Ze zijn in sommige 
delen van Thailand nog 
steeds in gebruik. 
Op de andere zegel van 
3 b. is een driewieler te 
zien die bestaat uit een 
fiets waaraan een zit
plaats is toegevoegd. 
Geen motorzijspan, 
maar een fietszijspon. 
Dit type wordt in de zui
delijke provincies nog 
steeds gebruikt. 

In de serie zijn ook twee 
gemechanis^rdedrie
wielermodellen opgeno
men. Op de ene zegel 
van 9 b. is een motor
driewieler afgebeeld, op 
de andere zegel is een 
TukTuk te zien, een mo
tordriewieler die in 1960 
uit Japan werd geïmpor
teerd voor het transport 
van goederen. Later wer
den de TukTuks omge
bouwd voor het vervoer 
van personen; dit ter ver
vanging van de vroegere 
driewielers en de be
staande motordriewie
lers, die niet meer in 
Bangkok op de weg 
mochten rijden. TukTuks 
zijn vooral populair bij 
de buitenlandse toeristen. 

NACHTDIEREN IN 
AUSTRALIË 
Ter gelegenheid van 
Stamp Collecting Month 
lanceert Australië ieder 
jaar een bijzondere uit
gifte. Dit jaar zijn op de 
zes zegels (samenge
bracht in een velletje met 
daarop een woudland
schap) nachtdieren te 
zien. Behalve bekende 
zitten er ook typische 
Australische soorten tus
sen. Op de zegels zijn 
alleen de Engelse namen 
vermeld. Sommige die
ren zijn nog niet eerder 
op zegels algebeeld. Zo 
I I I I I r I I 

kon ik van de blaruil (Ni
nox connivens, te zien 
op de eerste zegel) in de 
Uilencatalogus van De
tail (1996) geen melding 
vinden. Een leuke aan
winst dus voor de thema
tische verzamelaar! 
Op de tweede zegel is 
een grote suikereekhoorn 
[Pataurus australis) afge
beeld. Die behoort tot net 
geslacht van de vliegen
de buideleekhoorns. In 
het Engels wordt dit dier 
geelbuikglijder {Yellow
bellied giiaer] genoemd. 
Op de derde zegel kijkt 
een dingo {Canis lupus) 
spiedend vanaf een rots. 
Het dier op de vierde ze
gel blijft voor mij  on
danks langdurig speuren 
 een raadsel. Het is een 
Spottedtailed Quoll of 
in het Latijn  Dasyurus 
maculatus). 
Het dier op de vijfde ze
gel is redelijk bekend, 
maar voor Australië op
merkelijk uniek. Het is 
een vogelbekdier [Orni
thorhynchus anatimus). 
Op de zesde zegel staan 
twee muizen, benorend 
tot het geslacht van de 
breedvoetbuidelmuizen. 
In het Engels heten ze 
Brown Antechinus, in het 
Latijn Antechinus stuartii. 
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MOTIE T E N 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. meren 2. Planten 
3. Spoorwegen 4« Padvinderij 
5. Schepen 6. Lucht--/Ruinitevaart 
7. Schllderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan 5000 verschillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 25X 46718 

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

® vr 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort: 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad ki lowaar en 

modeltreinen 

ientiorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

NEDERLAND postfris 
114-20 9 9 — 556-60 105 — 
139-40 3 0 — 563-67 35 — 
550-55 7 0 — 592-95 95 — 
NED. ANTILLEN postfris 

211-33 699— 248-52 22,50 
Zie onze prijslijst Nederland & O G (B) 
(ook met Nederlands Indie, Nederlands 
Nieuw Guinea, Curagao en Suriname) 

f ROEMENIË postfris 
nummers Michel 

874-83 32,50 
884 30,— 
885-96 200,— 
917-20 120,— 
1365-66 119,— 
1450-53 50,— 

[ Zie onze prij 

Blok 9-14 
Blok 15 
Blok 40-41 
Blok 42 
Blok 46-47 
Blok 115 

250,— 
125,— 
200,— 
300,— 

87,50 
137,50 

slijst Roemenie (0) 

