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

COLLECTIE BLOKKEN VAN VIER: 
■ W ■ « W « « « V W ^ H ^ < V W V I « 1 » W W 

haa^aaa—ÉiÉi ■■■■ir~ ■ ^ 

Nr. 28H, 1 Gld, grijsviolet 
postfris luxe blok 

Nr. 80, 10 Gld, oranje postfris 
luxe boekblok 

■■<g»^»»»»i»ii»»»iii»»»« 

^ » »>»»•»»••••»§ * * * * * * * * * * * * * ^ 

Nr 101, 10 Gld, oranje postfris 
blok met velrand 

Roltanding nr 32, 7V2 et 
(3gaats) postfris paar 

1 PAR BALLON UONTÉ. 

1 \ ^ \ i ''^ 1 •Ai' 1 
1 öÜJ—'/O^ '1 

^^2^j^ ^ ^ ^ ^ i 

BALLON MONTE; Gazette des Absents No. 16, naar Nederland 
gezonden 14121870, zeer zeldzaam stuk 

Indien ook u overweegt uw collectie of 
doubletten in deze grote voorjaarsveiling te 
verkopen, neem dan contact op met onze 
experts voor een gratis taxatie en/of advies. 

Rokin 60 1012 KV Amsterdam  TEL. 0206230261  FAX 6242380 



Betaal 
f 

het miiiiiiiiHB adres 
Berkel en Rodenrijs • 

anjyip= Lawfi^iup E R D O O s' 

Eén keer móet u zichzelf toch verwennen. Daar is december feestmaand voor. 
Slechts f 499,= inclusief de SnelleBestellersBonus. 
Gespreide betaling behoort tot de mogelijl(heden (*). 

LI O ALBUMS CADEAU 

^ H H B droon 

Recentelijk heeft 
Philapost een post
zegelwinkel met 
een enorme voor

raad postzegels over
genomen. Deze voorraad 

postzegels is een sprookje! Een 
room wordt werkelijkheid voor de 

rasechte postzegelverzamelaars. 

Een kelder, een berging, een zolder en een winkel met 
drie verschillende 'voorraadhokken' helemaal stampvol 
postzegels. De wanorde in deze partij postzegels was 
compleet, maar het avontuur is enorm. 

Vele ingekochte collecties zijn jaren onaangeroerd 
gebleven, sommige dozen met collecties niet eens uit

gepakt. Verder veel oude pergamijnzakjes met diverse post
zegels en nog veel meer moois! 

•Honderden stampvolle winkelstocks met Nederland & 
Overzeese Rijksdelen, Indonesië, WestEuropa, Australië, 
Nieuw Zeeland, Canada, U.S.A., Azië en ZuidAmerika. 

•Honderden Collecties in luxe voordrukalbums en oude 
verzamelbanden met duizenden oude albumbladen met 
authentiek filatelistisch materiaal. 

•Honderden laadjes, bakken en cassettes met nieuwtjes, 
postzegelboekjes, pakketten, blokken en velletjes. 

• Kluizen vol met luxe insteekkaarten stampvol misdrukken, 
versnijdingen, brugparen en kleurproeven, landen en 
motiefsamenstellingen. 

Philapost heeft deze schitterende winkelvoorraad verdeeld in een unieke Wonderdoos. 

Het resultaat is de ■WinkelWonderdoos' "Philatelie". 
Een enorme hoeveelheid verzamelwaardige postzegels 
voor het beperkte bedrag van slechts f 499,=. 

U krijgt direct een enorme collectie postzegels van de 
gehele wereld en zonder doubletten. U krijgt vrijwel uit
sluitend verschillende postzegels. 

De "WinkelWonderdoos" "Philatelie" is de FeestDagenWonderdoos ten Top. U krijgt meer dan 10.000 verschillende 
postzegels. Het sorteerplezier wordt gegarandeerd beloond. 

f voor de snelle bestellers! ^ y 
Een volle doos met maar liefst 10 spiksplinternieuwe luxe insteekalbums met een vergelijkbare winkelwaarde van 

f 150,= GRATIS voor de eerste 100 bestellers. 

De 'WINKELWONDERDOOS' "PHILATELIE" is er voor iedereen! 
o Philapost verleent kosteloos haar medewerking om gespreide betaling mogelijk te maken wanneer het betalen van het gehele bedrag van f 499,^ ineens niet wenselijk is. 

BEL 

FAX 

0 1 0  5 1 1 5 0 99 
Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 

0 1 0  5 1 1 8 3 2 1 
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 vnjdag en zaterdag van de maand van 

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 779 
LEVERINGSVOORWAARDEN I PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG 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 
F10,= BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURW/AARDE VAN MINDER DAN F 100,= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN F 10,= BEREKEND BIJ GEBRUIK VAN EEN GELDIGE WAAR
DECOUPON MOET HET FACTUURBEDRAG TENMINSTE F 100= BEDRAGEN PHILA, PHILAPOST EN WONDEROOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V INGESCHREVEN BIJ 
DE K V K TE DELFT ONDER NUMMER 235724 GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN 



4 9 " 
50/55" 
tête-beche 
6 1 b " 
61c" 
8 0 " 
82/83" 
84/86" 
87/89" 
90/94" 
9 5 " 
9 6 " 
9 7 " 
9 8 " 
9 9 " 
100" 
102/03" 
104" 
105" 
106" 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
129" 
130" 
1 3 1 " 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
149/62" 
163/65A" 
163/65B" 
166/68" 
169/76" 
171 Af 
Blok" 
177/98" 
199/02" 
203/07" 
208 /11" 
212/19" 
217A" 
220/23" 
2 2 4 " 
225/28" 
229 /31" 
232/35" 
236/37" 
238/39" 
240/43" 
244/47" 
248 /51" 
252/55" 
2 5 6 " 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
269" 
274/77" 
278" 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 
296/99" 
300/04" 
305/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
327 /31" 
332/45" 
346/49" 

""jfe^P 
'^m 

1220,— 
75,— 

175,— 
775,— 

3100,— 
37,50 

650,— 
45,— 
28,— 
50,— 
50,— 

135,— 
225,— 
550,— 
—,— 

280,— 
525,— 
475,— 

12,50 
325,— 

28,— 
95,— 

148,— 
110,— 
850,— 
6 0 0 , -
2 7 5 , -
125,— 
275,— 

35,— 
38,— 
98,— 

D.R 
875,— 
875,— 

27,— 
22,50 

275,— 
1100,— 

42,— 
84,— 
42,— 

250,— 
195,— 

55,— 
74,— 
85,— 
84,— 
77,— 

725,— 
125,— 
125,— 
310,— 
126,— 

77,— 
48,— 

205,— 
124,— 

80,— 
105,— 

44,— 
144,— 

98,— 
140,— 

88,— 
2 1 , — 
75,— 
16,50 
54,— 
45,— 
50,— 
15,— 
46,— 
55,— 
20,— 
30,— 
5 0 , -
32,50 

575,— 

332V/37V" 

1 

NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Prijsactief 
5 , -

350/55" 44,— 
356/73" 175,— 
371 los" 45,— 
372 los" 60,— 
373 los" 50,— 
356a/d" 99,— 
374/78" 18,— 
379 /91" 
379a/d" 
392/96" 
397/01" 
402/03" 

9,50 
9,50 
6,50 
3,— 
9,50 

402/038" 260,— 
404+422" 0,50 
422r* 25,— 
405 /21" 
423/27" 

3,50 
1,50 

428/42" 12,— 
444/48" 
449/53" 
454/59" 
460/68" 
462 los" 
469/73" 

2,— 
4,50 
5,— 
2,— 
0,— 
5,— 

474/89" 165,— 
487/89(3)" 75,— 
490/94" 
495/99" 
500/03" 
504/05" 
506/07" 
508/12" 

0,— 
7,50 
9,— 
4,— 
5,— 
9,— 

513/17" 20,— 
518/33" 350,— 
534/37" D.R 
538/41" 19,— 
542/43" 4 , -
544/48" 24,— 
549" 4 , -
550/55" 56,— 
556/60" 84,— 
561/62" 2 , -
563/67" 30,— 
568/72" 34,— 
573/77" 24,— 
578 /81" 29,— 
582" 3,50 
583/87" 22,— 
588/91" 12,— 
592/95" 78,— 
596/00" 
6 0 1 " 

5,— 
1 , — 

602/06" 25,— 
607/11" 6 , -
612/16" 20,— 
617/36" 5 , -
637/40" 40,— 
465/634b 
fosfor" 18,— 
641/45" 30,— 
646" 
647/48" 
649/53" 
654" 

4,— 
7,— 
8,— 
2,— 

655/59" 20,— 
660" 
661/65" 
666/70" 

2,50 
5,— 
9,— 

671/75" 44,— 
676/80" 4 , -
681/82" 55,— 
683/87" 
688/92" 
693/94" 
695/99" 
700/01" 
702/06" 
707/11" 
712" 
712b" 

4,— 
5,— 
8,— 
0,— 
9,— 
6,— 
8,— 
2,— 
7,50 

712fkeur" 
713/14" 
715/19" 
720 /21" 
722/26" 
727/28" 
729/30" 
731/35" 
736/37" 
738/42" 
743/44" 
745/46" 
747 /51" 
752/56" 
757/58" 
759/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76" 
777/78" 
779/83" 
784/85" 
786/90" 
7 9 1 " 
792/94" 
795/99" 
800 /01" 
802/06" 
807/10" 
811+835" 
812/15" 
816/19" 
820+829" 
830/34" 
836/38" 
839" 
840 /41" 
842/46" 
847/48" 
849/53" 
854 " 
856/57" 
8 5 8 " 
859/63" 
870/74" 
875" 
877 /81" 
882/83" 
884/85" 
886/88" 
886/88 VEL 
889/93" 
894/98" 
899" 
901/05" 
906/07" 
909 /11 " 
912/16" 
9 1 7 " 
918/19" 
920/24" 
925/26" 
927/29" 
930+931" 
932/36" 
937" 
939" 
939a" 
940 " 
941/58" 
952/58b" 
fosfor 
978/82" 
983" 
1 0 0 1 " 
1024" 
1042" 
1052/54" 
1052 paar* 
1307/08B" 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker. 

650,— 
2,— 

12,— 
2,— 

17,— 
4,— 
3,— 

10,— 
5,— 

16,— 
8,— 
4,— 

15,— 
10,— 
0,70 
7,— 
2,— 
8,— 
4,50 

12,— 
2,— 
7,— 
2,— 
8,— 
2 — 
1 ,— 
4,— 
2,— 
4,— 
2 — 
0,40 
3,— 
2,— 
0,50 
3,— 
2,— 
2,50 
1 , — 
3,50 
0,75 
3,50 

35,— 
1,25 
5,— 
3,50 
3,50 
5,— 
3,— 
2,50 
3,50 
9,— 

" 95,— 
3,— 
4,50 
6,— 
4,90 
2 — 
2,50 
6,50 

10,— 
2,50 
6,— 
3,— 
5,— 
1 , — 
6,75 

12,50 
3,50 
6,50 
1,75 

32,50 

27,50 
6,— 

18,— 
14,— 
10,— 
12,50 
9,— 

' 17,— 
30,— 

Postfris, losse 
waarden en niet 
aangeboden zegels 
meest leverbaar 
gaarne mancoll)St. 
boekjes 
1293" 7,50 
1305" 7,50 
1328" 7,50 
1352" 7,50 
1375" 7,50 
1384" 7,50 
1402" 7,50 
1427" 7,50 
1447" 7,50 
1471 " 7,50 
1524" 9,50 
1535" 9,50 
1560" 9,50 
Spec, prijs per 
jaargang: 
1970" 40,— 
1971 " 35,— 
1972" 30,— 
1973" 30,— 
1974" 39,— 
1975" 15,— 
1976" 33,— 
1977" 17,— 
1978" 16,— 
1979" 14,— 
1980" 17,— 
1981 " 92,— 
1982" 16,— 
1983" 25,— 
1984" 29,— 
1985" 28,— 
1986" 29,50 
1987" 55,— 
1988" 38,— 
1989" 34,— 
1990" 36,— 
1 9 9 1 " 75,— 
1992" 53,— 
1993" 70,— 
Onze jaargangen 
zijn incl. carnet 
kerstvellen echter 
niet. Kerstboekje/ 
Kerstvellen 
PB.37 18,— 
1419a 15,— 
1439a 19,50 
1461a 15,— 
1487a 15,— 
1542/43a 15,— 
Roltanding 
1/18" 1550,— 
19 /31" 525,— 
33/56" 660,— 
57/70" 360,— 
71/73" 325,— 
74/77" 175,— 
7 8 / 8 1 " 80,— 
82/85" 125,— 
86/89" 110,— 
90/93" 155,— 
94/97" 155,— 
9 8 / 0 1 " 144,— 
ook losse waarden. 
1/3" 295,— 
6 /8 " 98,— 
9 " 115,— 
12/13" 750,— 
Porto 
80/06" 65, -1 
80a/105a" 320,—! 
Brandkast 
1/7" 1975,— 

org. gom met voile garantie 
van echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certlficaat van echtheid, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voor zover 
opdracht boven f 500,- ./. 2% kon 
co vanaf ƒ 250,- opdracht. = D.R = 

de voorraad strekt. Bij 
ing. Postgiro 271040. Porto extra, echter fran-
Dagprijs. 

J.H. ACKERMANN 
R0SENDAEL2-1121HH LANDSMEER - TEL. 020-4823966 

[ HVE '■^m 
--=^ 
^ ^ f c : 

Ml 
.y.^t^rs 

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
59(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 

5,40 
3 , -

3 , -

44,— 
3 6 , -

8 , -

36,— 
4 8 , -

8 0 , -

1 7 6 , -

8 0 , -

7 2 , -

6 4 , -

1 1 2 , -

1 6 0 , -

3,20 
5 5 , -

215,— 
140,— 

1 0 , -

2 4 , -

1 0 , -

-,-
3 7 5 , -

9 5 , -

9 5 , -

375,— 
100,— 
100,— 

2 0 , -

2 5 , -

3 5 0 , -

2 1 0 , -

3 5 , -

104/11 Oxx 775,— 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/99XX 
130/36XX 
132fxx 
137/40XX 
141/44XX 
146/49XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05XX 
206/09XX 
2ia/13xx 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/a7xx 
3a8xx 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
331/34XX 
Fosfor 
340/44XX 

17,50 
62,50 

5 , -

7 5 , -

-,— 
14,— 
6 0 , -

60,— 
78,— 

1 2 0 , -

6 9 , -

2 0 , -

3 1 0 , -

37,50 
22,50 
15,— 
19,50 
3 5 , -

4 0 , -

5 5 , -

4 , -

1 1 0 , -

9,50 
8,— 

28,— 
2 1 , -

3 7 5 , -

1 0 , -

12,50 
52,50 

3,— 
10,— 
17,50 
8 5 , -

6 0 , -

1 0 , -

17,50 
65,— 
47,50 
2 8 , -

12,50 
8 , -

17,50 

35,— 
1 2 , -

xx=postfris zonder f 
uitgegeven, x= onge 
geldig voorzover de 
vanaf ƒ 250,- opdra 

ROSENDAEL 

^MM 
^^S^fm ==:2^ 
WÊm RTWEEK1953_ 

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

v a n a f n 

Kpl. laargangen 
+ blok 
1961XX 13,75 
1962XX 6,60 
1963XX 5,— 
1964XX 4,— 
1965XX 7,50 
1966XX 7,50 
1967XX 6,— 
1968XX 7,50 
1969XX 8,50 
1970XX 13,50 
1971XX 18,50 
1972XX 17,50 
1973XX 12,50 
1974XX 12,— 
1975XX 15,— 
Lp.1/7xx 40,— 
Lp.15/19xx660,— 
Lp.20/22xx 72,— 
Lp.23axx 10,— 
Lp.23bxx 1 0 , -
Lp.24/26xx 6 6 , -
Lp.27/28xx 4,25 
Lp.29/30xx 1 0 , -
Lp.31xx 9,60 
Lp.33/34xx 3,— 
Lp.33/34axx 3,— 
ook velletjes 
leverbaar! 
Lp.33/34axx 75,— D 
Porto 
33/35XX 22,50 
36/46XX 3 2 5 , -
47/57XX 2 1 , — 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 75,— 
1976XX 60,— 
1977XX 35,— 
1978XX 30,— 
1979XX 25,— 
1980XX 40,— 
1981XX 60,— 
1982XX 65,— 
1983XX 6 0 , -
1984XX 7 0 , -
1985XX 7 5 , -
1986XX 40,— 
1987XX 65,— 
1988XX 88,— 
1989XX 68,— 
1990XX 68,— 
1991XX 69,— 
1992XX 77,— 
1993XX 110,— 
1994XX 120,— 
1995XX 115,— 
Ongebr.plakker 
1/3x 7,50 
3/ta 17,50 
4Ax 36,— 
5Ax 32,50 
6Ax 30,— 
lOaAx 475,— 
13Ax 84,— 
4Bx 33,— 
5Bx 32,50 
6Bx 25,— 
13Bx 50,— 
3Cx 2,50 
4Cx 3 3 , -
5Cx 2 7 , -
6Cx 6 , -
8Cx 3 6 , -
9Cx 5 5 , -
10Cx 1 3 2 , -
11Cx 60,— 
12Cx 52,50 
13C 80,— 
13Dx 250,— 
14Fx 77,— 

21 Cx 450,— 
29/35(5)x 175,— 
32Ax 1150,— 
34/36X 95,— 
37x 5,— 
38x 5,— 
38Bx 6,— 
39x 49,50 
40x 220,— 
41/47X 65,— 
48/55X 275,— 
56/57X 175,— 
58/59X 36,— 
58ax 275,— 
59ax 150,— 
62x 90,— 
64x 175,— 
65/68X 2 5 , -
69/86X 57,50 
87/99X 67,50 
102CX 45,— 
103AX 52,50 
103BX 62,50 
104/IOx 325,— 
115x 36,— 
117x 40,— 
118/26X 4 8 , -
130/36X 3 1 , — 
137/40X 23,— 
141/44X 32,— 
146/49X 22,— 
151/56X 20,— 
167/78X 97,50 
179/82X 14,— 
183/86X 10,— 
190/93X 13,— 
194x 25,— 
195/96 27,50 
197/99X 55,— 
202/05ax 75,— 
202/05bx 7 5 , -
205dx 3 0 , -
214/19X 24,75 
220/28X 12,50 

229/43X 216,— 

257/73X 26,— 
280/83X 64,— 
285/94X 4 1 , — 
308x 44,— 
309/11x 33,— 
Lpl/7x 17,50 
Lp.8/14x 
keur 395,— 
Lp.8/14fx 
keur 925,— 
Lp.15/19x 550,— 
Lp.20/22x 45,— 
Lp.23x 7,50 
Lp.24/26x 45,— 
Porto 
l x 4,— 
2x 12,50 
3lx 195,— 
3IIIX 175,— 
4x 12,50 
5x 17,50 
6x 5 , -
7x 7,— 
7x 7 , -
8x 5,— 
9/14x 55,— 
15/16X 325,— 
17/32X 28,— 
33/35X 17,50 
36/46X 155,— 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 27,— 
lOaA 1 0 5 , -
13A 57,50 
4B 27,50 
5B 12,50 
6B 15,— 

jiakker met gom, (xx) postfris zonder plakks 
br met plakker, geen teken is mooi gebruikt. 

voorraad strekt. Postgiro 271040. Porto 
cht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. af 

J.H. ACKERMANN 
2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - TeL ( 

e t t o 4 0 % 

13B 27,50 
15B 1 1 0 , -
4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
11C 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
40 
38A 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
62 
65/68 
69/86 
87/99 
103B 
115 
117 
122 
123 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
247/48 
276/77 
280/83 
308 
309/11 
Lp.1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp.8/14 
brief 
Lp.15 
Lp.16 
Lp.17 
Lp.22 
Lp.26 
Lp.24f 
Lp.47A 
Lp.50A 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

r zonder c 

2 7 , -
1 0 , -
12,— 
4 8 , -
1 5 , -
3 6 , -
5 5 , -
4 8 , -
38,— 
75,— 
2 1 , — 
26,— 
70,— 
17,50 
2 5 , -
36,— 
77,— 
1 0 , -
1 8 , -
1 7 , -
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Onze 172-ste veiling zal worden gehouden 
op 19 en 20 december a.s. 

^ « « . 1 SPEOmEM 

No 1/3 OPDRUK SPECIMEN 

No 4/6 OPDHUK SPECIMEN 

No 3 ALMELO A No 2 ALMELO A No 3 DELFT C 

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 Nederlands-Indië. 
5. Zeer mooie en goed gevulde landencollecties o.a. West-Europa. 
6. Diverse collecties Ver. Europa w.o. één in 13 albums. 
7. Doublettenpartijen Nederland in o.a. stockboeken. 
8. Mooie 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) 

'Wif Stinken onze relaties \'c<c<r het in on.s i^cstcilc \'c 
\'iin ^c i\c[ /H•('^ (U-briiik II CU ^ c 11 (iczoiic en 

in het tifi\eli>l>en jiuir en maken 
lioeïiii I9?S toe te w'ensen. 
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Unr DE lAIERELD VAIU DE F ILATEUE 
ZELDZAME KLEURFOUT VAN OOSTENRIJK-
HONGARIJE ONDER DE HAMER 

Wat het stukje heeft op
gebracht kunnen we u 
nelaas nog niet meede
len, maar wèl dat op 6 
december een van de 
zeldzaamste foutdrukken 

van Oostenrijk-Honga-
rije is geveild. Het gaat 
om Michel-nummer 36F, 
een zegel van 3 kronen 
in het type-keizer Franz-
Joseph (1867). 

Een van de zeldzaamste poststukken ter wereld: een brief, gefran
keerd met een zegel van 3 kronen in de kleur van die van 5 kronen 

De foutdruk ontstond 
doordat een cliché van 
de zegel van 3 kronen 
per ongeluk werd onder-
gebracnt in een druk
vorm die verder uit 
clichés van de waarde 5 
kronen bestond. De ze
gel van 3 kronen (juiste 
kleur: groen) werci daar
door in de kleur van de 
zegel van 5 kronen 
(rood) gedrukt. 
Tot dusver zijn van de 
foutdruk slechts drie af
geweekte exemplaren, 
een briefstukje en één 
compleet poststuk gevon
den. Dat poststuk - ooit 
in het bezit van de be
kende Hongaarse verza
melaar dr. Kóroly Pókoz-
dy - is nu bij het veiling
huis Hungarofila in 
Boedapest onder de ha
mer gekomen. 

EERSTE EDITIE CINDERELLABEURS TROK 
DRIEHONDERD BEZOEKERS 

Op 18 en 19 oktober 
werd voor het eerst in 
Nederland een interna
tionale C/nc/ere//o-beurs 
gehouden. Deze 'sprook-
jesbeurs voor postzegel
verzamelaars', georga
niseerd door de Goudse 
stichting 'De Brieven-
beurs', was toepasselijk 
gehuisvest: in het Belas
ting & Douane Museum 
te Rotterdam. 
De beursvloer bestond uit 
de museumfilmzaal op 
de begane grond en de 
zaal van de wisselexpo-
sitie op de tweede etage. 
Beide ruimten werden 
goed gevuld door vijftien 
riandèlaren. Van de fila
telistenverenigingen die 
Cinderella's 'in hun pak
ket' hebben, had uitslui
tend de heel actieve 

De gelukkige prijswinnaar van 
de zondagse verloting 

spoorwegmotiefvereni-
ging gereageerd op het 
aanbod van gratis tafel-
ruimte. Zoweldeorgani
serende stichting als ook 
het museum constateer
den teleurgesteld dat van 

Een kijkje in een van de hoek|es van de Cinderellabeurs, ondanks 
concurrerende evenementen was het bezoek redelijk 

andere verenigingen -
met name die voor fisca
le filatelie - geen enkele 
reactie werd ontvangen. 
De beurs werd ondanks 
het prachtige nazomer-
weer redelijk bezocht. 
Met de bijna driehon
derd bezoekers waren 
de organisatoren althans 
tevreden, zeker in aan
merking genomen dat 
het niet alleen mooi weer 
was, maar dat de herfst
vakantie en Kvee concur
rerende beurzen voor 
een negatief effect zullen 
hebben gezorgd. 
Op zondag 19 oktober 
werd een bijzondere, 
gratis verloting gehou
den.- alle aanwezige be
zoekers konden daaraan 
meedoen. Er waren twee 
prijzen beschikbaar: een 
exemplaar van de nooit 
uitgegeven reisbelasting-
zegelen als tweede prijs 
een beurtvaartverzeke-
ringszegel van 10 cent, 
compleet met samenhan
gend duplicaat (ge
bruikt). 

Een van de dingen die 
tijdens de beurs naar vo
ren kwamen was dat zo
wel de bezoekers als de 
handelaren behoefte 
hebben aan een nadere 
omschrijving van wat tot 
de Cinderella's moet 
worden gerekend. Om in 
die behoefte te voorzien 
zal over enkele maanden 
een discussiedag worden 
georganiseerd, ook weer 
in het Belasting & Doua
ne Museum te Rotter
dam. 

RUNETEKEN LEIDT TOT PROTEST: DUITSE 
POSTERIJEN TREKKEN HEINEZEGEL TERUG 

De Duitse postadminis-
tratie, Deutsche Post AG, 
heeft de op 6 november 
verschenen Heine-zegel 
na twaalf dagen weer in
getrokken. De Duitse mi
nister van Post en Tele
communicatie gaf daar
toe opdracht nadat er 
van alle kanten protesten 
waren geuit tegen de 
blokrand van de (in vel
letjes van tien) verkochte 
zegel. Op die rand zou 
een runeteken zijn afge
drukt, een gevoelig sym
bool (de nazi's waren er 
gek op), zeker bij deze 

zegel, die immers gewijd 
is aan dichter van joodse 
afkomst. 
De zegel is van alle post
kantoren teruggetrokken; 
de postminister heeft be
sloten dat de niet ver
kochte exemplaren zul
len worden vernietigd. 
Of het afgebeelde teken 
inderdaad als beledi
gend moet worden erva
ren is overigens maar de 
vraag. De rune lijkt spre-
kendop het internationa
le symbool voor 'anten
ne', dat op talloze ra
dio's is te vinden... 

Y / e z e ; 
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t>| halfgeleide 
)> lichtgevenc 

versterker 

Y 
Links hoekblok met 
'runeteken' (met 
dank aan postzegel-
groottiandel Visser, 
Dordrecht) Boven: 
afbeelding uit de 
Grote Winkler Prins, 
trefwoord 'symbolen' 

OUD-DIRECTEUR-GENERAAL PTT 
LEENMAN OVERLEDEN 

29 oktober 1997 over
leed in Den Haag drs 
Philippus Leenman (78), 
oud directeur-generaal 
van PTT. De heer Leen
man, van oorsprong eco
noom, leerde tijdens zijn 
carrière bij PTT de we
reld van de filatelie ken
nen en heeft deze altiid 
een warm hart toegedra
gen. Zijn interesse voor 
net verzamelen van post
zegels hield niet op na 
zijn pensionering op 1 
april 1984. Hij liet zich 
graag vragen als voor
zitter van de Stichting Fi
latelie, een functie die hij 
met verve en plezier van 
1985 tot 1990 vervulde. 
De heer Leenman was 

niet alleen in woorden 
maar meer nog in daden 
sociaal betrokken bij de 
mensen die voor hem 
werkten. Revolutionair 
was zijn voorstel - in een 
tijd waarin van ver
vroegd uittreden nog 
geen sprake was - om 
oudere werknemers zelf 
te laten kiezen op welke 
leeftijd zij met pensioen 
willen gaan. Leenman 
was OOK de motor achter 
een plan om boven de 
personeelsbegroting jon
ge mensen in dienst te 
nemen en deze een elec-
trotechnische opleiding 
van twee jaar te geven. 
Collectieve besluitvor
ming stond hoog in zijn 
vaandel. 'Het is wel no
dig te onderkennen wie 
de hoofddirecteur is 
maar in elke organisatie 
moet deze topman open
staan voor opvattingen 
van collega's. Iedereen 
moet zijn mening kunnen 
ventileren,' zei hij als in
terim-hoofddirecteur van 
het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds in april 
1984. 



NEDERLANDER WINT IN SINDELFINGEN 
GOUDEN POSTHOORN 
Tijdens de jaarlijkse post
zegeltentoonstelling in 
het Duitse Sindelfingen 
heeft de heer A. Voor-
brook uit Schiedam een 
belangrijke onderschei

ding gekregen. Het gaat 
om de 'Gouden Post
hoorn' in de klasse Post-
geschichtlicbe Heimaf-
sammlunqen und Samm
lungen über die Entwick

lung von Postdiensten 
(national). 
De heer Voorbraak 
kreeg het ereteken voor 
zijn collectie 'De postge-
scniedenis van Edin
burgh 1840-1902', die 
door de jury werd om
schreven als een 'model
verzameling'. 

OOK DIT JAAR WEER SPECIALE 
KERSTSTEMPELS VAN CHRISTKINDL 

Zoals elk jaar maakt ook 
ditmaal het Oostenrijkse 
postkantoortje van 
ChristkindI overuren 
Duizenden stempelverza-
melaars hebben immers 
belangstelling voor de 
twee bijzondere kerst-
stempefs die daar van 
eind november tot begin 
januari in gebruik zijn. 
Het eerste stempel wordt 
al sinds 28 november jl. 
gehanteerd, het wordt 
nog gebruikt tot en met 
26 december. 
Daarna wordt het stem
pel gewisseld en volgt er 
een tweede stempelpe-
riode, die van 27 decem
ber tot en met 6 januari 

loopt. Het is wat ingewik
keld, maar ook verzame
laars buiten Oostenrijk 
kunnen de Christkindl-
stempels verwerven. Als 
u over frankeergeldige 
Oostenrijkse postzegels 
beschikt kunt u zelf stuk
ken samenstellen die, 
mits u ze voldoende fran
keert, kunt zenden aan 
het Postamt ChristkindI, 
Postleitzahl 4411 , Christ
kindI (Oostenrijk) Als u 

Linksonder dit stempel is in 
ChristkindI van 28 november tot 
en met 26 december 1997 in 
gebruik Het stempel rechts 
onder wordt van 27 december 
1997 tot en met 6 lanuari 1998 

Sonteerd geho 

^4411 
CHRIST 

INDL 
= 28.11.1997 

geen Oostenrijkse post
zegels bezit mag u uw 
stukken ook ongefran
keerd opsturen, in dat 
geval moet u een bank-
cheque of internationale 
antwoordcoupons inslui
ten, uiteraard ter waarde 
van de zegels die u ge
plakt wilt zien. In het ge
val van bankcheques 
moet u 50 Schilling bij 
het bedrag optellen (on
geacht de grootte van 
uw order), dit ter bestrij
ding van de bankkosten 
De Oostenrijkse PTT ves
tigt er de aandacht op 
dat het stempelen moet 
gebeuren tijdens de be-
triebsschwacheren Zeit
punkte (stille uurtjes) Het 
kan dus gebeuren dat u 
geruime tijd moet wach
ten op uw bestelling. 

CHRIST 
KINDL 

27J2.1997 

GEZAMENLIJKE STUURGROEP 
EVENEMENTEN ONTVOUWT PLANNEN 

De Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 
jGSE), een samenwer
kingsvorm tussen PTT 
Post, NVPH en de Ne
derlandse Bond, heeft tij
dens een persconferentie 
op 3 november zijn 
plannen ontvouwd. 
Drs. Marijke van Moll, 
voorzitter van de Stuur
groep, deelde mee dat 
een inventarisatie van de 
opzet en het resultaat 
van filatelistische evene
menten in Nederland 
één ding duidelijk heeft 
uitgewezen, er is nieuw 
(bezoekers)bloed nodig. 
Vandaar dat er is geko
zen voor de organisatie 
van laarlijks twee qrote 
evenementen, in plaats 
van een groot aantal 
kleinere tentoonstellingen 
verspreid over het gehele 
jaar. 
De Stuurgroep zet daar
bij hoog in: er wordt ge
mikt op een bezoekers
aantal dat per evene
ment tussen de tien- en 

twintigduizend ligt Het 
heffen van entree is 
daarbij mogelijk 
Als een soort pilot voor 
de tentoonstellingen-
'nieuwe stijl' heeft de 
Dag van de Postzegel in 
Rotterdam gediend 
Daar viel het bezoekers
aantal dankzij de speel
se en eigentijdse opzet 
aanzienlijk hoger uit dan 
in voorgaande jaren, de 
schattingen spreken van 
rond de 7 500 bezoe
kers in drie dagen tijd 
In 1998 zijn de themati
sche expositie Themaphi-
lex 98 (voorjaar) en de 
NVPH-S/70W (najaar) de 
twee evenementen die 
het nieuwe beleid een 
gezicht moeten geven. 
Voor het jaar daarop 
zijn de plannen wat va
ger: in ieder geval komt 
er in 's-Hertogenbosch 
een postzegelfestival, ter
wijl er ook een redelijke 
kans is dat de Dag van 
de Postzegel in Apel
doorn zal plaatsvinden. 

Op de persconferentie 
werd duidelijk dat de 
Stuurgroep streeft naar 
tentoonstellingen die 
meer op beurzen lijken: 
er moeten minder kaders 
worden opgesteld, en er 
moet meer 'te beleven' 
zijn. Dit houdt onder 
meer in dat zal worden 
gezocht naar algemene 
publiekstrekkers. Ook is 
net niet uitgesloten dat er 
op de evenementen 
'nieuwe stijl' aandacht 
zal worden besteed aan 
verzamelgebieden en ac
tiviteiten die niet recht
streeks met de filatelie te 
maken hebben. 
Grote vraag bij dit alles 
is of de Stuurgroep er in 
slaagt één van zijn doel
stellingen - het binnenha
len van publiek dat voor 
minimaal twintig procent 
uit 'nieuw bloea bestaat 
- te realiseren. Daarvoor 
is het nodig iets over te 
brengen van het plezier 
dat aan het verzamelen 
van postzegels kan wor
den Deleefd, zo zei me
vrouw Van Moll: 'En 
daar studeren we dan 
ook hard op'. 

PTT POST SCHAFT MET POSTZEGELS 
GEFRANKEERDE POSTPAKKETTEN AF 

Met open ogen hebben 
de filatelisten het zien 
aankomen: de postzegel 
zal wellicht op termijn 
verdwijnen. Beter ge
zegd, de postzegel zal 
langzaam maar zeker 
als frankeermiddel ver
dwijnen, want PTT Post 
lijkt zakelijk genoeg om 
de postzegerals product 
voor filatelisten te laten 
voortbestaan. 
Vast staat inmiddels wel 
dot met ingang van het 
komend jaar de postze
gel niet meer onvoor
waardelijk als een 'wet
tig postbetaalmiddel' 
mag worden beschouwd. 
Per 1 januari 1998 is het 
zelfs in bepaalde geval
len verboden postzegels 
te gebruiken, zo blijkt uit 
een onlangs verschenen 
PTT-tarievenbrochure 
Onder het hoofdstuk 
Pakketten (binnenland) 
valt te lezen 'Frankeren 
met postzegels is niet 
meer mogelijk' 
Tot dusver vond PTT Post 
het nog niet nodig de fi
latelisten hierover apart 
te informeren. De vrij ge
ruisloze mededeling in 

de brochure (PTT bestel
nummer 50.64.2)>lijkt 
ook in tegenspraak met 
een bericrit dat eerder in 
'Philatelie' verscheen (zie 
het oktobernummer, pa
gina 629, 'Nogmaals de 
pakketzegel'). Toen werd 
de verzamelaars nog be
zworen dat 'pakketten 
die met postzegels zijn 
gefrankeerd niet mogen 
worden geweigerd'. PTT-
voorlichter Bouke de 
Vos: 'We willen inder
daad dat het publiek 
voortaan pakketzegels 
plakt De verwerking van 
de pakketten verloopt 
dan sneller en we kun
nen dankzij ons Tracking 
and Troc/'ng-systeem pre
cies zien waar een be
paald pakket zich be
vindt.' Op de vraag wat 
er gebeurt als een aan
bieder van een pakket 
tóch postzegels blijkt te 
hebben geplakt zegt De 
Vos: 'Dan accepteren we 
dat, natuurlijk. We heb
ben op dat punt een 
soort gedoogbeleid De 
verzender loopt alleen 
het risico dat zijn pakket
je vertraging oploopt.' 

Pakketzegel 
Skilo 

Frankering betaald 
Nederland 

t/m 

SPECIALE ENVELOP OP FILATELIEBEURS 
VERKRIJGBAAR 

Tijdens de komende Fila-
teliebeurs, die ditmaal 
op 23, 24 en 25 januari 
in Loosdrecht zal worden 
gehouden, geeft de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen een 
bijzondere envelop uit. 

Filatelistendag 
25 januari 1998 

Het bi|zondere stempel dat ter 
gelegenheid van de 85ste Filate
listendag zal worden gebruikt 

Het couvert, dat ver
schijnt ter gelegenheid 
van de 85ste Filatelisten-
dag, is alleen op zondag 
25 januari verkrijgbaar. 
De envelop wordt voor
zien van de afstempeling 
85sfe Filatelistendag en 
kost f 3.-. Van dat be
drag gaat een gulden 
naar riet Ronald McDo-
na/c/-kinderfonds. U kunt 
de envelop ook voor 
f 4.50 thuisgezonden 
krijgen, wefk bedrag 
moet worden overge
maakt op giro 431610 
ten name van W. Keller-
Meindersma, Diepen-
daalselaan 328, 1215 KI 
Hilversum. 
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KEMPEN-PHILA 97: EEN GESLAAGD 
FILATELISTISCH WEEKEND 

Ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van 
de postzegelclub Groot 
Veldhoven werd op 24, 
25 en 26 oktober een 
expositie georganiseerd. 
Deze tentoonstelling in 
categorie 3, Kempen-
Phila 97, werd gehouden 
in het SondervicK-college 
te Veldhoven. Er waren 
onder meer éénkadercol-
lecties en jeugdverzame-
lingen te zien. Het was 
de eerste keer dat Groot 
Veldhoven zo'n tentoon
stelling organiseerde. 
De expositie werd op 
vrijdagavond geopend 
door Veldhovens burge
meester, mr. F.A.W. Ja
cobs. Deze stempelde 
een speciale prentbrief-
kaart af. Tijdens de 
plechtigheid kwam een 
vergroting van diezelfde 
kaart uit een met de Bra
bantse vlag beschilderde 
kist te voorschijn. De 
kaart, voorzien van de 
'200 jaar Brabant'-zegel 
en ontwaard met het fila-
telistenloketstempel van 
het postkantoor in Veld
hoven, werd aan de 
aanwezigen als herinne
ring uitgereikt. 

De vraag of de filatelie 
nog toekomst heeft werd 
op Kempen-Phila 97 dui
delijk bevestigend beant
woord. De 218 kaders 
waren gevuld met een 
grote verscheidenheid 
aan verzamelingen. De 
eigen jeugd was met vier 
vertegenwoordigers voor 
het eerst op een tentoon
stelling aanwezig, terwijl 

van de volwassen leden 
er nu acht met een inzen
ding present waren. Tot 
voor kort nam slechts een 
enkel lid aan tentoonstel
lingen deel. De toename 
is ongetwijfeld een ge
volg van ae cursus Bege-
leicJing bij Filatelie (BBF). 
Het niveau van de verza
melingen was hoojg. Er 
werd achttienmaarver-
guld zilver en viermaal 
goud toegekend in de 
categorie éénkaderver-
zamelingen. Behalve de 

tentoonstel li ngskaders 
trokken ook de stands 
van een aantal handela
ren publiek. Verder werd 
er een ruilbeurs gehou
den en was er een jeugd-
hoek, waar op zaterdag 
de regionale Doedag 
werd gehouden. 
Met de ongeveer 700 
bezoekers, waarvan ve
len niet bij een vereni
ging waren aangesloten, 
was het organisatieco
mité dik tevreden. 