POLEN postfris 
nummers Michels 

360-67 45,— Blok 15-16 
380-82 275,— Blok 17-18 
390 1-X 120,— Blok 29 
Blok 10 325,— Blok 34 

41.25 
56,25 
75,— 
87,50 

Zie onze prijslijst Polen (N) J 

GROOT BRITTANNIE postfris 
nummers Yvert 

256-59 175,— 306-11 20,25 
262-78 200,— 351A-54A 23,75 
283-86 490,— 487-90 21,60 

Wy hebhen een uitgebreide voorraad ook losse 
waarden Ehzabethkopjes (Machin) in alle soorten 
leverbaar Zie onze prijslijst Groot Britlannie (C) 

f 
291-98 
299-04 

V 

AUSTRALIË postfris 
nummers Yvert 

35,10 319-40 
324,— 450-56 

Zie onze prijslijst Australië (R) 

N 

111,60 
63,-— 

_y 

PRLJSLUSTEN POSTFRIS VAN: 
ALAND (Ha) . NIEUW ZEELAND fS) 
CANADA (U) . IERLAND (F) 
Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua 
Nieuw Guinea, Pitcairn & Tokelau (T) 
Zuid Afrika, Thuislanden, Zuid-West Afrika 
& Namibië (V) . ANTARCTICA (W) 

SCANDINAVIË postfris 
met boekjes 

OPRUIMINGSPRIJZEN 
D E N E M A R K E N Zie onze prijslijst (G) 
F A R O E R Zie onze pnjshjst (Hb) 
G R O E N L A N D Zie onze pnjshjst (He) 
F I N L A N D Zie onze prijslijst (I) 
N O O R W E G E N Zie onze prijslijst (J) 
I J S L A N D Zie onze prijslijst (K) 
Z W E D E N Zie onze prijslijst (L) . 

GUERNSEY postfris 
nummers Yvert 

1-18 87,25 17A+18A117,— 
ALDERNEY postfris 

n-17 31,75 18-22 54 75 
JERSEY postfris 

5-19 63,75 43-46 27.25 
24-27 27,25 port 1-6 131,25 

Zie onze prijslijst Guernsey, 
Aldemey, Jersey & Isle of Man (E) 

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt Wijzigingen voorbehouden Verzendkosten ƒ 2,50 onder 
ƒ 100.— en ƒ 10.— tussen ƒ 100.— en ƒ 250.— Vanaf ƒ 250.— portvrije levering Prijslijsten bij bestelling 
gratis Voor afzonderlijke toezending van prijslijsten gelieve u ƒ 2.50 voor de eerste prijslijst en ƒ I,— voor 
iedere volgende prijslijst op onze Postbankrekening over te maken o v v gewenste prijslijst(en) 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV ZWOLLE 
Postbus 1532 - 8001 BM ZWOLLE 
n 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
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Veiling nr. 51 
wordt gehouden op 

zaterdag 
29 NOVEMBER 1997 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

MONDIAL STAMPS b.v. 
* Internationale Postzegelgroothandel 

* Postzegelveiling Limburg 
* Amsterdamse Postzegelveiling 

* De postzegelexpres (speciaalzaak) 
Brinkgreverweg 13-15 - 7413 AA Deventer 

Tel. 0570-633258 Fax. 0570-636293 

Köln 
i 
Londen 

Gebruikt 
1/46 
47 
48 
49 
50/55 
56/76 
80 
77/79 
82/83 
84/86 
87/89 

35% Kat 
1 5 0 , -
500,— 
85,— 

1,50 
3 6 , -

875,— 
7,50 

1 5 , -
47,50 
7,50 

1 90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 

5 — 
12,— 
9,— 

3 0 , -
22,— 
50,— 
45,— 

900,— 
8,— 

125,— 
105,— 

106/29 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 

.AN» 
30% Kat 

4 0 0 , -
20,— 
40,— 

165,— 
5 , -

10,— 
3 , -

1 5 , -
7,50 
6,— 

169/76 2,— 
177/98 60,— 
199/403 40% Kat. 
404/806 40% Kat 
807 tot eind 

1/3 Kat. 
UP 1/3 3,50 
4/5 2,— 
6/8 12,— 
12/13 3 0 0 , -

Ongebruikt met nette éérste plakker of plakkerrest: 
50/55 
56/76 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 

17,50 
575,— 
50,— 

110 , -
2 3 0 , -
950,— 
32,— 
19,— 
80,— 
14,— 
10,— 
15,— 
16,— 1 

97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 

x:r^i> 

35,— 
55,— 

150,— 
300,— 
950,— 
57,50 

180,— 
1 9 0 , -

5,— 
70,— 
10,— 
30,— 
3 6 , -

129 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163 
164 
165 
166/68 

or^i 

35,— 
500,— 
85,— 
4 0 , -

165 , -
1 0 , -
13,— 
25,— 

2 5 0 , -
1 0 , -
9 0 , -

200,-
10,— 

169/76 5,50 
177/98 290,— 
199/403 40% Kat 
POSTFRISCH 
404/517 40% Kat 
518/37 2 000,— 
538/790 35% Kat 
791/1107 

25% Kat 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
pri|s op aanvraag. 

SSJL£: 
Zolanq de voorraad strekt noa zonder priisverhoqinq. 
Onbekende klanten bij vooruitbetal ng o p g i ro 8 3 7 1 0 3 . 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.RH. 
Folkingestr. 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

Tel. 050-3131577, Giro 837103 

Internationale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - Tel. 040-2116033 
ZATERDAG 13 DECEMBER 

Bezichtiging v.a. 09.00 u. -Aanvang veiling 11.00 u. 
Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

Betere nummers van Nederland en koloniën, 
Duitsland, Engeland en gebieden, Frankrijk, 

Oostenrijk, Spanje en Scandinavië. 
Poststukken Nederland en koloniën en Wereld. 

Grote afdeling partijen in iedere prijsklasse. 

Kijkdagen ten kantore te DEVENTER 
vrijdag 5 december t/m donderdag 11 december 

(na telefonische afspraak) 

Bent u geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax 
en u krijgt de rijk geïllustreerde catalogus 

gratis toegestuurd 

POSTZEGEL 

POSTZEGELVEILING LIMBURG 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER, 

Tel. 0570-631224 Fax. 0570-636293 

Voor komende veilingen 
GEVRAAGD: 

* Betere collecties 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere losse zegels of series 
VOORSCHOT: 

* Tot elk bedrag mogelijk 
CASH: 

* Wij kopen ook tegen contante betaling 

MONDIAL STAMPS b.v. 
Brinkgreverweg 13-15 - 7413 AA Deventer 



KLEIME SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAM 
EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NAME 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN; 
Getypte enveloppen no E29, 
ESO, E38 & L4S voor ƒ bb,-, E95 
t / m E124 voor ƒ 100,- H C Klei
weg, Barmentloo 56 7161 KH 
Neede tel 0545-294442 

100 Malta ƒ 17,50, 100 Saar ƒ 40,-, 
300 rehgie ƒ 39,-, 100 dans ƒ 29, , 
100 schaatsen ƒ30,- , 500 sport 
ƒ 25 , 500 dieren ƒ 25,- Jac van 
Welsenis, Colonustraat 57, 3024 
TA Rotterdam, g i ronummer 
6513551 

Ned. mtemeringszegels 1+2 pfr 
ƒ 15,- HDR Brouwer, Postbus 
3185, 4700 GD Roosendaal Giro 
3963290 

Verzameling Israel pfr met tab 
22% Zonnebloem voor ƒ 500, in 
GL album etc H G Kleiweg, Bar 
ment loo 56, 7161 KH Neede Tel 
0545 294442 

Albums, stockboeken, zakjes, ge 
hele wereld Bel T H Verheijen, 
Soest, 035-6023837 

V e n . Israel pf + tab, v a 51-'91, 
div FDC's, xtra blokken hoge 
cat waarde een koop Schoneveld 
077-3823435 