De heer C. Loch reikt mevrouw 
G.C. Bakker-Bakker een gouden 
speld uit voor haar éénkadercol-
lectie Plont-Aardig-Heden 

Concurrentieklasse 

Verguld zilver. J.H. op den 
Buijsch ('De pinguïn'); J. Busse
len ('Kastelen door de eeuwen 
heen'); S. Douwstra ('De natuur 
van miljoenen jaren gevangen 
in steen'); J.M. Ellenbroek f^Het 
Romeinse Rijk en zijn erfenis'); 
R. van Erp CHet Wereld Natuur 
Fonds'); J. Greveraors ('Keizer 
Mu tsuk i t o l 868 -1912dee l l ' ) ; 
J. Greveraors ('Keizer Mutsukito 
18ó8-1912dee l2 ' ) ;E . Hilgers-
om ('Posttarieven 1964-1986') ; 
D.P. Jimmink CWorld of Gym-
nasties'); A. Mens ('Mechanisa
tie in de landbouw'); S. Nijme-
ijer ('Schepen'); Y. Pauwels ('Het 
Duivelskruid'); M.H.J. Rumen 
('Aerophonen'); M.H.J. Rumen 
('Het paard als cultureel feno
meen ); W.F.M. Tukker ('Austra
lia underpaid')' G.C. van Vel
zen ('De Noordzee'); G.A. Ver
does ('Onze hond') en P. van 
Weeghel ('Engeland, type Ma-
chin'). Groot zilver. J.G. Balke-
stein ('Van wiel tot wagen tot ri j
tuigen en koetsen'); P. Beishui-
zen ('Jubileumzegels 1923'); 

A.M.P. Buijs ('Schermen - een 
wereldsporV); M.F.E. Buijs ('Be
dreigde diersoorten'); S. Guijt 
('Van stoomtrein tot hoge snel
heidstrein'); S.L.H. Kont ('Paard 
en mens door de jaren heen'); 
A.B.A. Kruft (Thessaloniki en 
zijn postkantoren'); K. Long-
muur ('Een wandeling door de 
dierentuin'); M. van Rnee ('Ne
derlandse havens aan de 
Noordzee'); G.H.L. Schreuder 
('Kerstbeleving in beweging') en 
F. Wabeke ('Puntstempels op de 
emissie 1872'). Zilver J.G. Bol-
kestein ('Poardesport'); R. van 
den Berg ('Schaken'); S. van der 
Gri jp ('Akker- en weidevogels'); 
J. f^ack ('Atletiek'); Jeugd T>e 
Kortelrondjes' ('De Noordzee, 
een wereldzee'); A.B.A. Kruft 
('Mount-Athos en zijn postkan
toren'); J. de Loet ('M.A. de Ruy-
ter in 1666'); D.M.J. Lemmens 
('Europese vogels'); E.J. Mulders 
('Nederland re52-1940'); 
jeugd Onder de loupe ('In en 
om de Noordzee'); B. de Regt 
('Geschiedenis van de Neder
landse monarchie') en B.P.H. 
Smits ('Ruimtevaart'). Verzilverd 

brons: A. de Haan ('Vlaggen'); 
P.B. Jonker ('De uitdaging van 
Washington-Franklin']; M.F.A. 
Kont ('De Noordzee'); E.H.M. 
Litsenturg ('Bedreigde dieren'); 
A.P. Nuüten ('De geschiedenis 
van het [Jerde Rijk); C. Ooster-
bos ('Scouting'): C.J.T.M. Teur-
lings ('Engeland') en G. Wie-
gertjes ('Geboren worden, 'ge
woon' een wonder'). Brons: P. 
Beishuizen ('Zwitserland - an
ders bekeken'); A.D.M. Steen
bakkers ('Noorse postwaarde-
stukken') en M.C.A. Siegers 
('Muziek rondom het kerstfeest'). 

Eénkaderklasse 

Goud: G.C. Bakker-Bakker 
('Plont-Aardig-Heden'); S. 
Douwstra (Toeristisch overzicht 
van Engeland'); C.W.G. Mul
ders CWilhelm Teil') en P. Struik 
('Goud, een fascinerend me
taal'). Z/7ver: R. Arts ('Great-Bri
tain: One Penny 1840-1898') ; 
H. van Baast Cterra Australis In
cognita'); G.M.E. Dohmen ('Mu
ziek van instrument tot uitvoe
ring'); Chr.M. van Heijden ('De 

bal is rond'); W . van Hoof ('Het 
dierenrijk in de Nederlandse 
Posf); f i.J. Koenen ('België en 
de Eerste Were ldoodog j ; H.J. 
Koenen ('Een rariteitenkabinef); 
M.G.A.W. de Laat M.G.A.W. 
de ('De kleurrijke wereld van 
bloemen'); C. Loch ('Omgaan 
met water'); P. de Melker ('Eco
nomische bedrijvigheid'); J.J.M, 
de Roos ('De brug tussen tech
niek en filatelie'); G.H.L. Schreu
der ('Profane Kerslbeleving'); D. 
Sterkenburgh ('Brand... bestrij
ding en preventie'); H.J.P. Ster
renburg ('Portugal, pionier van 
de Noord-Zuid dialoo-g'); mevr. 
H.M. Vermeulen ('De krant') en 
M.W.H. Vermeulen ('De rode 
weldaad'). Brons: G.M.E. Doh
men ('Ludwig van Beethoven'); 
H. van Dijckl'Kerst'); M. Jege-
rings-Hendriks ('Mijn fascinatie: 
uilen'); L.G. Kolma ('Van boom
stam tot containerschip')- W.J. 
van Loon ('Republiek Indone
sië'); M.C. Sutherland ('De 
twaalf kenmerken') en A.H.M. 
Swemmers (̂ 'De Nederlandse 
kortingzegels'). 
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Wilt u in één koop alle sinds 1964 verschenen 
hoofdnummers ontvangen? 

Dat betreft dan natuurlijk 49 boekjes! 
Prijs: / 550,00 (franco). 

Bovendien sturen wij u dan in februari ook het 
nieuwe boekje. Gratis! 

^TE^P^ÄTDOMÄL Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel. 0416 331451 
Fax 0416 342856 
booklets@telebyte.nl 
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IMPORTA VERZAMELBAND 
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\_) e mogelijkheden van de Verzamelbanden van Importa zijn ongekend Uw verzameling 
postzegels briefkaarten telefoonkaarten negatieven sigarenbandjes suikerzakjes 
speelkaarten bankbiljetten enz kunnnen prima gerangschikt worden in de Verzamelband 
U bent dan verzekerd van een optimale presentatie van uw verzameling 

De Verzamelband (formaat 270 x 325 mm| is verkrijgbaar m blauw wijnrood groen 
licht en donkerbruin De kunststof band is gewatteerd en is voorzien van 4 nngen 

' Verzamelband 
' (Dpbergcassette in bijpassende kleur maFca 

De transparante bladen zijn in 15 verschillende indelingen leverbaar (zie afbeeldingen) 
Ze zijn absoluut weekmakervrij Dit betekent dus een veilige plaats voor uw 
verzamelingen Bij veelvuldig gebruik adviseren wij u om schutbladen (zwart of rood) 
tussen de bladen te doen zodat krassen vermeden worden 

VI218 x314 mm V2 218 x156 mm V3218x103 mm 
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V4 218 x76 mm V5 218 x60 mm 
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V6 218 x51mm 
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V7 218 x43 mm V8218x37 mm V4vert 54x314 mm V2x2 108x156mm 

V3x3 71x103 mm V4x2108x76 mm 
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VI 0x442x29 mm 
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VI plus zwart insteekblad V5x2  95 x 60 mm 

• Set van 10 bladen 
• Set van 5 bladen VI samen met 5 zwarte 

insteekbladen met 10 transparante stroken 
• Set van 10 rode of zwarte schutbladen 

kunt U aanvragen bij 
Imports' b.v. 

Postbus 301 5400 AH Uden 
I 0413 265973 Fax 0413 266720 

Ê i 
De kroon op uw verzameling 



V E R Z A M E I J G E B I E D 
niEDERLAlUD SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 

POSTBUS 749 2300 AS LEIDEN i 
JAAROVERZICHT NEDERLANDSE 
GELEGENHEIDSZEGELS1997 

U bent er aan gewend 
om aan het begin van 
het nieuwe jaar een 
overzicht te krijgen 
waarin de druktechni
sche bijzonderheden te 
vinden zijn van alle Ne
derlandse gelegenheids
zegels die in het vooraf
gaande jaar zijn ver
schenen. 
Ditmaal is dot overzicht 
wat eerder beschikbaar; 
u kunt dus nu al de bij
zonderheden van de ge
legenheidszegels van dit 
jaar nalopen. 
Op de uitgebreide tabel 
die op u deze pagina's 
aantreft kan nog de vol
gende toelichting wor
den gegeven. 

In de tabel zijn gegevens 
ondergebracht die be
trekking hebben op vel
zegels, op blokken en op 
zegels die afkomstig zijn 
uit blokken. Dat laatste is 
overigens alleen het ge
val afs die losse zegels 
andere kenmerken verto
nen don de identieke vel
zegels. Verder wordt in 
de tabel onder meer in
formatie verstrekt over 
papiersoort, papierrich
ting, drukrichting en tan
ding. 

Gommering 
Een onduidelijkheid 
waar ik voriq jaar ook al 
op attendeerde betreft de 
gommerinq van het qe
bruikte papier. Joh. En
schedé Security Printing 
heeft in maart 1996 zijn 
gommeringsmachine 
weggedaan en betrekt 
sindsdien gegomd pa
pier uit Engeland. Boven
dien was ook daarvóór 
cl gegomd papier inge
voerd, zodat de verza
melaar de leuke taak rest 
uit te zoeken wanneer de 
overgang nu werkelijk 
heeft plaats gehad. 

Doorzicht 
Als we kijken naar het 
doorzicht van het postze
gelpapier dan blijkt bij 
de kortingzegel van 
1995 al de omslag te lig
gen. Vóór die tijd was 
het bijna uitsluitend lllp, 
vanaf die zegel gaat net 
om lllq of een variant 
daarvan, want het door
zicht is aanmerkelijk 

minder duidelijk dan ik 
gewend was bij lllp. Het 
zal u dan ook niet ver
wonderen dat de papier
notatie ook in dit jaar
overzicht weer afwijkt 
van datgene wat in de 
afzonderlijke rubrieksaf
leveringen werd gepubli
ceerd. Incidenteel komen 
we echter nog lllp tegen. 
De voor de handliggen
de conclusie zou kunnen 
zijn dat al het papier met 
doorzicht lllq (vanaf de 

kortingzegel van 1995) 
betrokken werd van Har
rison & Sons, papier dat 
al van een gommering 
was voorzien. De zegels 
met de notatie lllp zou
den uit een oude voor
raad kunnen stammen. 

Papiersoorten 
Ook moeten we in de 
gaten houden dat het 
postzegelpapier in twee 
groepen uiteenvalt. Dit 
dan in samenhang met 
het gebruikte druk
procédé:HS6 1630/7% 
voor offset en 
HS3 1630/7% voor ras
terdiepdruk. Er is echter 

één uitzondering; daar

over later! 

Toegepaste procédés 
Ook in 1997 viel de 
diepdrukproductie be
scheiden uit; die bleef 
beperkt tot vijf blokken: 
Verhuizing, Krassen, 
Tien voor een Kaart, Tien 
voor een verjaardag en 
Korting 1997! De enige 
diepdrukzegel in norma
le loketvellen  als spoed
productie  was de zegel 
ter gelegenheid van de 
Elfstedentocht. Voor de 
verzamelaars van druk
datums op velranden viel 
er in 199/  althans bij 

de gelegenheidszegel 
dan ook vrijwel niets te 
beleven  de grote meer
derheid van zegels werd 
in offset gedrukt. 

Persen en rasters 
In 1997 werden bii^Joh. 
Enschedé Security Prin
ting nieuwe, Japanse off
setpersen geïnstalleerd: 
de Mitsubishi's. Tot dus
ver zijn deze persen nog 
niet ingezet voor de druk 
van postzegels. Net als 
vorig jaar treffen we bij 
de orfsetproductie niet 
langer kleurendruk in vijf 
of meer drukgangen 
aan. Werd in 1996 een 

Overzicht Nederlandse gelegenheidszegels 1997 

Zegel Vel, rol Papier
waarde of blok doorzicht 

Verhuizingen (2 januari): 
80 cent blok (20) lllq 

Elfstedentocht (4 januari): 
80 cent velzegel lllp 

Tien om Ie krassen (21 januari): 
80 cent blok (10) lllp 

Natuur en Milieu (25 februari): 
80 cent velzegel lllq 

100 cent velzegel lllq 

160 cent blok(l) lllq 

SuskeenWiske(18maart): 
80 cent blok (10) lllq 

2x80 cent strook lllq 

Zomerpostzeaels (15 aprH): 
80+40 c velzegel blauw lllq 
80+40 c velzegel roze lllq 
80+40 c velzegel groen lllq 

blok' lllq 
losse zegels uit blok: 
80+40 c blauw lllq 
80+40 c roze lllq 
80+40 c groen lllq 

Pamer

ricnting 

1 

1 

1 

1 
1 

<> 

<> 

<> 

1 
1 
1 
<> 

<> 
<> 
<> 

Glansdia

gonalen 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

# Gebruikte 
drukpers 

# Goebel 

Goebel 

Goebel 

Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Druk
richting 

L 

B 

B 

' L 
' L 

' 0 

B 

B 

' L 
' L 
' L 
' B 

Perfo
raat 

stans 

G 

G17 

Y 
Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 
Y 
Y 

Gebruikte 
vormen 

□ Ulli üMllll □RUU 

□ umi 

□ UA1A1A1A 
□ R1A1A1A1A 

□ um 
□ um 
□ U211 
□ 

□ um 
□ L2222 
□ 

□ um 
□ um 
□ um 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ R11111 

□ UB1B1B1B 
□ R1B1B1B1B 

□ RHU 
□ R1111 
□ R1211 

□ RUH 
□ R2222 

□ RHU 
□ RHU 
□ RHU 

Tïen voor een kaart (6 mei): 
80 cent blok (10) lllq 

Tien voor een verjaardag (6 mei): 
80 cent blok (10) lllq 

Rode Kruis (27 mei): 
80+40 c velzegel 

Algemene Rekenkamer (27 mei): 
80 cent vel lllq 

HIarshallpkm (27 mei): 
80 cent vel lllq 

45/45 # Goebel B G17 

45/45 # Goebel B Gl 7 

□ UA1A1A1A □UB1B1B1B 
□ R1A1A1A1A □RIBIBIBIB 

□ UA1A1A1A □UBIBIBIB 
□ R1A1A1A1A QRIBIBIBIB 

<> 45/45 

45/45 

45/45 

# Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

0 

L 

L 

Y 

Y 

Y 

□ um 
□ U212 

□ um 

□ um 
□ L2111 

□ Rim 
□ R1212 

□ Rim 

□ Rim 
□ R21H 



begin aemaakt met het 
geDruiken van zoge
noemde 'stochastische' 
rasters (Sportzegels), in 
1997 werden die rasters 
al voor een groter aantal 
zegels toegepast; in de 
tabel zijn de zegels die 
op deze wijze werden 
geproceerd aangegeven 
meteen asterisk ('). 

Papier 
Het Harrisonpapier voor 
offsetdruk was in 1995 
(en een groot deel van 
1996) nog geheel voor
zien van aan de papier
brij toegevoegde witma
kers. Hetzelfde  maar 

dan in bescheiden mate 
gold voor de coating. In 
mei 1996 werd dat ge
heel anders: vanaf de 
NederlandVakantie
landzegels ontbreekt elk 
spoor van witmaker in 
de papierbrij. Het gaat, 
zoals de Engelsen dat 
noemen, om papier zon
der Optical Brightening 
Agents, kortweg OBA
free. Slechts bij de Sport
zegels zien we nog pa
pier met witmaker naast 
OBAfree\ In de hier be
handelde j^aargang, 
1997, is al het papier 
dat voor offsetdruk werd 
gebruikt witmakervrij. 

Alleen bij de Suske en 
Wiskezegels zien we 
een vervuiling met wit
makers. Bij de bijzonde
re emissie in rasterdiep
druk  de Elfstedentocht
zegel  komen zowel in 
de coating als in het pa
pier zelf witmakers voor. 
Overigens geldt voor de 
zegels in offsetdruk als
ook die in rasterdiepdruk 
dat de coating met fosfor 
nog altijd een behoorlij
ke hoeveelheid witma
kers bevat. 

Fosforbalken en gom 
Met het gebruik van fos
forbalken bij de Korting

zegel van 1996 werd 
een trend gezet die ook 
in 1997 volop werd ge
continueerd. In de tabel 
zijn de emissies die van 
zulke balken zijn voor
zien gemerkt met een 
Amerikaans nummerte
ken (#). Voor alle zegels 
die van dit teken zijn 
voorzien geldt dat het 
papier en de coating 
geen witmakers bevat
ten! Het enige dat onder 
de ultraviolette lamp op
licht (en nalicht) is de ros
forbalk. De RodeKruis
zegel valt in deze cate
gorie, maar doet optisch 
een stuk minder wit aan. 

^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^Hj 
Zegel Vel, rol Papier Poiiier
waarde of blok doorzicht ricnting 

EU (17 juni): 
100 cent velzegel lllq 

NederlandVakantieland (1 juli): 
80 cent velzegel lllq 1 
80 cent blok (10) lllq <> 

100 cent velzegel lllq 1 

150 jaar KIVI (5 augustus): 
80 cent velzegel lllq 1 

700 jaar Astmacentrum (5 augustus): 
80 cent velzegel lllq 1 

Nederland Bloemenland (5 augustus): 
80 cent velzegel lllq 1 

200 jaar Franz Schubert (5 augustus): 
80 cent velzegel lllq 1 

Jongerentrends (2 september): 
80 cent velzegel, rood lllq 1 

80 cent velzegel, blauw lllq 1 
80 cent blok (10), blauw lllq 

Tien voor de baby (7 oktober): 
80 cent blok (20) lllq 1 

Kinderpostzegels (12 november): 
80+40 c vel, roodkopje lllq 1 
80+40 c vel, kleinduimpje lllq 1 
80+40 c vel, geest uit f es lllq 1 

blok' lllq <> 
losse zegels uil blolc 
80+40 c roodkapje lllq 1 
80+40 c kleinduimpje lllq 1 
80+40 c geest uit f es lllq 1 

Kortingzegels (25 november): 
55 cent blok(20)' lllq? 1 

Glonsdia # 
gonalen 

45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 

45/45 # 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

45/45 # 

': 2x80+40 (blauw) plus 2x80+40 (roze) plus 2x80+40 cent (groen) 

Gebruikte 
drukpers 

Roland 363 * 

Roland 363 
Rolond 363 
Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 

Goebel 

Roland 363 * 
Roland 363 * 
Roland 363 * 
Roland 363 * 

Goebel 

Druk

richting 

0 

L 
B 
L 

L 

L 

0 

L 

L 

L 
B 

B 

L 
L 
L 
0 

B 

': 2x80+40 (roodkapje) plus 2x80+40 (kleinduimpje) plus 2x80+40 cent (geest uit fles) 
:̂ zes verschillende versies 

Perfo
roat 

V 

Y 
Y 
Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

stans 

Y 
Y 
Y 
Y 

stans 

Gebruikte 
vormen 

□ Ulli 
□ L1212 
□ L1213 
□ L1313 
□ L2424 

□ 11111 
□ Lim 
□ Lim 

□ 11 

□ 11 

□ Lim 

□ Lim 

□ L111 
□ L211 
□ Lim 
□ Lim 
□ L1211 

□ L1A1A1A1A 
□ RIAIAIAIA 

□ Lim 
□ Lim 
□ Lim 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ R H U 
□ R1212 
□ R1213 
□ R1313 
□ R2424 

□ R H U 
□ R1111 
□ R1111 

□ R1111 

□ R H U 

□ R i l l 
□ R211 
□ R H U 
□ R H U 
□ R1211 

□ L1B1B1B1B 
□ R1B1B1B1B 

□ R H U 
□ R H U 
□ R H U 

Onder de ultraviolette 
lamp lijkt de coating een 
violette glans af te geven, 
de gomzijde is daarente
gen totaal anders. Met 
gewoon licht kunnen we 
zien dat er qeen spoor 
van blauw/groene gom 
aanwezig is. De gom 
doet wat rozeacntig 
aan. Het gaat bij deze 
zegels om een proef met 
papier van Coated Paper 
Ltd (CPL Chancellor Litho, 
OBAvrijj met de crème/ 
rozeachtige gom die ik 
ook in het artikel over de 
postwaardenproductie 
van Joh. Enschedé voor 
Royal Mail beschreef. In 
de artikelen over de Bel
gische postwaardenpro
ductie neb ik die gom 
gemakshalve de notatie 
C2 gegeven. Hoewel het 
beslist om een andere 
gom gaat dan die, welke 
door Harrison in 1973 
gebruikt werd, lijkt me 
ae notatie C2 voor deze 
gom van CPL niet mis
plaatst. 