Te koop Ned. postfris v a 1980 + 
postfr gest Mevr Donselaar, 020-
6641435 Red pnjs 

Nieuwe voorraad poststukken 
Veel thema's 't Is het proberen 
waard H Mennes, Parelhoen-
dreef 13, 7391 EC Twello Tel 
0571-276081 

T k 62 Vatikaan FDC's, 1954 t / m 
1983 (cat waarde Philex DM 
1300,-) Voor hoogste bieder bo
ven ƒ550,- Brouwer, tel 030-
6042244 

Bimd 0 1971/92 cpl fl 545,-, 
Berlijn ** 1957/90 Gpl fl 695,-
Luxemburg ** 1959/88 cpl fl 
345, N Arkenbosch, Morskade 
18a, 2332 GB Leiden 

700 zegels W.-Eiu-opa Veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,-, giro 
3330084 Boeukes, Baroniehof 
100 Helmond 

W.Eur., US-geb., Can., N.Z. ** + 
0 , los, compl j rn , jaarsets 
5/12ct per W F r , A Schenau, 
0183-620757 

Volksrepubliek China **, Ver
enigd Europa ** 0 , en FDG cept 
en meelopers Graus prijslijst bij 
HaiTie Baken, p b 1291, 5004 BG 
Tilburg, tel / fax 013-4684615 

N-Zealand 100 grf met nwst ƒ 1 5 , 
50 toeslag ƒ 19, 80 versch toeslag 
ƒ 3 2 Giro 1282149 Uiv J Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen 

FDC's Ncd. 130-302A ƒ 550 blan 
co PTT-mapjes 1/42 ƒ 160,- 1 127 
ƒ 5 0 9 0 Ned v / a 40% Plum, 
postbus 260, 6400 AG Heerlen 

r^ 0 Ned. nr. 278 in grote aantallen 
•=̂  a ƒ 18,- p/st . Op = op. Plum, pb. 
^ 260, 640(rAG Heerlen. 

o: 1000 Wereld g.f./.25,-. 500 schil-
"^ derijen ƒ 27,50, 500 Bulganje 
"■ ƒ 36 , 100 Guernsey ƒ 17,50, 100 
~ Picasso ƒ 39,-, 500 bloemen ƒ 30,-, 
:». 300 costumes ƒ 32,50 Jac van 
o Welsenis, Coloniastraat 57, 3024 
Ä TA Rotterdam Gironr 6513551 

Zi BRD: 100 verschil gebr (grf + 
Ï : toesl) ƒ10,- , idem 250 versch 
2 ƒ25 , - Postr 972073 t n v G 
^ Schonewille Pr Beatrixl 144, 
J Rijswijk/Z H 

774 Opruiming: 5000 versch wereld 
in doosje ƒ 150,-, ca 1300 versch 
Duitsland incl DDR ƒ 47 50 W 
Heusinkveld, Dahliastr 20, 7102 
KBWinterswiik Giro 4404181 

Rusland collectie postfris, com
plete series v a / 75,00 C v Beve-
ren, tel 010-4229820 

Verzamelitems van papier Jaar 
1800/1900 Poststukken met the
ma's effecten, rekeningen enz 
Mw AN Bnggeman v / d Schelde, 
Kantelenweg 70, 3233 RD Oost-
voorne, tel / fax 0181485036 

Gratis prijslijst van ± 500 kavels 
betere zegels/senes West-Luropa 
volgens Michel-cat (Ned 
NVPH cat) tevens lijst volgens 
WERT-cat F Zwanenburg, Alk-
maarseweg 303, 1945 DH Bever
wijk Tel 0251-251367 

300 wereld grfn veel motief met 
compl ser alle verschil zond 
Ned ƒ 75, franko huis Geld in 
brief of giro 2812322 G Geer-
dink Voogdgeertstr 43, 7553 EM 
Hengelo ov 

België spec ongetand velletje 
cat nr 2483 OCB Turn & Tassis 
opl 850 ex catw 5000 Bf nu voor 
2200 Bf port 50/50 Lambrechts 
W 0032-15205381 

1 kg. afgeweekte postzegels we
reld ± 22000 stuks met grootfor
maat ƒ 65,- 1 kg telefoonkaarten 
± 250 stuks uit 34 landen ƒ 90,- J 
Koning, Den Haag, tel 070-
3972999, Giro 6698416 

Bod gevr op 2 alb PTT-mapjes 
nr 1/86 Tel 0561-688809 V d 
Meer-Oldeholpta 

Uw adres voor verz partijen en 
kilo-waar, spec aanb 5 versn lan 
denpakketten van ƒ 125,- nu 
ƒ 75,- + porto Inter-Stamps Ged 
Burgwal 47, 2512 BS Den Haag, 
tel 070-3465016 

Nederland-collectie Veel postf 
In een koop hjst op aanvraag J 
Verhoeven, 030-2881740 

Canada 100 grf met nwst ƒ 13,10 
cpl senes van 4 zegels ƒ 15 van 5 
zegels ƒ 1 9 mancolijst welkom 
Giro 1282149 tnv J Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AL Vaassen 

Ned. postfris 15 compl senes 
voor a 25,- op giro 294477 tnv 
Hommes, Oud-Beijerland 

Postfris en gestempelde /egels 
van Scandinavische landen Tel 
0416-341334, Kolenbrander, 
Waalwijk 

Ned. en O.R. tot 1959 m plakker 
vaste pr 750.- ± 17 000 zegels 
hele wereld tot 1959 m pi vaste 
pnjs 500,- A M Booij, Noorder
erf 23, 3181 JB Rozenburg Z H 
Tel 0181-213531 

Eerstedagenveloppen Ned v / a 
10 en 12 heden NVPH cat 
ƒ 3500,- Alles in albums Bod ƒ 
6 000,- Ned Antillen via 1 tot he
den NVPH cat gevr min 30% 
catw NVPH J van den Bol, Val 
kenkamp 39/3607 LB Maarssen 
broek/ te l 0346-564880 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Ine! porto P Antonisse, Uden, 
tel 0413-268333, giro 3423666 

350 OFM NL + toeslag ƒ 10,-, 800 
Wereld + Europa 10,- PTT-mapje 
zegelpnjs K Tams, Bosstr 131, 
2153 A M Nieuw Vennep Giro 
3129687 

Postzegelmapjes complete verza
meling van nr 1 t / m 155 m Davo-
album t e a b Tel 0180-619477 
A Kooiman, Barendrecht 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend hfl 20,-
in een brief of op g i ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran
co thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Goüandsgatan 
1, S-602 17 Norkóping, Zweden 

500 versch Nederlandse aante-
kenstrookjes voor ƒ 40, giro 
271218 tnv D v d Bijl pb 117, 
Vorden 

Te koop 1500 bundels Ned. lijst 
op aanvraag B Apperloo, Kogge 
15, Zeewolde 036-5226495 

Gratis voordelige prijslijst van 
zo'n 500 kavels van alleen betere 
zegels/senes W Europa volgens 
Michel-cat (Ned en NOG vol
gens NVPH) F Zwanenburg, Alk-
maarseweg 303, 1945 DH Bever
wijk, tel 0251251367 

Rusland verzamelaar heeft groot 
aantal doubletten complete se
ries, ook blokken sierbogen en 
losse waarden v a 30% C V Beve 
ren, tel 010 4229820 

S t u u r / 1 0 , en ontvang postzegel
boekjes 35, 38 en 40 plus mijn 
prijslijsten NL P Bootsma, post
bus 8198, 1802 KD Almaar, 
0654298519 

Gratis prijslijsten van Reich, 
DDR, Scandinavië, Zwitserland, 
Australië, Nw Zeeland F v Loo, 
Lijsterveld 7, 2727 AJ Zoeter 
meer, tel 079 3312430 

Zwitserland, 45 poststukken van 
1908/1991 90% met verschillen
de zegels Stort fl 21,- op giro 
350847 van G A Vogel te Nieuwe
gein U knjgt ze franco thuis 

Vele partijen col. en restanten 
Centro Filatelico, Havenstraat 43, 
3441 BH Woerden, 0348-
423885 /Lijst op aanvraag Ook 
uw mancolijst is welkom 

West-Europa (Aland t / m Zwits ) 
Ver Eur en VN Alleen postfr 
Van welk land {40') mag ik u een 
gratis pnjslijst sturen^ R Hout
kamp, Statendaalder 41, 2353 TH 
I e iderdorp 

Stort / 30/50 op giro 528770 van 
A Groffen, Son U ontvangt 
600/800 verschillende Nederland. 