Perforatie 
In de kolom 'perforaat' 
vindt u de code voor de 
gebruikte formaten/tan
dingen. De gebruikelijke 
zijn G (123/4:14 16 tan
den horizontaal/25 tan
den verticaal), respectie
velijk Y (123/4:13'/4, 16 
tanden horizontaal/24 
tanden). Een variant op 
het bekende G/Yfor
maotis 13V2:14, 17 
tanden horizontaal/25 
tanden verticaal); bij ge
brek aan een andere 
compacte notatie noem 
ik deze variant G/7 ; we 
kwamen hem in 1996 
overigens niet tegen. 

Afwijkende tandingen 
De zelfklevende zegels 
vereisen een pseudoper
foraat dat wordt uitge
stanst. Tot dus ver nog 
zien we dat nog maar al =
leen bij rasterdiepdruk. Z 
De zegel 'Nederland EU ^ 
voorzitter' heeft een vier ^ 
kant formaat en een tan = 
ding die overeenkom met ^ 
het oude Vformaat: = 
13V'i, 26 tanden hori ™ 
zontaal, 26 tanden verti ^ 
caal; drie velranden zijn 2 
geheel doorlopend ge ï 
perforeerd, de onder ^^— 
rand niet, In decimalen I j jQ 
uitgedrukt komen 26 tan ' 0 3 
den over 39 millimeter 
lengte neer op de notatie 
13.3333. 



MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren Z. Planten 
3. Spoori)«regen 4» Padvinderij 
5. Scltepen 6. LuchtZRuimtevaart 
7. Scfiilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE  BLOKKEN 
Cmeer dan sooo verscliillende velletjes) 

l i jsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche i z 

D  48X43 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 25X 46718 

P o s t B e e l d U n i e k 
Postzegelwinkel PoslBeeld is uniek. Want PostBeeld is al bijna 15 jaar lang 
bezig om 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. 

Een dagje uitP PostBeeld 
is meer dan zomaar 

een postzegelwinkel! 
De meeste postzegehvinkels lijken op elkaar. Bij PostBeeld is dat 
anders, want PostBeeld heeft geluisterd naar de wensen van 
verzamelaars. Daarom hebben wij een grote winkel (200 m2) 
waar U zelf de zegels rustig kunt bekijken. Motiefverzamelaars 
kunnen hun gang gaan in het unieke 12 meter lange filarama. 
Landenverzamelaar kunnen aan een toonbank rustig zoeken. Er 
is echter meer. PostBeeld is onderdeel van verzamelwinkel 
Collectio met verzamelartikelen en 2e hands boeken op allerlei 
gebied. Neem gerust uw kinderen mee, zij kunnen zich vermaken 
in onze Lego hoek. En wilt U daarna nog iets van Haarlem zien, 
vraag dan een gratis wandelroute! 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 0235272136 

de leukste postzegelwinkel fax: 0235272753 

Email: pstbeeld@worldonIine.iil 
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. 

ientiors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
■3x0541520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Turfsinge! 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

ALLEEN IN GRONINGEN; 
Nieuwe voorraad kilowaar en 

modeltreinen 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Drogen in recordtijd 
en kaarsrecht 

Veitaljgbaar bij jedere postzegelhandel. 
Voor Infoimatle en uitgebreide SAFE foider: resultaat! 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Rottenlam, Tel. 0104143077*Fax 0104149499 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droogpress ƒ 3 6 5 , -

mailto:pstbeeld@worldonIine.iil
http://www.cronje.net/collectio
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WAT IS ZO'N VERZAMELING NOU 
EIGENLIJK WAARD? 

Of het nu een verzameling postzegels of munten betreft, de waarde laat zich 
moeilijk in geld uitdrukken. De ware verzamelaar gaat het immers in de eerste 
plaats om het plezier in de hobby. Toch kan er een moment komen dat de 
waarde wel een rol gaat spelen, wanneer u bijvoorbeeld overweegt om welke 
reden dan ook uw collectie gedeeltelijk of geheel te verkopen. 
In dat geval doet Rietdijk u een aanbod voor een GRATIS TAXATIE. 
Onderstaande waardebon heeft een onbeperkte geldigheidsduur. 
Bewaar 'm dus bij uw verzameling of bij uw waardepapieren. 

RIETDIJK POSTZEGEL EN MUNTENVEILING BV  A n n o 1 9 1 9 : 
• 78 jaar nationale en internationale ervaring als veilinghouder is uw garantie 

voor een maximale opbrengst; 
• deskundige verkaveling en presentatie middels luxe catalogus, fotobijlage 

en evt. extra publiciteit bij importante objecten. 
'* renteloos voorschot tot 60 % van de getaxeerde waarde; 
► gratis verzekering; 
► bezoek aan huis mogelijk bij grotere collecties; 
» uiterst correcte en discrete afwikkeling. 

Rietdijk 
Postzegel en Muntenveiling BV, 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis), 2514 GC Den Haag, 
telefoon 070364 79 57, fax 070363 28 93. 
Email adres: rietdijk.auctions@tip.nl 

WAARDEBON 
( ü E L D 1 G H i; I D S D U U R O N H E 1' A A L D ) ' 

Tegen inlevering van deze waardebon kunt u aanspraak maken op een 

gratis taxatie 
van een postzegel en/of muntencollectie 

U kunt van maandag t/m vrijdag van 9.0017.00 uur terecht op 
ons kantoor Noordeinde 41, Den Haag. 

Belt u gerust voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie : 070  364 79 57. 

Grotere collecties kunnen na overleg ook bij u thuis of in de kluis worden getaxeerd. 731 
Rietdijk Fostzei*el en Muntcnveilinj* RV  Noordeinde 41 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


HOLLANDS 
b?^e 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAGVAN9 17UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 
GRATIS NIEUWE PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

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

50,-
40,-

7-
189,-
1 3 4 -

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

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

98,-
117,-

42,-
231 , -

Nieuw Zeeland 243, -
Noorwegen 91 -
Palestina 
Portugal 
San Manno 
Spanje 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

57 , -
214, -
114,-
127,-

89 , -
85 , -

1 3 7 -

NIEUWE OOST-EUROPESE REPUBLIEKEN 

Posttris 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

ARMENIË 
AZERBAIDZJAN 
GEORGIË 
KARABACH 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
UZBEKISTAN 
WIT RUSLAND 

KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 

SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 1991 

6 -
4 0 -
1 4 -

29-

3 -

1992 

20-
19-
11-

102-
3 1 -

1160-
1 -

86-
13-
37-
17-
3-

12-

32-
67-
46-

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling van tenminste 6 0 -

imHERMERKIOEKER 
NIORLEY-BRIGHT 
IN8T-A-TECT0R 

van 6 9 - veop sleclits 49,50 

1993 
44-
129-
28-
48-
62-
24-

18-
7-
74-
48-
42-
8-
35-
20-

1994 
37-
76-
37-
31-
146-
14 

38-
135-
253-
28-
41-
16-
15-
417-
75-
41-
45-
37-
32-

1995 1996 
26-
39-
31-

218-
182-

169-
100-
238-
104-

30-
99-
20-
95-
57-
30-
33-
44-

24-
62-
35-

193-
45-
105-
189-
21-
165-
149-
14-
48-
70-
188-
67-
91-
56-
29-
38-

TOTAAl 
157-
365-
163-
313-
650-
265-
105-
1574-
264-
817-
342-
134-
119-
222-
657-
344-
323-
219-
136-
152-

NIEUW ZEELAND 
Blok 5 0 b (ongetand) 

RUGBY-BL0K1995 
Cat. Michel DM 500,-

/ 350,-
Slechts enkele stuks In voorraad 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 
OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten allefrankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes W/ij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* • 
6 4 -
7 4 -
7 8 -
9 0 -
8 4 -
81 -
6 6 -
91 -
8 4 -
7 8 -

© 
5 4 -
6 1 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -

70/79 775,-
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 -
4 6 -
48-

685.- 525.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 -
224 -

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

51 -
224-

91 -
79-
79-
4 9 -
9 3 -

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 6 
postfris 2 1 1 5 , -

gestempeld 1 7 9 0 , -

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

*• 
65-
75-
102-
75-
72-

® 
35-
32-
55-
54-
49-

217- 195-
82 - 47 -
128- 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-

3 9 -

181 -
102-
149-
99-

164-
124-
256-

92 -
210-

32 -
80/89 1625.- 1375.-
1990 2 9 -
1991 2 9 -
1992 3 4 -

23-
19-
24-

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 2 9 5 0 , -

gestempeld 2 3 5 0 , -

POLEN RUSLAND 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* • 
104-

8 5 -
6 2 -

213 -
198-

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

® 
5 2 -
3 8 -
3 3 -

179-
164-
2 3 -
2 3 -
2 2 -
1 8 -
1 7 -

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* • 
177-
2 0 1 -
245 -
127-
426 -
197-
149-
127-
159-
116-

® 
89 

138 
236 

67 
462 
108 
79 
65 
77 
68 

60/69 890.- 549.- 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 -

14-
21 -
39-
24-
19-
15-
37-
50-
43-
44-

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

34-
4 4 -
59-
72 -
4 8 -
51 -
72 -

19-
26-
39-
52 -
29-
37-
51 -

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 6 
postfris 2 2 6 0 , -

gestempeld 1 3 3 5 , -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

88-
83-

111 -
88-
9 9 -
71 -

149-
149-
129-

9 0 -

46-
41 -
6 1 -
46-
66-
36-
49-
84-
74-
51 -

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

141 -
74-
71 -
81 -
95-
64-
63-
69-
109-

98-
49-
46-
46-
55-
38-
38-
45-
60-
58-

849.- 519.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100-
35 -
9 7 -
93-
45 -
8 9 -

149-

47-
35-
65-
50-
3 9 -
8 9 -

149-

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 6 
postfris 4 2 7 5 , -

gestempeld 2 5 2 5 , -

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,— 
3 1 , — 
35,— 
36,— 

Komplee t 375,— 

F D C 

4 9 -
32,-
40,-
3 9 -
43, -
40,-
42,-
39,-
38,-
43,-
47,-

445,-

KINPERVELLETJES 
jaar nummer 
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 — 
1125 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
5 10 
5 10 
510 
5 10 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
7 15 
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 66 
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 

1 6 4 stuks ƒ 9 5 0 , -

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

6b 210 — 
6c 65 — 
6cl 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 60 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF105 — 
9a 33 75 
9b 245 — 
9d 190-
9e 130 — 
9f 190-
9g 49 — 
9h 3 0 -
9aF 2 1 -
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 196 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
10bF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 6 0 -
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1160 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
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 6 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 1125 
41 1125 
42a 1 5 -
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43cl 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
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 stuks 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 
3s t 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82,-
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 ! 

V A T I C A A N 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 -
9 9 -

1 4 8 -
9 8 -
8 5 -

1 0 0 -
8 5 -
7 6 -
7 8 -
8 9 -
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 

8 5 -
121 -
133-
129-
123-
171 -
1 3 1 -
105-
105-

9 5 -
8 3 -
7 3 -

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 i e 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. 

M si 

O. o 
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 

CLO 

i ® 
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 

o\ 
2 ^ 
3 —' 
oc — 
l U t~ 
o ■— 
U I ^ 
NVPH 
• • 

3,-
9,-
7-
4,-
5,-
4,-
5,-
5,-
7,-
9,-

56,-

10,-
10,-
49,-
14,-
16,-

13,-
47,-
22,-
41, -
49,-

265,-

56,-
99,-
80,-

108,-
79,-

64,-
79 -
70,-
94,-
80,-

795,-

107-
99,-
77,-

109,-
75,-

107,-

1665,-

l i l 

O 

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,-

rERZ 
UM 

DC 

Zonne 
• • 

14,-
8,-
5,-
6,-

11,-
10 -
7 -
9,-
8 -

14 -

89,-

17,-
13,-
16,-
15,-

152,-

82,-
50,-
41, -
38,-
76,-

490,-

99 -
105,-
107,-
110,-
183,-

9 8 -
118-
131 -
108,-
109,-

1145,-

122,-
122,-
180,-
186,-
182-
172-

2620,-

oc 

Yvert 

** 

8 -

6 3 -

9 2 -

21 -

4 5 -

11 -

1 0 -

245, -

1 3 -

9 -

1 0 -

2 3 -

3 0 -

3 3 -

360, -

EE 
l U i 

l U 

o 

oioem 
• • 

63,-
38,-
14,-
10,-
17,-

3 9 -
76,-
94,-
25,-

2 1 1 -

575,-

283,-
165,-
146,-
274,-
127,-

213,-
288,-
103,-
104,-
336,-

1998,-

311,-
937-
323,-
371,-
66,-

57,-
108,-
554,-
537,-
162-

3375,-

102,-
134,-
136-
118,-
118,-
267,-

6675,-

'S. 
U I —> 

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 -

51 -

495 -

6 3 -

6 6 -

7 8 -

9 4 -

1 2 5 -

1 1 4 -

1625,-

EUROPA 
—» 
te 

oc 
u . 

Yvert 
• • 
108,-
90,-
56,-

117,-
40,-

42,-
26,-
29,-
47,-
68,-

610,-

62,-
6 6 -
74,-
66,-
66,-

62,-
80,-
98,-
79,-

102,-

739,-

139,-
267,-
119-
135-
291,-

243,-
200,-
1 8 1 -
220,-
161,-

1915,-

165-
181,-
218,-
198,-
195,-
157,-

4379,-

U I 
_ l 
V) 

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 -

108, -

6 2 -

1 1 7 -

9 5 -

1 1 6 -

1230,-

I U I 

U J 

C D 

Yvert 

99,-
90,-
60,-
60,-
37,-

950,-
32,-
32,-
64,-
90,-

1475,-

50,-
35,-
57 -
40,-
59,-

90,-
51,-
48,-
56,-
6 1 -

530,-

8 9 -
119,-
62,-
99,-
92,-

117,-
65,-
80 -
77 -

185-

975,-

69,-
88,-
82,-

117,-
124,-
137,-

3510,-

oc 

U I 

U . Yvert 

** 

4 5 -
1 3 -
32 , -
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. -

( 9 
OC 

ca 
S 
U I 
X 

Yvert 
• • 

2 2 -
11,-
17,-
18,-
15,-

12,-
11,-
16,-
2 1 -
9 -

145,-

25,-
20,-
21,-
36,-
64,-

23,-
37,-
37,-
37,-
24,-

319,-

45-
3 1 -
37,-
57,-
56,-

56,-
48,-
57,-
32,-
46,-

455,-

45-
47,-
46,-
53,-
65,-
58,-

1200,-

a 
«X 

U I 

o 
U I 

Yvert 
• • 
2 0 -
6,-

56,-
40,-
47,-

32,-
6 1 -

103,-
16,-
43,-

419,-

73,-
45,-
47,-
38,-
25,-

53,-
70,-
33,-
42,-
62,-

465,-

7 0 -
9 5 -
95,-

112-
103,-

85,-
71,-

192,-
162,-
153,-

1125,-

133-
156,-
199,-
189,-
113-
139-

2850,-

K 

U I 
1 — 
CO 
o 
o 

Michel 
• ♦ 

14,-
20,-
15,-
15,-
16,-

15,-
17,-
17,-
20,-
19,-

165,-

18,-
18,-
21, -
24,-
30,-

29,-
30,-
28,-
30,-
36,-

259,-

35,-
37,-
38,-
40,-
41, -

43,-
43,-
46,-
45,-
4 6 -

405,-

50,-
52,-
49,-
62,-
69-
84-

1175,-

VERENIGDE NATIES 

>̂  
Yvert 

♦ ♦ 
5 -
8 -

13.-

8 -
9 -
6 -
9 -

10-
2 3 -
10-
11 -
13-
19-

115,-

2 2 -
2 4 -
2 8 -
5 9 -
4 7 -
6 0 -
3 8 -
4 5 -
3 2 -
25 -

370,-

4 2 -
3 1 -
2 9 -
2 1 -
3 8 -
2 2 -

670,-

111 
O 

Yvert 

2 7 -

2 7 , -

1 5 -
1 6 -
1 2 -
1 2 -
17, -
2 1 -
1 5 -
1 4 -
1 7 -
1 4 -

149,-

1 1 , -
12 , -
1 5 -
2 9 -
2 0 -
41 -
3 0 -
3 0 -
2 3 -
3 9 -

245, -

4 3 -

4 4 -

4 7 -

3 5 -

4 8 -

3 9 -

660 , -

z 
111 

1 
Yvert 

** 

5 -

1 7 -

22 , -

1 0 -
9 , -

17 , -
3 0 -
2 7 -
3 9 -
2 7 , -
2 6 -
2 0 -
3 4 -

235, -

4 9 -
4 8 -
3 5 -
5 0 -
3 6 -

510, -

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzeni 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
Wit te hlaH7 ?P Rn 9f i - 97 - 9f i -

1 Zwart« i bladz 39,50 38 - 37,- i6,-

i 
\^ichel 
* • 

27 -
26,-
19,-
17,-
24,-

12,-
24,-
14,-
19-
2 0 -

198,-

2 3 -
2 5 -
29,-
32,-
35,-

38,-
29,-
38,-
47,-
31,-

320,-

3 5 -
42,-
39,-
44,-
44,-

41, -
42,-
50,-
4 6 -
56 -

430,-

53,-
53,-
65,-
65,-
89 -
89,-

350,-

R 

V€ 
\ 

o 
3 
oc 
U I 
co 
1 — 

Michel 
• • 

88,-
31,-
7 2 -
19,-
18,-

18,-
25,-
20,-
20,-
19,-

325,-

2 3 -
2 3 -
31,-
44,-

158,-

22,-
50,-
37,-
32,-
3 6 -

445,-

3 8 -
46,-
44,-
52,-
42,-

52,-
62,-
4 9 -
55,-
55 -

485,-

4 8 -
59,-
66,-
69,-
99,-
9 8 -

1675,-

JAARGANGEN, SERIES 

VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 
• • © 
23,- 19,-
11,- 14,-
12,- 17,-
36,- 45,-
9,- 11,-

57,- 25,-
9,- 11,-

20,- 26,-
29,- 20,-
45,- 27,-

245,- 210,-

86,- 54,-
82,- 60,-
67,- 45,-
56,- 36,-
75,- 38,-

54,- 33,-
74,- 42,-
84,- 50,-
66,- 44,-
62,- 34,-

699,- 430,-

66- 33,-
138,- 71,-
95,- 46,-
96,- 56,-

104,- 58,-

108,- 55,-
108,- 56,-
135,- 72,-
168,- 84,-
165,- 106,-

1159,- 829,-

292- 176-
275- 170-
201,- 125,-
186,- 124-
150- 107-
161- 129-

3300,- 2075,-

BERUJN 
Michel 

♦ * 
22,- 44,-
10,- 10,-

1,- 1,-
20 - 22,-
13,- 13-

42,- 42-
12,- 14-
9,- 1 1 -

25,- 26-
30,- 26-

179,- 205,-

92,- 90,-
42,- 36,-
38,- 31,-
26,- 23,-
68,- 49,-

23,- 20,-
66,- 63,-
65,- 48,-
61,- 66-
44,- 38-

519,- 459,-

45,- 38,-
112,- 94,-
62,- 52,-
79,- 66,-
66,- 61,-

73,- 67,-
151,- 233,-
124,- 186,-
197,- 315-
109,- 99-

995,- 1195,-

1675,- 1825,-

DDR 
Michel 

♦ * © 
96,- 96,-

111- 209,-
80- 104-

230,- 200,-
73,- 49,-

72,- 57,-
73,- 53-
69,- 61 -
62- 52,-
94,- 83,-

950,- 95a-

55,- 51,-
54,- 54,-
56,- 42,-
63,- 56-
56,- 49-

61,- 55,-
64,- 57,-
78,- 79,-
68,- 53,-
80,- 66,-

625,- 565,-

113,- 88,-
111,- 93,-
117,- 97,-
103,- 71,-
83,- 89,-

93,- 82-
69,- 63-
79,- 69-
81,- 84-

106,- 95-

945,- 820,-

2490,- 2300,-

EUZENPAKKET POSTZEGELS 
10.000 

»rschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 , ' 
WIJ KOPEN 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van franl<eerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
3IE ƒ 3,50 p i c o Fr 
MKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
D f 0.80 D Mark 

VER STATEN /115p$ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL f 0.85 o Franc 

1 PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIER-
1 MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

BES 

LEVI 

VER 
BET 

VOO 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 
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 

56/96 

CEPT 
** 
6 1 1 -
165 -
1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-
3 4 -
5 9 -
6 8 -
6 0 -
5 8 -
4 5 -
5 5 -
5 8 -
9 8 -
8 2 -

605,-
8 5 -

3 5 8 -
1 0 5 -
156 -
149 -
125 -
1 6 2 -
147 -
1 1 2 -
107 -

1475,-
1 3 2 -
196 -
2 8 3 -
2 3 2 -
2 7 6 -
2 8 7 -
2 5 9 -
2 8 5 -
3 1 6 -
2 4 5 -

2460,-
2 7 3 -
5 0 1 -
2 9 1 -
2 7 6 -
199 -
2 2 9 -

7225,-

© 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

405,-
3 3 -
4 3 -
5 0 -
4 2 -
4 2 -
3 5 -
4 0 -
4 5 -
7 8 -
6 0 -

459,-
6 0 -

2 6 5 -
7 3 -

108 -
1 1 5 -
9 4 -

145 -
127 -
9 2 -
8 8 -

1145,-
1 1 1 -
159 -
2 0 7 -
176 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

1950,-
2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 5 3 -
195-
2 1 9 -

5450,-

MEELOPERS 1 
• * 
5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-
6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

248,-
1 5 -
2 3 -
3 2 -
1 4 -

1 0 1 -
3 3 -
5 2 -
3 2 -
5 6 -
5 5 -

405,-
4 0 -
4 8 -

114 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-
3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -
1 3 9 -

2500,-

1 VOORLOPEI 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIËST-A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

** 
240 -
3 9 -
2 5 -

4 5 0 -
165-
9 6 -

165-
1250-

149-
3 9 -

575 -
350 -
240 -

1 8 -
165-
4 5 -

9 -
1 3 -

245 -
4 1 -
6 5 -
1 8 -
9 5 -

9 -

© 
3 4 -

1 0 -
5 2 -
1 1 -

105,-
3 -
5 -

1 3 -
13,-
6 -
8 -

2 9 -
1 3 -
3 5 -
7 5 -

196,-
1 0 -
1 6 -
2 2 -

8 -
8 1 -
2 2 -
4 0 -
3 1 -
4 6 -
3 8 -

308,-
3 0 -
4 3 -
8 4 -
3 3 -
7 0 -
7 8 -
6 8 -

128 -
7 1 -
8 2 -

675,-
2 6 4 -
1 4 4 -
3 3 -
4 0 -

1 7 0 -
1 3 9 -

2025,-

{S 
© 

6 3 -
3 8 -
1 9 -

4 4 5 -
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
1 1 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -
8 -
8 -

1 8 -
3 5 -
5 5 -

3 -
4 5 -

9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625- | 

TELLEN PER POST. HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerf straat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

ERING: NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60,-
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5,50 per zending Bestellingen 
Albums, catalogi, insteekboeken etc porto extra 
BUITENLAND portokosten extra bankkosten ƒ 6,50 per zending 

ZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
RUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting bij de bestelling girobetaalkaart of 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

DITCARDS: bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

793 



VERVALSTE BEATRIX-ZEGELS 
(TYPE 'INVERSIE') ONTDEKT 
Waarschijnlijk ̂ ote aantallen vervaardigd 

HENDRIK W VAN DER VLIST FRPSL, ASSENDELFT 

Vervalsingen komen niet alleen voor bij kostbare, klassieke postzegels - ook meer alledaagse exemplaren komen 

voor bedrieglijke namaak in aanmerking. Dat laatste mag blijken uit het relaas van de auteur van de nu volgende 

bijdrage, dat handelt over vervalsingen van Beatrix-zegels. 

2 Op deze foto is heel goed te zien dat de echte zegel (links) onder ultraviolet licht een 5 Ook hier is weer heel goed te zien dot de echte zegel (links) onder ultraviolet licht 
duidelijke luminescentiereactie vertoont De vervalsing (rechts) reageert met of nauwe duidelijk reageert en de vervalsing (rechts) met of nauwelijks De conclusie tigt voor de 
lijks onder de ultraviolette lamp het papier heeft vrijwel geen 'witmaker hand het papier van de vervalsing heeft vrijwel geen 'witTTiaker" 

3 Achterzijde van de zegels op afbeelding 2 de echte zegel (links) reageert sterk, de 6 De achterzijden van de zegels van 1 60 gulden leveren hetzelfde beeld op de echte 
vervalsing (rechts) vri jwefmet (links) reageert sterk, de vervalste (rechts) vrijwel met 



Naar aanleiding van een brief 
over een onderzoek dat be
trekking had op andere ver
valsingen kreeg ik van mijn 
Duitse collega-keurmeester, 
dr. Albert Louis uit Hürth, 
een schrijven. Hij deelde daar
in mee dat hij van een beken
de postzegelveiling in Berlijn 
enige zegels ter keuring had 
ontvangen waarvan men het 
vermoeden had dat ze vervalst 
waren. De zegels zaten in een 
zogenoemde Einheferungskiste, 
met andere woorden: het ging 
om een grote restpartij in een 
kist. 
In de bewuste kist zaten de 
volgende waarden van de 
Beatrix-zegels in het type-
Struycken ('inversie'): 80 en 
90 cent en 1, 1.30, 1.40, 1.60, 
2.50 en 3 gulden. Al deze ze
gels waren - zoals gezegd: de 
inzender vermoedde het al -
complete vervalsingen. 
Op de fotokopie die ik van dr. 
Louis ontving waren alle ver
valsingen, op de zegels van 
80 cent en 1.60 gulden na, 
vierzijdig doorstoken. De twee 
resterende waarden zijn zoge
noemde rolzegels en tweezij
dig doorstoken. 
Gezien het feit dat men enige 
voorbeelden van deze zegels 
ter keuring zond, mag worden 
aangenomen dat het om aan
zienlijke aantallen 'zegels' 
ging, hetzij vierzijdig doorsto
ken, hetzij tweezijdig (rolze
gels) . 
Omdat ik alleen de beschik
king heb over de twee rolze
gels en niet over de andere 
waarden, heb ik noch een be
schrijving, noch foto's hiervan 
kunnen maken. Maar gezien 
de afdrukken op de fotokopie 
kan gevoeglijk worden uitge
gaan van het gegeven dat de 
afbeeldingen identiek zijn en 
net zo slecht uitgevoerd als 
die van de 80 cent en 1.60 gul
den. 
In het kader vindt u een zo 
nauwkeurig mogelijke be
schrijving van de twee ter be
schikking staande waarden. 
Wat de overige vervalsingen 
betreft: aangezien ik daarvan 
geen originelen ter beschik
king heb moet een beschrij
ving van deze vervalsingen he
laas achterwege blijven. Wel 
mogen we - gezien de algeme
ne indruk van de hier wèl be
schreven vervalsingen en ge
zien het beeld dat een fotoko
pie van de overige waarden 
ons biedt - aannemen dat de 
overige vervalsingen dezelfde 
kenmerken vertonen. 

Meldingen van soortgelijke ver
valsingen en inlichtingen die met 
dit ondenuerp verband houden 
zijn welkom fnj de redactie, die de 
gegevens zal doorgeven aan de au
teur van deze bijdrage. 

Druktechnische kenmerken Beatrix-zegels 
(verschillen tussen de echte en de valse exemplaren) 

ECHTE ZEGELS 

80 cent type-Struycken 
(Beatrix 'inversie') 

Origineel (afbeelding 1, links) : 

gedrukt in autotypische diepdruk 
zegelbeeld over het algemeen opgebouwd 
uit vrij gelijkmatige 'rasterpunten' 

kleur: oranjebruin 

perforatie: tweezijdig gesneden (verticaal 
ongetand) en horizontaal geperforeerd 
13'/2, waarbij één hoeknaald verwijderd is 
om een bredere papierbrug te verkrijgen 
voor het snijden van de bedrukte papierrol 
tot smalle rollen 

papier: gestreken papier; zogenoemd fosfo-
rescerend papier, toplaag, te zien onder ul
traviolet licht (zie afbeelding 2, links); ge
gomd; papierbreedte 21 mm 
er zijn rollen gedrukt op papiersoorten 
waarvan de gom verschillend reageert on
der ultraviolet licht, 3600 A; (zie afbeelding 
3, links). Reacties: a. fel vrit en b. grauw 
roodbruin-achtig. Type a. heeft grote ge
printe rolnummercijfers en een dito letter, 
type b. heeft kleine geprinte rolnummercij
fers en een dito letter; beide 7 punten hoog 

1.60 gulden type-Struycken 
(Beatrix 'inversie') 

origineel (afbeelding 4, links) 

gedrukt in autotypische diepdruk 
het zegelbeeld is over het algemeen opge
bouwd uit vrij gelijkmatige 'rasterpunten' 

kleur: karmijn (afgeleide van Pantone 
251?) 

perforatie: tweezijdig gesneden (verticaal 
ongetand) en horizontal geperforeerd 
ISVs, waarbij één hoeknaald verwijderd is 
om een bredere papierbrug te verkrijgen 
voor het snijden van de bedrukte papierrol 
tot smalle rollen 

papier: gestreken papier; zogenoemd fosfo-
rescerend papier, toplaag, te zien onder ul
traviolet licht (zie afbeelding 5, links); ge
gomd; papierbreedte 21 mm 
de ter beschikking zijnde rolzegel is ge
drukt op een papiersoort waarvan de gom 
fel wit reageert onder ultraviolet licht, 
3600 Ä (zie afbeelding 6, links) 

VALSE ZEGELS 

80 cent type-Struycken 
(Beatrix 'inversie') 

Vervalsing ten nadele van de post (afbeel
ding 1, rechts) 

gedrukt in offset 
het zegelbeeld is opgebouw uit ongelijkma
tige, samenklonterende 'rasterpunten' 

kleur: bruin (Pantone 464 - donkerder dan 
het originele oranjebruin) 

perforatie: tweezijdig gesneden (verticaal 
ongetand) en horizontaal met een doorlo
pende lijndoorsteek 12'/2, duidelijk her
kenbaar aan de ongelijkmatige, ruwe pa
pierscheiding, die soms volledig kapot gaat 

papier: v«t papier, enigszins bruinachtig 
getint aan voorzijde; geen fosforescerend 
papier; onder ultraviolet licht, 3600 A, 
heeft het papier een bruingrauwe kleur 
met iets witmaker (zie afbeelding 2, 
rechts); gewicht ca 80 ä 90 gram per m^; 
dikte 0,09 mm; de onderzochte zegel is on-
gegomd (uv-reactie: zie afbeelding 3, 
rechts); papierbreedte 21 mm 

,ma-

1.60 gulden type-Struycken 
(Beatrix 'inversie') 

vervalsing ten nadele van de post (afbeel
ding 4, rechts) 

gedrukt in offset 
het zegelbeeld is opgebouw uit ongelijk: 
tige, samenklonterende 'rasterpunten' 

kleur: bruinachtig karmijn (donkerder en 
bruiner dan het origineel) 

perforatie: tweezijdig gesneden (verticaal 
ongetand) en horizontaal met een doorlo
pende lijndoorsteek 12'/2, duidelijk her
kenbaar aan de ongelijkmatige, ruwe pa
pierscheiding, die soms volledig kapot gaat 

papier: wit papier, enigszins roze-achtig ge
tint aan de voorzijde; geen fosforescerend 
papier; onder ultraviolet licht, 3600 A, 
heeft het papier een bruingrauwe kleur 
met iets witmaker (zie afbeelding 5, 
rechts); gewicht ca 80 ä 90 gram per m^; 
dikte 0,09 mm; de onderzochte zegel is on-
gegomd (uv-reactie: zie afbeelding 6, 
rechts); papierbreedte 20,5 mm 

NB: de drukinkt reageert onder ultraviolet 
licht, 3600 A, helder-lilarood fluorescerend 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Argentinië 
Tachtig jaar geleden 
werd de eerste officiële 
internationale postvlucht 
gevlogen tussen Buenos 
Aires (Arqentinië) en 
Montevideo (Chili). Deze 
vlucht werd uitgevoerd 
door Pablo Teodoro Fels, 
meteen Blériot-toestel. 
Ter gelegenheid hiervan 
- en van het zeventigja
rig bestaan van de regu
liere Argentijnse lucht
post - werd op 13 sep
tember een luchtpostblad 
($1. 10, condor) uitge
bracht dat een foto en 
enkele kenmerkende de
tails van het vliegtuig laat 
zien. Oplage: 5. 000 
exemplaren. 

Australië 
De vijftigste jaarlijkse 
conferentie van de Au
stralian Council of State 
School Organisations 
werd op 10 oktober her
dacht met een voorge
frankeerde envelop 
(45 c , kinderen op weg 
naar school) waarop een 
opengeslagen boek te 
zien is en een verklaren
de tekst. 

Een kerstluchtpostblad 
('port betaald' kind ver
kleed als engel) ver
scheen op 3 november. 
Net zoals bij de kerst
postzegels is gekozen 
voor foto's van kinderen 
die een kerstspel opvoe
ren. Normaal beeldt de 
Australische Post geen 
levende mensen ar op 
postwaarden, maar daar 
is in dit geval van afge
weken omdat de kinde
ren niet afgebeeld wor
den als individu, maar 
als vertegenwoordigers 
van de vele kinderen die 
eind december optreden 
in kerstopvoeringen. Het 
luchtpostblad kost 75 c. 

België 
België bracht op 27 ok

tober een binnenland
briefkaart (koning 
Albert II, 17 f . ) uit als 
hommage aan de 
Vlaamse stripheld Nero, 
die dit jaar Abraham 
ziet. Aan Nero, een 
schepping van Mare 
Sleen, werd in 1989 ook 
al een Jeugdfilatelie-
postzegel gewijd. 

lende afbeeldingen op de 
keerzijde. Een complete 
set kost 12 Taiwan-dollar, 
maar de kaarten worden 
ook per stuk verkocht. 

DDD-DD 
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Van de binnenland-en
velop (oude Chinese gra-
veerkunst, NT$5. 00) 
verschijnt op 15 decem-

& 

Y/e kunnen nu de brief
kaart 'December' laten 
zien, afkomstig uit de 
reeks 'Miniaturen uit het 
getijdenboek van Filips 
van Kleef'. 

Brazilië 
Het bezoek van paus Jo
hannes Paulus II aan 
Brazilië (4 en 5 oktober) 
stond in net teken van de 
ontmoeting van de paus 
met gezinnen van over 
de gehele wereld. Op 22 
september verschenen in 
Brazilië een postzegel en 
een briefkaart ter gele
genheid van dit evene
ment. Het is niet duidelijk 
of het hier om een voor
gefrankeerde briefkaart 
gaat of slechts om een 
prentbriefkoart. 

China [Taiwan) 
Op 1 december 1997 
verscheen op Taiwan een 
geïllustreerde nieuwjaars
briefkaart (tijger, NT$2. 
50). Deze kaart meet 
105x148 mm - verticaal 
formaat - en is uitgege
ven met twaalf verschil-

ber een nieuwe oplage 
van 5 miljoen stuks. 

Denemarken 
'Deens design' is het on
derwerp van een emissie 
die verscheen op 6 no
vember 1997 en die be
halve postzegels en een 
postzegelboekje ook een 
geïllustreerde briefkaart 
bevat: CP20. Het zeael-
beeld (3. 75 k.) en de 
keerzijde van de kaart 
(foto met als inzet het 
vergrote zegel beeld) to
nen een stoel die in 
1914doorKaareKlint 
ontworpen werd voor het 
Faaborg Museum. De 
kaart kost 4. 75 k. 

Duitsland 
In Duitsland verschenen 
vijf voorgefrankeerde 
grootformaat-wenskaar
ten (125x235 mm) met 
in het zegelbeeld de Kin-
dermarke van 100 pfen
nig en op de keerzijde 
fleurige afbeeldingen. 

Finland 
Twee verschillende 

vouwbrieven ('port be
taald') worden sinds 9 
oktober als setje verkocht 
onder het motto 'Denk 
aan je vrienden met 
vouwbrieven'. De Finse 
Post wijst op het ge
bruiksgemak: papier, en
velop en een 'postzegel' 
voor alle bestemmingen. 
Het setje kost 10 m. 

Frankrijk 
In Frankrijk verschenen 
nieuwe prêt-ó-poster-en-
veloppen ter gelegenheid 
van de feestdagen: 
driemaat Joyeux Noël 
met de Rode-Kruiszegel 
('teddybeer met cadeau
tjes in ruimteschip') en 

scheen in Oostenrijk een 
binnenland-envelop (klein 
formaat, 114x162 mm) 
met een frankeerwoarde 
van 7 s., gewijd aan het 
kuurcentrum Bad Pira-
warth. Het zegelbeeld 
toont het kenmerkende 
landschap in de buurt 
van deze instelling, terwijl 
in de linkerbenedenhoek 
van de envelop het kuur
centrum en het gemeente-
wapen afgebeeld zijn. De 
envelop is uitgevoerd in 
vijfkleuren-offsetdruk, met 
een oplage van 500. 000 
exemplaren. 

Rusland 
De Russische elektrotech-

verschillende illustraties 
van Pierre-Marie Valat 
(18 f. ) en vijfmaal Meil-
leurs Voeux met de 
wenszegel ('muis geeft 
cadeautje aan kat) en il
lustraties van Henri Ga-
leron (30 f. ). 
Deze uitgiften verschenen 
op 10 november 1997 
en zijn geschikt voor zen
dingen tot 20 gram naar 
alleoestemmingen. 

Maleisië 
Een luchtpostblad ('vis', 
50 sen) dat op 28 juni 
1997 in Maleisië ver
scheen, is verlucht met 
foto's van de overweldi
gende natuur in deze 
Aziatische staat. 

Oostenrijk 
Op 28 november ver-

nicus Pavel Nicolajevitsi 
Jablotsjko (1847-1894) 
werd op 8 augustus her
dacht met een envelop 
(950 r., portret), waarop 
onder meer straatverlich
ting, elektromotoren en 
een door Jablotsjko ont
wikkelde gloeilamp te 
zien zijn. 
Een serie van vijf brief
kaarten ter gelegenheid 
van de postzegeltentoon
stelling Moscow 97 
kwam uit op 4 septem
ber. Onderwerpen van 
de kaarten (650 r., ver
koopprijs 1400 r.): o. 
Dag van de Wereldpost
vereniging (UPU); t l . 
Dag van de Filatelisten; 
c. Dag van de Jeugd; d. 
Dag van de FEPA en e. 
dag van de ASCAT/ 
IFSDA. 
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De linkerzijde van elke 
kaart toont een bijpas
send embleem. Op 1 ok
tober verschenen nog 
twee kaarten in deze 
reeks: f. Dag van de 
stad Moskou en f. Dag 
van de FIP. 

planten en dieren. Dit is 
het symbool van het Pro
tocol van Montreal over 
stoffen die de ozonlaag 
aantasten. De tekst onder 
deze illustratie wijst erop 
dat dit protocol inmid
dels tien jaar oud is. 

Een van de bekendste 
deelnemers aan de De-
kabristen-opstand in 
1825 - een mislukte 
coup van Russische gar
de-officieren om een 
grondwet ingevoerd te 
krijgen - was A. A. Bes-
stoestiev. Onder het 
pseudoniem Marlinssky 
verwierf hij literaire be
kendheid als schrijver 
van romantische gedich
ten en verhalen. Deze 
soldaat en auteur is af
gebeeld op een brief
kaart (650 r.) die ver
scheen op 1 oktober. 

Tsjechië 
Een aanvulling: de brief
kaart die we vermeldden 
in het novembernummer 
van 'Philatelie' is gewijd 
can het Europees Kam
pioenschap Volleybal 
voor vrouwen en kwam 
uit op 10 september 
1997. 

Op dezelfde datum ver
scheen een briefkaart 
(7 k.) met in het zegel
beeld een symboliscne 
weergave van het leven 
op de aarde, in het wa
ter en in de lucht. De 
vierkleuren-illustratie op 
de linkerzijde toont een 
beschermende hand bo
ven een wereldbol vol 

Vaticaan 
Honderd jaar geleden 
werd Giovanni Battista 
Montini geboren, de 
man die Tater bekend 
zou worden als paus 
Paulus VI (1963-1978). 
Op 26 september 1997 
werd een Vaticaanse 
briefkaart (pauselijke 
wapens, 900 I.) uitge
bracht om hem te her
denken. De keerzijde 

van de briefkaart toont 
een portret van Paulus 
VI. Oplage: 40.000 
stuks. 