USAOVellen van 20 Legend of 
the West, Civil war, Olympics, Co
mics, Aircraft a / 25, of 5 voor 
/ 1 2 0 , - V Gils.Trompln 49,3843 
EE Hwijk giro 5063876 (aanbie
ding tot 1/12) Voor USA/Cana
da manco © lijst ok 

Ned. opnuming FDC's b ianco / 
beschr autb postz PF/gest 
maxkrt J I amantnp , Son, tel 
0499-474163 

Greenland speciakiffer 1960/1990 
XX only 200, gld , 1991/1996 XX 
only 250,- gld Alle mainnumbers 
and sheets Free Greenlandpncelist 
Knud Jespersen, Fredenksdal Alle 
34D, DK 7800 Skive 

IJsland 40 versch grfm / 10, met 
nw H V Lienen, Buurserbeek 13, 
1509 EJ Zaandam 

USA bureau precancels, alles le
verbaar, uw mancolijst naar Kui 
pers, Diepenbrockstraat 109, 
7604 CX Almelo, 0546-852449 

NZ/Australie enz Regelmatige 
verkooplijsten &: ruil mogelijk bij 
Phila NZ, P O box 39 014, Ho
wie k-Auckland, New Zealand 

Engeland Aanbieding veel grf 
Deze m n d 150 gest / 1 5 , 500 
gest / 4 0 , Giro 2300785, RSD 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden 
meer Ook het adres voor uw 
mancohjsten Europese landen 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL pf en © Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel-
dige zegels NL Vanaf nr 1050 W 
Fher, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Polen, Joegoslavië, Roemenie Al 
banie, Hongarije, Bulgarije, Tsje 
choslowakye PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit 
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

Nederland en Ver. Europa *** 
© , V a no 1 Stuur uw no s, ont
vang mijn pnjs F Ghyben Zo-

negge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / f a x 0316-529241 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Duitsland 8c Berlijn: Gest 10-
40% Postfris 35-50% Vraag pnjs 
lijst 35 versch vanaf 1-1-96 tot he
den voor / 10 Giro 1257797 tnv 
B C van Verseveld De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Baltische staten op brief ook klei
nere plaatsen w o aangetekend 
A P van Ooyen, Dijkwater 170, 
Zoetermeer Tel 079-3510520 

Israel, Palestijns gezag en gehele 
wereld. Nieuwe uitgiften tegen 
nominale waarde Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, pnjslijst gra
tis Eilat Philatelic Club, postbus 
542/32 Eilat, Israel 

3e Rijk. kollektie ** Mi Nr 739 
t / m 910 compleet / 780 - Gene
ralgouvernement Ml Nr 1/125, 
D l / 3 6 en Z l / 4 compleet ** 
/ 4 9 8 , - BIJ vooruitbetaling (post
bank 6846173) t n v E v d Lin
den, Postfach 185551, D-45205 
Essen Fax 0049 2054 15439 Por
to / 8,- extra 

Indonesië pfr stuur uw manco
lijst Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par 
tijtjes en meuwtjesdienst M 
Snoek, Verlaat 27, 1601 JW Enk-
huizen, tel / fax 0228-318267, na 
18 0 0 u u r s v p 

100 Versch. telefoonkaarten / 50 
Giro 1537084 H Garrelds-Hen-
gelo 

GEVRAAGD 
Frankeei^eldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen J F P Peerenboom, 0499-
475622 

E n g e l a n d / G u e r n s e y / A l d e r n e y 
F2,30 / £ Je r sey /Man/ le r l and 
Fl,85 / £ Brouwer, Kollum 0511-
453726, 