Op 15 september ver
scheen in het Vaticaan 
een luchtpostblad van
wege het vierde eeuw
feest van de eerste gratis 
openbare school in Euro
pa, die in 1597 in Rome 
werd gesticht door de H. 
Giuseppe Calasanzio. 
Het postblad meet 
158x265 mm zonder de 
randen. Het zegelbeeld 
(900 I. ) is voornamelijk 
gevuld met tekst; de illu
stratie op de linkerzijde 
toont een jongetje dat 
leert lezen. Oplage: 
70.000 stuks. 
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Verenigde Staten 
Een aantal Amerikaanse 
Official Ma/7-postwaar-
destukken is sinds 1 no
vember niet meer ver
krijgbaar. Het gaat om 
enveloppen van 32 c. 
(met en zonder venster) 
en een briefkaart van 
20 c , alle met het Ame
rikaanse wapen, de ade
laar, in het zegelbeeld. 
Zoals de naam al doet 
vermoeden, gaat het hier 
om postwaardestukken 

die uitsluitend zijn be
doeld voor gebruik door 
overheidsinstanties. Ie
mand die deze stukken 
gebruikt voor particuliere 
doeleinden, kan bestraft 
worden met een boete 
van 300 dollar. Eventue
le nieuwe Official Mail-
uitgiften zullen overigens 
wel weer voor verzame
laars te koop zijn. 

Twintig nieuwe brief
kaarten in een boekje 
verschenen op 30 sep
tember als onderdeel van 
de emissie 'Klassieke 
filmmonsters'. Het grie
zelthema wordt tegen
woordig door meer post-
administraties opgepakt; 
de Amerikanen hebben 
gekozen voor foto's van 
Lon Chaney als het 
Spook van de Opera (te
genwoordig ook in Ne
derland beter bekend als 
The Phantom of the Ope
ra), Bela Lugosi als Dra-
cula, Boris Karloff als het 
Monster van Franken
stein en als de Mummie 
en Lon Chaney (nog
maals) als de Wolfman. 

Zuid-Afrika 
Drie Zuid-Afrikaanse 

luchtpostbladen (lucht
posttarief buitenland, 
Egyptische gier) zijn ge
wijd aan de South Nae-
fae/e-stam. Op het eerste 
postblad staat een 
vruchtbaarheidspop af
gebeeld, die door meis
jes gemaakt wordt van 
gras en kralen; op de 
andere twee postbladen 
zijn vrouwen te zien met 
hoofd- en halssierraden, 
die eveneens rijk gede
coreerd zijn met kralen. 
Uitgegeven in juni 1997. 

Zwitserland 
Een geïllustreerde brief
kaart (70 r., jongen met 
trommel en meisje met 
boeket) werd op 20 no
vember in Zwitserland 
uitgegeven met als thema 
het So/enn/tö^kinderfeest 
dat al sinds 1729 jaar
lijks gehouden word in 
Burgdorf. Een belangrijk 
onderdeel van dit feest 
zijn optochten waarbij 
feestelijk geklede kinde
ren boeketten, kransen 
en erebogen gemaakt 
van bloemen meedra
gen. 

lyEDERLAIII 
S T E M P E L S 
Gelegenheids-
stempels 

2 5 november : 
Den Haag. eerstedag-
stempel voor de korting
zegels van 1997 (alleen 
aangebracht op kant-en-
klare NVPH-enveloppen, 

<m: 
^'»gzs. 

verkrijgbaar bii de Vak-
handerFilatelie). 

Het Bestuur en de 
reductie van het 

maandblad Philatelie 
wensen u 

fijne feestdagen, een 
prettigejaarwisseRng 

en een voorspoedig 
nieuwjaar. f 
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In de speciale catalogus Eerste-
dagbrieven van C. Avezaat en 
H. Okker vinden wij voor de 
Nederlands-Indische jubi
leumzegels van koningin Wil
helmina uit 1948 onder num
mer E-1 één officieel First Day-
stempel. De PTT van Neder-
lands-Indië ging er als eerste 
toe over om een serie postze
gels door middel van een spe
ciaal stempel met tekst ('eer
ste dag uitgifte') te laten af
stempelen. Aßeelding 1 geeft 
dit speciale 'post(?)-stemper 
weer. 
Ik schrijf heel bewust 'post(?)-
stempeï', want als men de de
tails inzake dit stempel kent, 
dan kan hierover zeer ver
schillend geoordeeld worden. 
Bij dit speciale stempel doet 
zich namelijk het unieke feit 
voor dat de gestempelde zegels 
voor frankering geldig bleven. 

VOORWAARDEN 
Menig postzegelverzamelaar 
zal zich bij het lezen van de vo
rige zin even de ogen uitwrij
ven. Immers, vanaf de datum 6 
mei 1840, toen de eerste post
zegels in Engeland werden uit
gegeven, tot aan de dag van 
vandaag dient een poststem
pel primair om te voorkomen 
dat postzegels later nog eens 
gebruikt kunnen worden. 
Het geldig gebruik van deze 
op 31 augustus 1948 afgestem
pelde jubileumzegels op een 
later datum tot en met 31 de
cember 1948 was toegestaan 
mits aan alle volgende voor
waarden werd voldaan: 

P - het moesten uitsluitend 
de jubileumzegels 1898-1948 
zijn; 
2"̂  - deze zegels moesten het 
officiële gelegenheidsstempel 
dragen; 
3<' - de gestempelde zegels 
moesten zich op een speciale 
envelop bevinden; 
4"= - deze speciale envelop was 
de zogenoemde Oranje Comité-
envelop, herkenbaar aan een 
daarop gedrukt batik-dessin. 

Als aan voorgaande voorwaar
den was voldaan, bleven de ge

stempelde zegels geldig voor 
frankering tot en met 31 de
cember 1948, de dag waarop 
de geldigheid van de jubi
leumzegels afliep. Een en an
der werd bij Beschikking van 
het Hoofd van de Postexploi-
tatie van 12 augustus 1948 on-

Terzijde moet hier worden 
opgemerkt dat ook in Neder
land in 1948 tot en met 1954 
gebruik gemaakt werd van ge-
legenheidsstempels ter bevor
dering van de verkoop van 
kinderzegels met alleen een 
datum of tijdvak, maar ook 

Bijna vijftig jaar geleden verschenen in Nederlands-Indië - net 

als in Nederland, op Curacao en in Suriname - zegels die het 

gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 

herdachten. In de nu volgende bijdrage worden de 

eerstedagenveloppen van het Indische Oranje Comité 

besproken. De auteur brengt daarbij een opmerkelijk, niet 

eerder in de filatelistische literatuur beschreven feit 

aan het licht. 

der nummer 19932/H vastge
legd. Deze beschikking werd 
als Postorder No. 63 aan de 
postkantoren, respectievelijk 
onder nummer 29 aan de 
hulppostkantoren meege
deeld. Afbeelding 2 geeft deze 
Postorder 63 in zijn geheel 

GEEN PLAATSNAAMVERMELDING 
Aßeelding 3 toont de envelop 
zoals deze tot en met 31 de
cember 1948 gebruikt had 
mogen worden. Het is een on
gebruikt poststuk met gestem
pelde zegels. Bij eventuele la
tere verzending werd het op)-
nieuw gebruik van de al ge
stempelde zegels voorkomen 
door naast de jubileumzegels 
een normaal dagtekening
stempel te plaatsen. Als bij-
frankering noodzakelijk was, 
kon hiertoe elke gewenste an
dere zegel gebruikt worden. 
Het gelegenheidsstempel vol
doet niet aan de UPU-voor-
schriften, die o.a. bepalen dat 
het poststempel behalve de 
datering ook de plaatsnaam 
moet aangeven. Dat laatste nu 
komt niet in het gelegenheids
stempel voor. 

zonder plaatsnaam. Afbeelding 
4 geeft enkele van deze gele-
genheidsstempels weer. Het 
grote verschil met het Neder
lands-Indische stempel even
wel is dat de postzegels in Ne
derland direct ontwaard wer
den en gebruik naderhand 
dus uitgesloten was. 'De ge
poste correspondentie, al dan 
niet gefrankeerd met kinder
zegels, werd voorzien van het 
gelegenheidsstempel. Tevens 
moest er een afdruk van het 
plaatselijk dagtekeningstem
pel worden aangebracht.' 
Deze en nog andere gegevens 
zijn te vinden in een door J.M. 
Hager geschreven studie geti
teld De 'Nederlandse autopostkan
toren 1939-1994 die door de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempel
verzamelaars in september 
1996 als nummer 18 van de se
rie Posthistonsche Studies werd 
uitgegeven. In deze studie 
wordt op pagina 22 nog wel 
vermeld dat kaarten en brie
ven met gelegenheidsstempel, 
maar zonder plaatselijk stem
pel kunnen voorkomen. Daar
bij mag aangenomen worden 
dat, indien een dergelijk post

stuk naderhand alsnog zou 
worden gepost, de gestempel
de frankering door de poste
rijen niet zou worden geac
cepteerd, zodat de ontvanger 
ervan Strafporto zou hebben 
moeten betalen. 

PARTICULIERE ENVELOPPEN 
Alleen op de door het Oranje 
Comité (verder in dit artikel 
aangeduid met 'OC') uitgege
ven enveloppen werd het gele
genheidsstempel door leden 
van het OC zelf geplaatst. Par
ticuliere enveloppen of kaar
ten, al dan niet speciaal be
drukt, konden wel op 31 au
gustus 1948 gepost worden, 
maar de zich daarop bevin
dende jubileumszegels wer
den dan met het normale dag
tekeningstempel ontwaard. 
Afbeelding5 is zo'n particuliere 
envelop, afgestempeld te Ba-
tavia-Centrum op 31.8.48.-0; 
het aankomststempel aan de 
achterzijde is Helsinki/Hel-
singfors 5.9.48. Van veel plaat
sen zijn dergelijke poststuk
ken met Stempeldatum 
31.8.48 bekend. 

MEESTE TARIEVEN GEDEKT 
In Postorder 63 wordt ver
meld dat het OC de speciale 
enveloppen voorzag van elk 
een zegel van 15 en 20 cent, 
totale frankeerwaarde dus 35 
cent. Een dergelijke envelop 
was voor f 1.- verkrijgbaar. De 
meeste lokale en interlokale 
tarieven werden hierdoor vol
doende gedekt. Alleen voor 
interlokale brieven tot en met 
5 gram die aangetekend ver
zonden moesten worden, was 
de frankering met 35 cent het 
exacte tarief. Afbeelding 6 is 
zo'n envelop. 
Aangenomen mag worden dat 
ook enveloppen voor f 1.50 
werden verkocht, waarop dan 
50 cent aan zegels (tweemaal 
15 cent plus eenmaal 20 cent) 
was geplakt. Ik leid dit af aan 
de vele OC-enveloppen met 
een frankering van 50 cent, 
die zowel binnen Nederlands-
Indië als van Nederlands-In
dië naar Nederland verzon
den werden; zie afbeelding 7. 
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3. Ongebruikte, maar gestempelde Oranje Comité envelop 

1. Speciaal gelegenheidsstempel 
31-8-1948 

OOK IN NEDERLAND 
VERKRIJGBAAR 
In Mijn Stokpaardje van sep
tember 1948 (pagina 809) le
zen wij dat in Nederland de 
OC-enveloppen bij alle kanto
ren van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij (NHM, 
tegenwoordig de ABN/Amro-
bank) besteld konden worden 
voor f 1.50 per envelop. Deze 
enveloppen zouden gefran
keerd worden met twee zegels 
van 15 cent en één zegel van 
20 cent. Vijftig cent was pre
cies het tarief voor aangete
kende verzending per lucht
post van Nederlands-Indië 
naar Nederland, te weten 10 
cent basistarief (tot en met 20 
gram), 15 cent luchtrecht 
(per 5 gram) en 25 cent aante-
kenrecht. Bij deze bestellin
gen in Nederland moest ge
lijktijdig een opgave verstrekt 
worden van de namen en 
adressen aan wie de OC-enve
loppen moesten worden toe
gezonden. In het desbe
treffende bericht wordt ook 
nog vermeld dat het OC-co-
mité de voorzorg genomen 
heeft om een beperkt aantal 
enveloppen voor nagekomen 
bestellingen te reserveren. 
Een en ander was mogelijk 
omdat voor deze te late bestel
lingen de verzending ook nä 
31 augustus 1948 mocht 
plaatsvinden. Een vanuit Ne
derland bestelde envelop zien 
we bij aßeelding 8, herkenbaar 
aan het Nederlandse adres 
van de afzender. 
In Philatelie van augustus 1948 
(pagina 143) wordt eveneens 
de verkrijgbaarstelling in Ne-
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4. Drie Nederlandse gelegenheidsstempels zonder plaatsnaannvermelding 

derland tegen de prijs van 
f 1.50 per envelop met 50 cent 
zegelwaarde via de NHM ge
publiceerd. Er wordt evenwel 
bij opgemerkt dat 'gezien de 
hieraan verbonden "deviezen-
questie" deze aangelegenheid 
met de Nederlandsche Bank 
zodanig is geregeld, dat deze 
erin toestemt dat particulie
ren niet meer dan 2 (twee) 
enveloppen mogen bestellen, 
en de groothandelaren, die 
bij de vakgroep zijn aangeslo
ten, niet meer dan 100 (hon
derd) ' . 

WERKWIJZE OC ONDUIDELIJK 
Zoals uit Postorder 63 blijkt 
was de gehele be- en afhande
ling (adresseren, zegels plak
ken, aanbrengen gelegen
heidsstempel) van de OC-en
veloppen in handen van het 
Oranje Comité en had de 
PTT er nauwelijks enige be
moeienis mee. Helaas is niet 
meer te achterhalen hoe het 
OC - en vooral de sub-comités 
- te werk gingen. Opvallend is 
namelijk dat ik tot nu toe 
geen enkele OC-envelop heb 
gezien met dagtekeningstem
pel 31-8-48, anders dan van 
Batavia-Centrum. Dat zou erop 
kunnen wijzen dat de sub-co
mités wel de bestellingen in 
ontvangst namen, maar deze 
aan Batavia doorzonden, al
waar dan de afstempeling 
plaatsvond. Aangezien de be

stelde hoeveelheid envelop
pen redelijk groot moet zijn 
geweest, zal met het stempe
len niet gewacht zijn tot 31 au
gustus 1948. Dat verklaart dan 
het 'neutrale' uurcijfer 'O', 
voorkomend in het dagteke
ningstempel. Het stempel Ba
tavia Centrum 31.8.48.-0 werd 
voor het merendeel in zwart 
afgedrukt. In violet afgedruk
te stempels komen ook voor, 
maar deze zijn zeer schaars. 
Als segmentnummer in het 
stempel komt het cijfer '2 ' 
voor en slechts een enkele 
maal werd ook het stempel 
met het segmentnummer ' 1 ' 
gebruikt, mogelijk ter assisten
tie bij het verwerken van aan
getekende enveloppen (afieel-

AANGETEKENDE ENVELOPPEN 
De aangetekende enveloppen 
ondergingen een andere be
handeling, waarbij uiteraard 
later de PTT meer betrokken 
was. Kennelijk werden aan het 
OC zowel aantekenstrookjes 
in vellen van 100 stuks gele
verd, alsmede de daarbij be
horende aantekenregisters. 
Voor reeds geadresseerde 
aangetekende enveloppen 
werden deze PTT-registers in
gevuld en veelal werd dan in 
de linkerbovenhoek van de 
envelop een nummer geno
teerd. Een andere medewer
ker van het comité plakte dan 

de aantekenstrookjes op de 
enveloppen en wel zodanig 
dat ze correspondeerden met 
de nummering in de linkerbo
venhoek (zie bijvoorbeeld de 
aßeeldingen 6 en 8). Op de 
aantekenstrookjes komt geen 
gedrukte plaatsnaam voor. 
Deze naam werd in violette 
kleur erop gestempeld; de 
tekst luidde BATAVIA-C. Ook 
is er kennelijk een bepaald 
verantwoordingssysteem voor 
deze aantekenstrookjes ge
weest. Op een groot aantal 
van de strookjes bevinden zich 
namelijk initialen, veelal ge
schreven maar ook getypt. 
Het meest voorkomend zijn 
de letters'OC' één- of twee
maal aangebracht in zwart, 
blauw,violet of rood {afl>eel-
ding 8). Andere geschreven 
initialen zijn 'dw' en 'E', ter
wijl van de getypte initialen ^ 
'zp' en 'd' bekend zijn. Ander- <>• 
zijds komen ook veel aante- ^ 
kenstrookjes zonder initialen c^ 

SPECIALE FRANKERINGEN ^ 
Voor aangetekende zee- en = 
luchtpostbrieven naar bijvoor- ^ 
beeld Europa, Afrika en Ame- ^ 
rika golden diverse uiteenlo- 2 
pende tarieven, al naar gelang ï 
het land van bestemming en °" 
de wijze van verzending. Al ^QQ 
deze speciale OC-enveloppen ' v 3 
werden hoogstwaarschijnlijk 
door de PTT zelf afgehan
deld. Op de achterzijde van 
de OC-enveloppen werd de 
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BIJUGEN : -
BESCHIKKING van het Hoofd van de Post-

exploltatle van 12 Augustus 1<}'*B 
No. 19932/H. 

Het ligt In de bedoeling van het Oranje' 
conlté te Batavlacentnua on ter gelegenheid 
van het 50-Jarig regeringsjubileum van H.M. 
de Koningin op 31 Augustus a.s. een bijzon
dere, zo te noemen Jubileum enveloppe uit 
te geven, gefrankeerd oMt een Jubileumzegel 
van 15 oent en een Jubileumzegel van 20 cent. 
Totale frankeerwaarde derhalve 35 cent. 

Deze enveloppen zullen vanwege het 
Oranjecoraité worden aangemaakt, gefrankeerd 
en voorzien van een afdruk van een bijzonder 
stempel, waarin de datumaanwijzing 31 Au- • 
gustus voorkomt. Op elke enveloppe wordt 
een afdruk van dit bijzonder stempel ge
steld en wel over de beide Jubtleumfrankeer-
zegels. 

%\. De aldus gefrankeerde en afgestempelde 
enveloppen worden door het Oranjecomité 
aan plaatselijke sub-comité's verstrekt en 
door deze sub-conité's aan het publiek ver
kocht tegen de prijs van ƒ 1 . - per stuk. 
De extra-opbrengst, boven de frankeerwaarde. 
Is bestemd om ten bate van het Hare Majes
teit aan te bieden huldeblijk te worden 
gestort. 

Indien door plaatselijke sub-comité's 
van het Oranjecomité, het verzoek wordt ge
daan, op 31 Augustus In de gelegenheid te 
worden gesteld om desfe Jubileum-enveloppen, 
op in overleg met d,e kantoorchef te bepalen 
hoek In de wachtruimte van de kantoren te 
verkopen, is daartoe de nodige medewerking 
te verleaen. De verkoop geschiedt geheel 
door genoemde sub-comité's, die de verkochte 
waarden afrekenen met het Oranjecomité te 
Bataviacentrum; de postkantoren hebben daar
mede geen bemoeienis. Tegen het gedurende 
de verkoopuren Is de wachtkamer beschikbaar 
stellen van enig kantoormeubilair behoeft 
geen bezweiar te worden gemaakt. 

De met het bijzondere stempel van het 
Oranjecomité afgestempelde Jubileumzegels 
blijven, mits geplakt 0£ deze Jubileum
enveloppen, zowel op 31 Augustus als daarna, 
geldig voor frankering tot het nominale be
drag van 15 et -f 20 et = 35 cent. De enve
loppen kunnen, gedurende de termijn van 
geldigheid der Jublleumzegela worden benut. 
Door de kantoren van terpostbezorging ech
ter worden de hierbedoelde Jubileum-envelop
pen, welke behalve aan het bijzondere stem
pel van het Oranje-comité, gemakkelijk zijn 
te herkennen aan een daarop gedrukte ver
siering naar batik motief, voorzien van een 
afdruk van de dagtekeningstempel, te stel
len naast en niet over de frankeerzegels. 
De afstempeling van de o£ deze enveloppen 
voorkomende Jubileumzegels blijft beperkt 
tot de reeds daarover gestelde afdruk van 
het bijzonder stempel van het Oranje-
eofflité. 

Door of vanwege het Oranjecomité aan
geboden reclameplaten, kennisgevingen of 
andere bekendmakingen betreffende deze ver
koop kunnen tot en met 31 Augustus a.s. 
kosteloos in de wachtkamer worden aange
bracht. Na 31 Augustus zijn deze bekendma
kingen te verwijderen en - indien niet te-

, ruggevraagd - te vernietigen. 

2. Postorder 63 (verkleind); het origineel beslaat twee pagina's op het forn-

UMPIRANz' -
PCNETAPAN Kepala Peroesahaan Pos tg. 12 Au

gustus 1948 No. 19932/H. 

Berkenaan dengan Pesta peringatan peme-
rintahan 50 tahoen dari J.M.M. Seri Baglnda 
Maharadja pada tg. 31 Agoestoes J.a.d., makr. 
Panitia Oranje dl Bataviacentrum bermaksoed 
oengeloearkan sampoel Istimewa, Jang akan 
diseboet sampoel pesta peringatan, Jang di-
boeboehi perangko pesta peringatan 15 sen 
dan perangko pesta peringatan darl 20 sen. 
Harga perangko djadl berdjoemlah 35 sen. 

Safflpoel2 Ini akan dlsedlakan, diboeboe-
perangko dan dlboeboebl tjetakan tjap isti
mewa, Jang memoeat tanggal 31 Agoestoes ole: 
Panltla Oranje. Tlap2 sampoel dlboeboehi 
satoe tjetakan darl tJap Istimewa Ini, Jaltf-. 
Jang dltjetakkan dlatas (op) kedoea perangK-
pesta peringatan Itoe. 

Safflpoel2 Jang dlboeboehi perangko dan 
dltjap sedemlkian dlbaglkan oleh Panltla 
Oranje kepada panltla2 ketjll setlap tempat 
dan oleh panltla ketjil ini dldjoeal kepada 
oemoem dengan harga ƒ 1 . - satoe sampoel. 
Pendapatan Jang meleblhl harga perangko di-
tetapkan soepaja disetor goena pemjataan 
penghormatan Jang akan dipersembahkan kepac 
Seri Baglnda. 

DJlka panltia2 ketjll setlap tempat 
dari Panltla Oranje menjampalkan permlntaar. 
soepaja kepadanja dlberi kesempatan mendjo-r 
3ampoel2 pesta peringatan Ini dlroeangan 
oemoem dl kantor2 pada tg. 31 Agoestoes pad 
waktoe Jang dltetapkan bersamasama dengan 
kepala kantor, maka hendaklah dlberi ban-
toean seperloenja. Pendjoealan sama sekali 
dilakoekan oleh panltla2 ketjll terseboet, 
jang nemperhitoengkan hasil pendjoealan 
dengan Panltla Oranje dl Bataviacentrum; 
kantorpos2 tldak mentjampoeri hal Itoe. 
Oentoek menjediakan beberapa perkakas kan
tor selama waktoe pendjoealan dl roeangan 
oemoem, tsüc oeseUi ada keberatan. 

Perangko2 pesta peringatan jang ditjac 
dengan tJap istimewa dari Panltla Oranje, 
asal sadJa dltempelkan pada 3ampoel2 pesta 
peringatan ini, balk pada tg. 31 Agoestoes, 
balk sesoedahnja, berlakoe oentoek digoena-
kan sebagai perangko seharga 15 sen ■>■ 20 3< 
3 35 sen. Sampoel2 dapat dipergoenakan sel
oa tempo barlakoenja perangko2 pesta per
ingatan. 
Akan tetapi oleh kantor tempat penj erahar. 
kepos, sampoel2 pesta peringatan jang di
maksoed dlslni, jang moedah dlkenal 
sadja oleh sebab adanja tjap Istimewa dar' 
Panltla Oranje, tetapi djoega oleh sebaö 
adanja hiasan menoeroet tjorak batik janr 
tertjetak padanja, dlberi tjetakan tjap 
harian, jaitoe dlslsl perangko2 dan boeki 
diatas perangko2. Tjetakan tjap dlatas 
perangko2 pesta peringatan jang ada paka: 
3ampoel2 ini, hanja satoe sadja, jaitoe 
tjetakan dari tjap istimewa dari Panltla 
Oranje Jang telah ada dlatas perangko2. 

Pelat2 reklame, pemberitahoean atau 
pengoemoeman lain tentang pendjoealan 
Jang dloendjoek oleh atau atas nama Pani
Oranje, dengan tlada memoengoet bajaran 
dapat dlgantoengkan dl roeangan oemoem s.
pai dengan tg. 31 Agoestoes j.a.d. Sesoe • 
tg. 31 Agoestoes pengoeraoeman2 ini harcs. 
dltjaboet dan  djika tldak diminta kee
ball  haroes dlbinasakan. 
3atA4 
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5 Particulier bedrukte envelop met de |ubileumzegels van 1948, gestempeld 31 
1948 

8 Een in Nederland bestelde envelop voor toezending naar Nederland 

6 Interlokale aangetekende brief met exact 35 cent frankering 9 Het Balavia-Centrum stempel met segment nummer 1 op 31 8 48 gebruikt 

7 In Indie bestelde envelop voor toezending naar Nederland 

aanvullende frankering in ju
bileumzegels aangebracht. 
Dat kon na 31 augustus 1948 
gebeuren, gezien de speciale 
regeling. Afleelding 10 toont 
de achterzijde van een OC-en-
velop, die aan de voorzijde al 
met 35 cent was gefrankeerd 

en voorzien was van het gele-
genheidsstempel en dagteke
ningstempel 31.8.48.-0. Op de 
achterzijde werd voor 55 cent 
bijgefrankeerd, welke franke
ring werd ontwaard met het 
stempel Batavia-Centrum-5, ge
dateerd 4.9.48.13. Het tarief 

van in totaal 90 cent klopt 
exact, te weten basistarief 20 
cent (tot en met 20 gram), 
luchtrecht 45 cent (per 5 
gram) en aantekenrecht 25 
cent. 

VERZENDING NA 31 AUGUSTUS 
1948 
Behalve de op 31 augustus 
1948 verzonden OC-envelop-
pen werden er ook nä die da
tum nog veel verzonden. Uit 
het beschikbare materiaal 
blijkt dat het publiek niet vol
ledig van de speciale regeling 
op de hoogte was. Afieelding 
11 IS een typisch misverstand 
van de afzender. Hij vnst ken
nelijk dat de OC-enveloppen 
ook na 31 augustus 1948 nog 
gebruikt mochten worden, 
maar hij veronderstelde daar
bij dat de al afgestempelde ju
bileumzegels niet meer als 
frankeerwaarde meegerekend 
mochten worden. Voor deze 
aangetekende luchtpostbrief 
van 5 gram was het tarief 50 
cent. Men had dus met 15 
cent extra de juiste frankenng 
verkregen. Niettemin werd 
een normale zegel van 50 cent 

voor de verzending gebruikt, 
welke werd afgestempeld te 
Soerabaja op 7.9.1948. 
Afleelding 12 laat ons een 
luchtpostbrief van 7 gram 
zien, waarvoor 40 cent het ta
rief was. Op de envelop be
vond zich al een waarde van 
35 cent. Er moest op 7 sep
tember 1948 in feite dus nog 
maar voor 5 cent bijgefran
keerd worden. Kennelijk van
wege de uniformiteit werd 
evenwel een jubileumzegel 
van 15 cent bijgeplakt. Deze 
laatste zegel werd normaal 
ontwaard met het stempel 
Bandjermasm 7.9 48 11 Op de 
envelop werd hetzelfde stem
pel nogmaals naast de al op 31 
augustus 1948 gestempelde ju
bileumzegels geplaatst, waar
door hergebruik van deze en
velop voorkomen werd. 
Afleelding 13 is een envelop ge
heel volgens de speciale rege
ling verzonden. De OC-enve-
lop mocht tot en met 31 de
cember 1948 gebruikt wor
den, en deze op 17 september 
1948 uit Bandoeng verzonden 
envelop valt dan binnen dit 
tijdsbestek. Het luchtpostta-

801 
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voor de aanvullende fronkeerwaarden 

-2). vétMjbBK Cn*iii -

Aejae/<i.AJoo 

619 

11 Onnodige volledige frankering, in dit geval was ook bi|frankering mogelijk ge
weest 

/ff-^Vi."y. 

i)en Welü^elueboren weer en 
Mevrouw W.H. Hess 

"Rahaeloo" 
PIEPSNYEm fhi ̂  i^eventer) 

Holland. 

802 
13 Envelop die conform de biizondere regeling werd verzonden, verzonden op 
17948 

rief was 25 cent, dus was de den kon worden. Het eiante-
oorspronkelijke frankering kenrecht van 25 cent viel bui-
voldoende. ten deze regeling. Derhalve 
Afbeelding 14 is een militaire kon deze OC-envelop zonder 
brief die vrij van porto verzon- bijfrankering verzonden wor-

14 Militaire brief dd 9 9 48 voor frankering oantekenrecht 

den. Als het een particuliere 
envelop zou zijn geweest zou 
het tarief 40 cent hebben be
dragen bij een gewicht boven 
5 en tot 20 gram. Voor enve
loppen tot en met 5 gram 
wordt verwezen naar de tekst 
bij afleeldmg 6. Het gebruikte 
stempel is Batavta-Centrum van 
9.9.48; aankomst te Padang 
was op 10 september 1948. 

BEZWAREN VAN DE NVPH 
Het is opvallend dat in de fila-
telistische literatuur met geen 
woord over deze unieke rege
ling wordt geschreven. Ook bij 
de NVPH was deze regeling 
kennelijk onbekend. Wel 
maakte de NVPH officiële be
zwaren bij het Staatsbedrijf 
van de ï T T in Nederland, af
deling Overzeesche Gebieds
delen. Maar die bezwaren be
troffen uitsluitend het gele-
genheidsstempel en wel de 
tekst daarin (het niet vermel
den van de plaatsnaam) en het 
aanbrengen van dit stempel 
door het Oranje Comité in 
plaats van door de PTT zelf. 
Het zou interessant zijn te we
ten wanneer de NVPH deze 

bezwaren bij de PTT te ken
nen gaf. Zou men ook hebben 
geprotesteerd toen vanaf 15 
november 1948 door diezelfde 
PTT ook een gelegenheids-
stempel werd ingesteld zonder 
plaatsnaam? (zie aßeelding 4). 
De NVPH-kritiek, aangetrof
fen in het Arsip Negara te Ja
karta (Fife nummer 422), werd 
op 22 februari 1949 onder No. 
713-la aan de PTT-Dienst in 
Bandoeng doorgegeven. In 
deze brief (zie afleeldmg 15) 
wordt wederom de geldig
heidsduur van de jubileumze
gels, te weten 'ultimo 1948', 
bevestigd. Had men uit Ban
doeng een wijziging dienaan
gaande ontvangen, dan zou 
deze aanduiding zeker niet in 
de brief zijn opgenomen. Het 
antwoord van Bandoeng op 
deze brief heb ik niet kunnen 
terugvinden, maar het zal zich 
ongetwijfeld in het PTT-ar-
chief te Den Haag bevinden. 

BESCHEIDEN BIJDRAGE 
HULDEBLIJK 
Verdere speciale stempels 
werden in Nederlands-Indië, 
respectievelijk Indonesia niet 
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ADVIS'Tro VOOa i'TTAANG'I.'^K'rtffirGD'a; EEK OVTÏRZT^SSE GKBIÏÏ DS DELEN 
BIJ" HTT STAA^SijïDKIJii' D^R POSTïïïUJlïN, TaEGKAFITÏ SN TBLEFCÏNIE 

A Q Ü 

h e t lioofd van liet B e d r i j r d» 
Po3t*>rij»a, 
D<» K i i t s t r a u t , 

No. 7 1 i  l u 22 r V b r u u r i . 1915 

Ond*»rv<i»rp: Jubilpun'nvAloppAn 

I)rv«rnnm,dot d» ^tl jz», waarop z i j n ui tg^sovpa d
bl jzondor» *nv«lo[)pAn C^r '^olAgoahftid vun hot Uogi^ringsju
b i l  u a van H.M. KonliLsin 'AilAf^lailaft vun K*": Omnj»camlti* 
t o Batav ia , in d« p h i l a t o l i a t o n w o r o l d cnxifH uosfc ondor
vondofl. D» bo£waro(i z i j a g o r J c h t tAg«n hot bijzondor^ st*»ia
p o l , wourln do datumuöiiwijzing 31 Aug^JStua voorkomt, ""«n 
stoiapol, goplQiïtyt ovor f ron i toTEogo i s icoa n icag  nnur 
hun oordt"»!  a i o t andors oongovoa den do_.datuja van t o r 
poatbozorging oa aioot door do ■«■ p o s t d i o n a t «ordon aangobrocht . 
■'jIY'aiidor gobrul l : van »on stoinp*! itan n l o t anders dan a l s 
onrocütnyi t i^ worden beschouwd. 

Tn^ovolgo pos to rdor ói/194.S Kondon do onvoioppon g^du
roüdo do torni i jn vun g o l d i s  ^ i d d T jubi louiczogoia  dus 
t o t ul t imo 1948  viordon Torzond^^n. D« a f s t o a p o l i n g van do 
2ogöi3 diïïy h i t Co^iitó op 31 Augustaa i s in h  t oog <i^^ 
p h i l c t o l i a t o n dan obic c n j u i a t . 

iUini^zioii ik d b'is.Wiuroa afauvooi, aioon iJc U in ovorwo
g i n s t o aiogoft govon b i j »on ovontuo lo voi^onjo "o i gonnoid 
hiorifiodo roiioniag t» do^n houdon. 

"* Adviseur voor PTT cungologonhodon 
dor Ovorsoso GobiodsQolon, 

(x'.Uljicwol) . 

untuk 3 u l i n a n , 

A 

15. Brief PTT Dienst, Den Hcoa, afdeling Overzeesche Gebiedsdelen nummer 7131 a 
dd. 2221949, gericht aan de PTT te Bandoeng; hetoriqineel heeft het formaat A 4 . 
De (door de verkleining wellicht niet goed leesbare) tekstluidt: 

'Ik vernam, dat de wijze, waarop zijn uitgegeven de bijzondere enveloppen ter gele
genheid van het Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelming van het Oranjeco
mité te Batavia, in de phllatelistenwereld critiek heeft ondervonden. De bezwaren zijn 
gericht tegen het bijzondere stempel, waarin de datumaanwijzing 31 Augustus voor
komt. Een stempel, geplaatst over frankeerzegels kan en mag  naar hun oordeel 
niet anders aangeven dan de datum van terpostbezorging en moet door de postdienst 
worden aangebracht. Elk ander gebruik van een stempel kan niet anders dan als on
rechtmatig worden beschouwd.' 
'Ingevolge postorder 6 3 / 1 9 4 8 konden de enveloppen gedurende de termijn van gel
digheid der jubileumzegels  dus tot ultimo 1948  worden verzonden. De afstempe
ling van de zegels door net Comité op 31 Augustus is in het oog der philatelisten dan 
ook onjuist.' 
'Aangezien ik de bezwaren aanvoel, meen ik U in overweging te mogen geven bij een 
eventuele volgende gelegenheid hiermede rekening te doen houden.' 

meer in gebruik genomen, en 
zodoende is het bij dit ene 
unieke stempel gebleven. 
Van de Oranje Comitéenve

loppen moet een grote hoe

veelheid verkocht zijn, althans 
voor de in 1948 geldende om

standigheden. De meerop

brengst zal evenwel in geringe 
mate hebben bijgedragen aan 
het aan koningin Wilhelmina 
aan te bieden huldeblijk. Het 
bedrijfsleven en diverse instel

lingen zullen ongetwijfeld 
voor de grootste bijdrage heb

ben gezorgd, maar elke bur

ger kon op deze manier  zij 
het op bescheiden wijze  toch 
zijn steentje bijdragen. Hoe

wel het niet in Postorder 63 

wordt vermeld, maakt zowel 
Philatelie (augustus 1948, pagi

na 143) als Mijn Stokpaardje 
(september 1948, pagina 809) 
er melding van dat de netto 
opbrengst van de Oranje Co

mitéenveloppen zou worden 
bestemd voor de volksgezond

heid in NederlandsIndië. 
Ook nu nog kunnen verzame

laars tegen betrekkelijk gerin

ge kosten zich een collectie 
Oranje Comitéenveloppen 
aanschaffen. Zo'n verzame

ling kan dan het unieke feit il
lustreren dat eenmaal gestem

pelde zegels toch nog nader

hand als geldige frankering 
konden worden gebruikt. 
J.H. Verschuur, Roosendaal 

LUCHTPOST
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, 
POSTBUS 94 , 2770 AB BOSKOOP 

; Northwest Airlines 
) Mumbai  Amsterdam 

/KL 8097 I The Flying Dutchman 
P O Box 94 
2770 AB BOSKOOP 
The Netherlands 

( 
MW 037/KL 8037 
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The Flying Dutchman 
P O Box 94 
2770 AB BOSKOOP 
The Netherlands 

Links de retourvluchtenvelop MumbaiAmsterdam, rechts een soortgelijk couvert, maar nu van de vlucht 
DelhiAmsterdam 

Northwest Airlines/KLM 
De retourstukken van de 
vluchten N W 0 3 7 / 
KL8037enNW057/ 
KL8057 zijn inmiddels 
binnengekomen. Daar
mee is alles eigenlijk ge
zegd, want de wijze 
waarop de stukken in In
dia zijn behandeld laat 
veel te wensen over. 
Hierboven zijn de stem
pels van de retourvluch
ten afgebeeld: u ziet het, 
ze zijn bijna onleesbaar. 
Vooral MumbaiAmster
dam ziet er vreselijk 

slecht uit. Bijna honderd 
enveloppen moesten 
worden weggegooid om
dat de zegels gescheurd 
bleken te zijn. 
De enveloppen van de 
heenvlucht waren op het 
moment dat deze kopij 
bij de redactie van 'Phi
latelie' moest worden in

leleverd nog steeds niet 
innen. 

Lufthansa 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
gaat door met het vlie

gen naar nieuwe bestem
mingen. 
Op 26 oktober werd met 
een A319 (vlucht 
LH670) het traject Frank
furtBeirut afgelegd. Met 
vluchtnummer LH671 
werd de terugvlucht Bei
rutFrankfurt gemaakt. 

i ' ^ ' 
2610.1997 \ 

u . ^ 

\ 
A319 

tnim \M 670 frawdunawtit. 

60549 
/ 

Op 26 oktober was er 
ook een andere eerste 
vlucht (LH241): die van 
de DHC8300 van 
Frankfurt naar Dort
mund; het traject werd 
onder vluchtnummer 

/ 2610.1997^^^ 

V frsifltiq LM 248 harUunQonma/ 
60549 

LH248 in omgekeerde 
richting afgelegd. 
Nóg een eerste vlucht op 
26 oktober: die van 
Brussel naar Leipzig, on
der vluchtnummer 
LH2753. Er werd gevlo

gen met een DHC100. 
Op 27 oktober was er 
een eerste vlucht met 
Canadair Regional Jet 
(nummer LH5284) van 
Stuttgart naar War
schau. De terugvlucht 
(WarschauStuttgart) 
werd onder nummer 
LH5285 gemaakt. 

Sabena 
Van mijn Japanse corres
pondent kreeg ik te ho
ren dat de Belgische 
luchtvaartmaatschappij 
Sabena een eerste vlucnt 
BrusselTokio v.v. zal 
maken met een vliegtuig 
van het type A340. 

r JÊÊT jm Mt' 

L Sabena 
m •»':*'i«7*«B 
r A_3 4.0 
■ Tokyo=Biiiiscl 
r Oï i . IT. 17 tutti 

W VIA AIR MAIL 

O 

r 4 

a 
^ 
^ 

e» Ä 
The f l ï j ig ' Dotdunau H 
Postf,ie«ante J 
%uxilles X, ■ 

cjpaigium n 

Voorbeeld van het couvert voor de eerste vlucht die de Sabena van 
Brussel naar Tokio (vice verso) zal maken 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Bezigheden van jonge
ren 
Op 27 maart ggelt de 
postdienst van Aland een 
postzegelboekje uit met 
daarin acht postzegels 
van 2.40 m. die aan
dacht besteden aan acti
viteiten waarmee de 
jeugd zich bezighoudt: 
motorrijden, aerobics, 
informatietechnologie en 
muziek. 

Ascension 
In september van dit jaar 
verscheen op Ascension 
een vervolg op de auto
maatboekjes van 1989. 
Het gaat ook nu weer om 
een boekje van £ 1.-. De 
inhoud wordt gevormd 
door twee zegels van 
15 p. en twee van 35 p. 
Beide met afbeeldingen 
van vogels: wevervogel 
en gele kanarie. 
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China (Taiwan) 
Jaar van de fijger 
Al op 1 december gaf 
Taiwan een boekje uit ter 
gelegenheid van net Chi
nese Jaar van de tijger. 
Het bevat twaalf postze
gels van NT$ 3.50. 