Alle soorten bundels en massa
waar Special antw + sur gevr H 
Koning, tel 070-3972999 

Doorlopend gevT zegels NL pf en 
gebruikt. Ook ruil C E G Stock
mann, Zevenaar Tel 0316-526265 

Untea-klein. nrs. 25, 27, 29 Rui 
len tegen n o t k aantal andere 
kleine of series normaal Bartels, 
Berkenwoude, 0182-362220 

Gezocht stempel 's Gravenhage 
31 8-1880 op een zegel uit sene 9-
29 of 30-33 T Dounga, Rheden, 
tel 0264952647 

Voorloper bestellerst. van Amst 
1853, Breda, Culemborg. Dor 
drecht, Haarlem, Harderwijk Nij
megen, Velp R Pijning, Dom-
melstr 12, Alkmaar, tel 
0725112270 

Frankeergeldige zegels, NL Van
af nr 1050, ook zonder gom, 
eventueel te ruilen voor zegels 
NL Geef tot 80% van de fran-
keerwaarde W Fher, tel 0180-
617448 Niet op zondag 

Gevr postzegels, poststukken, 
brieven Cinderella van Polen voor 
1950 Koop/ruil 023-5276950, 
Bronstnng Haarlem 

Partij(tjes) luchtpostbneven u i t / 
naa r / i n Ned Indie 1920-42 Van 
Aal /um,te l 0252-417393 

Gezocht door verzamelaar rode 
Kruiszegels, FDC's etc J Schotel, 
Borgerderstr 2, 9527 TD Bronne
ger 

Oude Ansichtkaarten v. Ameland 
tot 1960 D L Winia, C Brumpad 

b. 9161 BC Hollum, tel 0519 
554329 

Alles op het gebied van Kinderze
gels 1924-1985 Kaarten, brieven 
etc etc R Lukassen, 0182-550011 

Coli Frans Algerie ongebruikt 
b r n o ph 919 

Papiergeld, inflatie-, stedengeld 
J V Mastrigt, Pasmadreef 30, 6216 
SE Maastricht 043-3476935 

Frankeergeldige zegels Ned. tot 
85% verzamelingen partijen en 
gros FDC C Cruyssen, IJsvogel-
hoek 6, 3201 HR Spykemsse. tel 
0181-624635 of 010-4153844 

Engeland collecties, partyen, bete
re losse nummers tegen topprijzen 
Brouwer, Kollum 051M53726 

Collectie China. Postfris of onge
bruikt Ook losse series e n / o f 
blokken Tevens Macau-collec-
nes M Pnns, tel 020-6960165 

Engeland: alle 2p blauw behalve 
1 8 ^ koop of ruil A P van Ooyen, 
Dijkwater 170, 2715 EJ Zoetermeer 

Postfnsse frankeergeldige zegels 
Nederland. P J Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010 4552991 

Verzamelaar zoekt Fimiaperfora-
ties. Koop of ruil W J Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk, 0341-417980 

DIVERSEN 
Wie wil met mij ruilen duplo's 
goede landkaarten op zegel en ze
gel op zegel J V d Berg Tel 
0495 533859 Weert 

Ruilen: 100 grf voor 100 ande 
ren Kwaliteit v kwal Jac Noort, 
Dahliastr 26,2231 KG Rijnsburg 

Fil Ver. Duitsland 4x per jaar bij 
eenkomst en veiling Clubblad 
rondzendingen Info secr v 1 in 
schotenlaan 176, 1212 EX Hilver
sum, tel 035-6837715 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (CFV) voor degene die inte 
resse voor Franse postzegels (ook 
voormalige OZ-gebieden) heeft 
eigen blad, veiling, rondzendver 
keer, 4 bkmsten p a in Utrecht 
Contr / 45,00 Secretaris S Beh-
mo. Postbus 97614, 2509 GA Den 
Haag Tel 070-3242345 

Ruilen: Zend mij 50 H W van 
Australië of Engeland 100 We
reld ret W L A Hoekstra, Hof-
stukken 97, 9407 KV Assen 

Zend mij 100 zegels Oostblok na 
1990 Zelfde aantal retour R v d 
Wolf / C v Bruggensmgel 
64/3069 WD R'dam 

Rullen voor elke 100 kleinform 
Hongarije (ook port+dienst) 25 
grootlormaat retour H Wollmk, 
KwikstraaUn 45, 1826 GB Alk-

Ruilen: Stuur mij 250 verschillen 
de zegels Wereld en u ontvangt 
250 verschillende zegels Wereld 
retour A D J F Meijer, Hercules
straat 59, 8303 AX Emmeloord 

Israel: verzorging van abonne
menten 5 of meer abon extra 
kortingen Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Studiegroep Britannia de ver/a-
meiaars van Engeland en 
Eng.Geb. organiseren 4 keer per 
jaar een bijeenkomst in Nieuwe-
gem Eigen rondzending, \eilin-
gen 8x en clubblad Secretaris L 
van Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhu 
gowaard, 072-5711935 

Fil. Vereniging Zuidelijk Afrika 
Rondzending, veilingen, eigen bi 
bliotheek, Nieuwsbrief informa 
ue FVZA, pb 33223, 3005 EE 
Rotterdam 

file:///eilin
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NEDERLAND Z®MERZEGELSPECIAL DOOR THEO PETERS 

\ 

Complete set 1950-1974. Cat.w. 901, 
Alle Zomerseries, luxe postfris 

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 

THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 
in Amsterdam: 
Theo Peters 
aan de Rosmarijnsteeg 7 
Tel. 020-6222530 
open di. t/m za. 10.00-17.00 uur 

Ik ben reeds klant bij Theo Peters en 
betaal binnen 8 dagen na ontvangst 
Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde 
cheques/contanten 
Ik heb het bedrag op uw Postbank
rekening 2351646 of ABN/AIVIRO reke 
ning 408812443 overgemaakt J 



DE SPECIALE CD-ROM 
CATALOGUS 1998 
de postzegel Ri jksdelen 

Het N.V.P.H, logo op de verpakking 
randeert het gebruik wan de officiële 

N.V.P.H. nummering en priizen. 

-̂̂ r-

NU VERKRIJGBAAl 
fl.59, 

COMPLEET, DOORDACHT EN VOORUITSTREVEND 
Zo kan men de nieuwe uitgave van de Speciale CD-Rom Catalogus 
1998 het best typeren. 
Compleet omdat er meer dan zesduizend haarscherpe ware kleu
ren afbeeldingen van de postzegels van Nederland en (voor
malige) Overzeese Rijksdelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt 
een onwaarschijnlijke grote schat aan informatie gepresenteerd, 
ook van bijzondere postzegels. Voor de Nederlandse postzegels 
vanaf 1982 is deze informatie zelfs aangevuld met een gesproken 
toelichting. 

Doordacht omdat deze CD-Rom kan werken met alle eerder uitge
geven Nederlandse postzegel CD-Roms. Uw ingevoerde verzame
ling blijft dus gewoon bruikbaar. De computer is tenslotte als 

geen ander in staat om uw hobby te combineren met het effec
tief beheren van uw verzameling(en). 
Vooruitstrevend omdat u een jaar lang gratis de software, ge
gevens en afbeeldingen direct vanuit de geleverde software via 
Internet kunt laten bijwerken. Na het uitkomen van nieuwe 
postzegels bent u direct weer up to date. In de loop van 1998 
kunt u met deze CD-Rom deel gaan nemen aan de Internationale 
Virtuele Postzegelbeurs. Deze Internetbeurs moet wereldwijd 
postzegelverzamelaars tot elkaar gaan i 
brengen. Om deze reden is de CD-Rom | 
Nederlands- en Engelstalig en zijn valuta- "' 
conversies mogelijk. J - '^' - I 

De Speciale CD-Rom catalogus 98 is verkrijgbaar bij de N.U.P.H. vakbandel filatelie en in de betere multimedia- en computerwinkels. 