Finland 
Moonnins 
Op 15 januari verschijnt 
de wonderlijke stripfami-
lie Moomins (met onder 
meer Moominpappa en 
Mooninmamma] op
nieuw in een postzegel
boekje. Vier eerste-loas-
zegels vormen er de in
houd van en zorgen voor 
een totale waarde van 
11.20 m. 

Hondjes en Finse ontwer
pen 
De thema's van twee an
dere boekjes die komend 
jaar verschijnen zijn 
hondjes' en 'Finse ont

werpen'. Op 6 juni komt 

Postage Rates 
Air Mali 
Postca«ls anywhere in the world 
LetteiB i o r t r i e l i r s t lOg 

above 1 0 g t o 2 0 g 
for each additional 20g 

35p 
40p 
50p 
30p 

Surface Mall 
Postcards International 

St Helena 
ZOP 
15p 

First 20g St Helena 
First 20g International 

25p 
15p 

De inhoutd van het nieuwe boek(e van Ascension De kaft is oven-
gens geli|k aan die van 1989 - daar is ook nu weer de schildpad, 
net nationale dier, prominent afgebeeld 

Canada 
Drie kerstboekjes 
Afbeeldingen van de 
Madonna met haar Kind 
in gebrandschilderd glas 
vormen het thema van de 
op 3 november in Cana
da verschenen kerstze
gels. Het gaat om drie 
zegels: een van 45 c. 
voor het binnenlandse 
tarief, een van 52 c. 
voor brieven naar de 
Verenigde Staten en een 
van 90 c. voor luchtpost 
naar de overige landen. 
De afbeeldingen zijn van 
kerken uit diverse streken 
en van verschillende 
richtigen: Holy Rosary 
Cathedral te Vancouver 
(45 c ) . United Church in 
Leith, Ontario (52 c.) en 
de St. Stephen, een 
rooms-katholieke kerk in 
Calgary volgens de Oek-
raïens-Byzantijnse ritus. 
Alledrie de zegels zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar: die van 45 c. in 
een velletje van tien, de 
beide andere bevatten 
vijf zegels. 

er een boekje uit met 
acht postzegels waarop 
puppy's staan afgebeeld. 
Op 9 oktober volgt een 
zes zegels tellenaDoekje 
met afbeeldingen van 
bekende Finse ontwer
pen. 

Frankrijk 
Rode Kruis 
Een beertje bestuurt als 
piloot een met cadeaus 
beladen ster. Met deze 
afbeelding is de op 6 no
vember in Frankrijk ver
schenen Rode-Kruiszegel 
opnieuw erg geschikt 
voor de kerst- en nieuw-
jaarspost. En het Rode 
kruis vaart er wel bij, 
omdat de toeslag van 
60 c. aan deze instelling 
ten goede komt. 

De zegels zijn ook weer 
in boekjes verkrijgbaar. 
Tien postzegels leveren 
aldus een boekje met een 
verkoopprijs van 36 f. 
op-
Groenland 
Kerstmis 
Typische kerstmotieven uit 
Groenland sieren de bei
de Groenlondse kerstze
gels van dit jaar: jongen 
zittend tussen honden, 
wachtend op het Noor
derlicht (4.50 k.) en fami
lie bij een slee (4.75 k.). 
Zes van beide zegels zijn 
samenhangend te vinden 
in het op 6 november ver
schenen postzeqelboekje. 
De prijs van het Doekje 
bedraagt 55.50 k. 

De beide Engelse kerstboek|es 
van dit |aar 

De geschiedenis van het 
vervoer per autobus op 
het eiland Jersey wordt 
afgebeeld op zes zegels 
die op 2 april zullen ver
schijnen. Ze laten bussen 
op Jerseys wegen zien 

Onnslag van het kerstboek|e van Groenland 

Komend jaar staan er 
weer twee nieuwe post
zegelboekjes op het pro
gramma: 20 augustus, 
een uitgifte van alle 
Scandinavische landen 
met het thema 'zeilsche
pen' (37 k.) en op 12 no
vember voor de derde 
maal een kerstboekje 
(55.25 k.). 

Groot-Brittannië 
Kerstboekjes 
Over de Kerstboekjes 
van Groot-Brittannië 
werd al geschreven in 
het nummer van novem
ber. De Engelsen werken 
al met kerstboekjes sinds 
1978. Aanvankelijk be
vatten de boekjes norma
le permanente zegels, 
sinds 1984 zijn ze ge
vuld met de echte kerst
zegels. 

Jersey 
Transport op Jersey: au
tobussen 

Het kaftje van het Franse Rode-Kruisboek|e laat weinig te raden over 
het doel der zegels 

uit de periode van 1923 
tot in de jaren zestig. Er 
verschijnt ook een groot
formaat postzegelboek-

Mauritius 
150 jaar postzegels 
Mauritius gaf tot nu toe 
slechts sporadisch een 
postzeqelboekje uit; de 
eerste drie verschenen 
respectievelijk in 1953, 
1954 en 1955. Nummer 
4 volgde in 1979. Maar 
nu, op 22 september van 
dit jaar, werd dit aantal 
verdubbeld. Om de eer
ste, honderdvijftig jaar 
geleden verschenen post
zegels van het gebied te 
eren, kwamen er vier 
postzegels uit met afbeel
dingen van respectieve
lijk Mauritius 1 d. oran
je', '2 d. blauw', een 
paartje '1 d. blauw' en 
een paartje '1 d. oranje'. 
De waarden zijn 60 c. 
(tarief binnenland), 4 R. 
(luchtpost dichtbij), 5 R. 
(luchtjDOst ver weg) en 
10 R. (pakjes tot 500 
gram). 
Alle zijn ook verkrijgbaar 
in aparte boekjes van elk 
tien stuks. Het oude 
hoofdpostkantoor van 
Mauritius siert de voorzij
de van alle kaftjes. 

Thailand 
Bijzonder boekje 
Sinds 1979 gaf Thailand 
al enkele honderden 
boekjes uit, die bestaan 
uit een kaftje met een 
daarin geplakt veldeel 
van vijf of tien zegels. 
Vrijwel elke zegefvan 
2 b. is verkrijgbaar in 
een boekje. 
Op 4 augustus van dit 
jaar verscheen er een 
boekje dat we om de vol
gende redenen bijzonder 
kunnen noemen: 
- de zegelinhoud is niet 
uit vellen afkomstig, 
maar werd speciaal voor 
de boekjes vervaardigd; 
- het boekje bevat zegels 
zonder waarde-aandui
ding; 
- het boekje is niet ver
krijgbaar op het post
kantoor. 
Het bewuste boekje be
vat tweemaal vijf zegels 
met een afbeelding van 
een lotusbloem: de bo
venste rij heeft een roze 
kleur, de onderste wit op 
een achtergrond van 
groen en blauw. De ze
gels vertegenwoordigen 
een waarde van 2 b., het 
normale binnenlandse 
brieftorief. 
De zegels worden door 
de postdienst op con
tractbasis geleverd aan 
zogenaamde /-Eleven-
winkels. Zoiets komt va
ker voor (de skyline-
boekjes van Hong Kong 
zijn bijvoorbeeld ook bij 
dit soort winkels te 
koop), maar dat de post
dienst ze zelf niet levert is 
nieuw. 
Het nieuwe boekje is te
vens een wensenboekje, 
want elk boekje bevat 
ook een aantal labels 
met wensen als Happy 
Birthday en Thinking of 
You in het Engels en in 
het Thais. 

Tsjechië 
Historische dienstauto's 
Op 8 oktober verschenen 
in Tsjechië drie postze
gels met afbeelding van 
M. ƒ • I I 
dienstauto s uit het verle
den. Ze zijn alle ook in 
boekjes verkrijgbaar: 
vijfmaal 4, vijfmaal 4.60 
en vijfmaal 8 k. 
Al in september zouden 
er 'Joser Lada'-boekjes 
komen met postzegels èn 
vignetten. Er kwam nog
al wat commentaar in 
Tsjechië op de aankondi
ging. Boekĵ es èn combi
naties zouden immers 



een behoorlijke aanslag 
op het budget van de 
verzamelaar plegen. 
Ook zog men het als een 
concessie aan de Duitse 
verzamelaars, die boek
jes pas serieus plegen te 
nemen als er combinaties 
in voorkomen.' dit ver
moedelijk onder invloed 
van de Michel-bijbel, die 
boekjes zonder combi
naties negeert of ver
stopt. Zo kan men bij de 
Nederlandse boekjes 
nergens boekje 5 (tien
maal 10 c. delta) vinden. 
In het zegelgedeelte 
wordt het boekje wel een 
voetnoot waardig gevon
den. 
De uitgifte van de be
doelde Tsjechische boek
jes werd vervolgens ver
schoven naar oktober. 
Het ziet er nu naar uit 
dat ze pas in december 
uitkomen. 

Uruguay 
Hoofdpijnboekje 
Het was op 10 augustus 
van dit jaar precies hon
derd jaar geleden dat dr. 
Félix Hoffman, scheikun
dige bij de firma Bayer, 
erin slaagde het genees
middel acetylsalicvizuur 
te vervaardigen. Al snel 
was het bekend onder de 
naam Aspirine en kon 
het zijn heilzame wer
king tonen bij hoofdpijn 
en koorts. Het middel 
legde het Bayer-concern 
geen windeieren. 
De postdienst van Urugu
ay zag in dit eeuv/feest 
aanleiding tot de uitgifte 
van een postzegelboek
je: het bevat twee postze
gels van elk 6 p. Afge
beeld is de boom waar
van de schors wordt ge
bruikt om er belangrijke 
bestanddelen voor de fa
bricage van het genees
middel aan te onttrek
ken. 

Verenigde Naties 
Terracotta krijqers 
Al eerder kondigde ik 
aan dat de postdienst 
van de Verenigde Naties 

opnieuw een trio boekjes 
zou uitgeven. Dot is in
middels, op 19 novem
ber, gebeurd. De eerste 
keer verscheen zo'n drie
tal in 1995, toen ter ge
legenheid van het gou
den jubileum van de VN. 
Dit jaar bestaat de We
reld Monumenten Con
ventie 25 jaar. Reden om 
een zeer bijzonder mo
nument filatelistisch te 
eren. Maar liefst zes 
postzegels en drie groot
formaatboekjes besteden 
aandacht aan de terra
cotta beeldjes (bewapen
de krijgers en paarden) 
van het Chinese Qin Shi 
Huang-mausoleum. Er 
zijn voorzichtige plannen 
om jaarlijks zegels en 
boekjes uit te geven, 
waarmee een stukje erf-

goed geëerd wordt. 
e boekjes bevatten 

vierdntwintig zegels in 
Amerikaanse, Zwitserse 
of Oostenrijkse waarden. 
Ze bevatten ook twaalf 
pagina's met tekst en 
kleurenfoto's. Details van 
de drie boekjes zijn als 
volgt: 

Kantoor New York: 
boekje met vierentwintig-
maal 8 c , prijs $1.92, 
oolage 305.000; 
Kantoor Geneve: 
boekje met vierentwintia-
maal 10 c , prijs 2.40 f., 
oolage 283.000; 
Kantoor Wenen: 
boekje met vierentwintig-
maal 1 s., prijs 24 s., 
oplage 311.000. 

1998 
Vast staat ook al dat op 
4 december van het ko
mend jaar kasteel Schön-
brunn in Wenen het mid
delpunt van zegels en 
boekjes zal zijn. 

Verenigde Staten 
Makesnift-boekjes 
De uitgifte van de plaat
selijk vervaardigde en 
niet bij de filatelistische 
dienst verkrijgbare Ame
rikaanse automaatboek
jes met blauwe kaftjes, 

de zogenoemde makes-
/)/frboekjes, gaat ge
staag voort. Intussen 
heeft het merendeel van 
de vorig jaar verschenen 
boekjes ook een nummer 
gekregen in de Ameri
kaanse Scott-catalogus. 
Daarmee staan ze op 
één lijn met de normale 
boekĵ es en dat plaatst 
nogal wat verzamelaars 
voor problemen. Een 
simpel abonnement in 
Kansas City kan nu im
mers niet. 
Bekend werden onlangs 
de volgende boekjes: 

28 juli: 
vijftienmaal 32 c , antie
ke Amerikaanse poppen 
37 juli: 
vijftienmaal 32 c , 
Humphrey Bogart 
2 / augustus: 
vijftienmaal 32 c , 'Stars 
& Stripes Forever' 
30 september: 
vijftienmaal 32 c , mon
sters uit de filmwereld 

Een pop achter het raampje van 
het Amerikaanse outomaat-
boek|e 

De twee eerstgenoemde 
boekjes meldde ik al eer
der, alleen de datum is 
veranderd. Ik heb hier
voor overigens de uitgif-
tedata van de zegels ver
meld; de boekjes werden 
meestal pas enige tijd la
ter'ontdekt'. 
Zoals bekend verschijnen 
sommige boekjes ook als 
'pergamijn zakjes'. Tekst 

Dr Félix Hoffman, de 'uitvinder' van het aspirientje 

Kaft|e van het Uslandse kerstboekje 

en bestelnummers op de 
zakjes vertonen veel 
overeenkomst met de 
blauwe boekjes. Boven
dien zijn ze verkrijgbaar 
uit dezelfde automaten. 
Weinig reden dus om ze 
niet te vermelden. 
Op 22 oktober verscheen 
vermoedelijk ook een 
boekje met vijftienmaal 
32 c. Kwanzaa. Met 
deze zegel wordt aan
dacht geschonken aan de 
bij de Afrikaanse Ameri
kanen zo populaire tradi
tionele viering van de ko
mende feestdagen, waar
bij gezin en gemeen
schap centraal staan. 

Kerst en Nieuwjaar 
Behalve het zojuist ge
noemde /Cwonzaa-Doek-
jes verschijnen er nog 
vier gewone boekjes met 
postzegels voor de kerst
en nieuwjaarspost. Zoals 
altijd is er één boekje bij 
met een traditonele chris
telijke afbeelding: twin
tigmaal 32 c. 'Maria met 
Kind. Verder zijn er drie 
boekjes waarop een 
hulsttak staat afgebeeld. 
De inhoud bestaat uit 
vijftien, twintig en dertig 
zegels. De boekjes met 
twintig zegels zijn zoge
noemde convertible 
boekjes: velletjes die tot 
boekjes gevouwen kun
nen worden. 

IJsland 
Kerstboekje 
De thema's van de Us
landse kerstzegels van dit 
jaar zijn de Heilige Fami
lie, als bron van vrede en 
eensgezindheid tussen 
mens en dier en de Drie 
Koningen met hun giften. 
Een van beide zegels, de 
35 k. met de Drie Konin
gen, is ook verkrijgbaar in 
een boekje. Het verscheen 
op 5 november en bevat 
tien van deze zegels. 

Zuid-Afrika 
Programma 1998 
Met enige schroom ver
meld ik hier het Zuid-Afri-
kaanse boekjesprogram
ma voor komend jaar. 
Afgelopen jaren presen
teerde de Zuid-Afrikaan-
se postdienst eveneens 

fraaie programma's. 
Achteraf bleek daarvan 
echter niet veel te klop
pen. Er is gelukkig wat 
verbetering merkbaar: de 
post maakt nu zelf ook al 
voorbehoud door bij het 
programma te vermelden 
dat de juiste data afhan
kelijk zijn van de vraag 
naar boekjes door het pu
bliek. Hier is het lijstje: 
- 6 februari: boekje met 
wenszegels 
- maart: jaar van weten
schap en techniek 
- juni: herdruk boekje 
met R/i/no-zegels 
- 16 augustus: grootfor
maat boekje met Zuid-
Afrikaanse vogels op 
postzegels 
- augustus: herdruk 
boekje met R/i/no-zegels 
- september: nieuwe per
manente zegels My men-
se, my plek, my land 
- oktober: walvissen, 
grootformaat boekje. 

Zweden 
Vriendelijkheid troef 
In Nederland is het niet 
ongewoon en raken we 
er aan gewend: num
mertje trekken en wach
ten, wachten, wachten... 
Weinig balies bemand, 
veel klanten. 
In Zweden doen ze het 
anders. Een wachttijd 
van tien minuten wordt 
daar al als vervelend 
voor de klant beschouwd, 
maar is natuurlijk niet al
tijd te vermijden. Als 
compensatie voor wacht
tijden van tien minuten of 
langer ontvangen de 
Zweedse klant daarom 
sinds enige tijd een boek
je met twee luipaardze-
gels (uitgifte van 28 fe
bruari), te gebruiken 
voor het frankeren van 
binnenlandse briefpost. 
Klantvriendelijk of niet? 

Zweden verontschuldiging voor 
het wachten 
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31 e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 
22 t/m 25 april 1998 

Inzenden tot uiterl i jk: 15 februari 

Als een der toonaangevende postzegelvellingtiui

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 verhouding staat tot de 
kwaliteit van onze koperskring, en hun op deze wijze 
een optimale opbrengst voor hun aanbod in het 
vooruitzicht 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: >^ 

□ inzendformulieren 
□ Veilingcatalogus voorjaar 1998 
□ Informatiebrochure 

Naam 

Adres 

Plaats 

I Vgk 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT ^v, 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland '■,',•.',',» 
Tel. +494023 34 3536 • Fax 4494023 04 45 i™;;"' 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdtieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dageliji^s geopend van 9.0017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags Itoopavond. 

N I E U W E 
MICHEL EDITIES 
JUNIOR Duitsland in kleur 1998 
WEST AFRIKA 1998 (Overzee Band 5) 
ZUID en CENTRAAL Afrika 1998 

(Overzee Band 6) 
Voorphilatelie Duitsland 
Rundschau jaarabonnement 1998 12 nrs. 
* franco 

ƒ 22,50 
ƒ 9 6 , -

ƒ 9 6 , -
ƒ 39,50 
ƒ 66,50* 

/.^i tf /^ y-w ]nf-\\^y-\ Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
a U T Q G l M G Q G 3707 AN Zeist.tel 030-6924800 

^ ^ ^ fax030-6933011, postbank nr 1700 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Engelant 
Poslfris 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
100 
102 
103 
106 
106a 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
122 
123 
143 
144 
145 
146 
149 
171/72 
173/74 
179/82 
187/97 
201/04 
205/08 
225 
224 
226 
227/32 
233 
234 
235/36 
237/38 
239/40 
241/44 

Nummering volgens Yvert et Tellier 

0,75 
9 -

1 2 -
7,75 

1 8 , -
3,50 

19,75 
19,25 
3 6 , -

1 4 5 , -
1,25 
1,25 
0,75 

22,50 
22,50 
6,75 

27,50 
5 6 , -
2 0 . -
22,50 
79,50 
98,50 
6 0 , -
13.75 
6,50 
5 -
4,— 
3,25 
5,75 

36,50 
22,50 
7 5 , -
21,50 
9 0 . -
1 0 , -
150 

21,50 
5 0 , -

1 7 5 , -
9,25 

11,25 
53,50 
0,75 

5 0 , -
0,75 
3 , -

245 27,50 
250 2 , -
251/55 2,25 
256/59 1 0 0 , -
259 39,25 
260/61 1 , -
262/78 1 2 5 , -
279/82 18.— 
283/86 3 1 0 , -
287/01 185.— 
302/04 1 0 . -
305 1,75 
306/11 16,25 
312/14 7,75 
315/26 7,75 
327/42 13,25 
346;V50A 98,50 
351/54 2 4 0 , -
355/56 8,50 
357/58 9,50 
359/61 4,75 
362/64 1 .— 
365/66 4,75 
367/69 3 -
367A/69A 4 8 , -
370/71 3,50 
370/W1A 3 5 , -
372 1,25 
372A 10,— 
373/74 1,25 
373A/74A 8,50 
375/77 5.50 
375A/77A 57.50 
378/80 1 2 -
378A/80A 97,50 
381 4,75 
381A 2 4 , -
382/86 7,75 
382A/85A 26,50 
387/90 6,50 
387A/90A 38,50 
391/94 7,75 
391A/94A 38.50 
395/96 1 , -
397/98 1 , -
395A/96A 7,25 
397A/98A 6 -
399A 1,25 

399/00 
401/02 
401A/02A 
403/04 
403A/04A 
405/06 
405A/06A 
407/14 
407A/14 
415/16 
415A/16 
417/18 
417A/18A 
419/20 
419A/20 
421/21 
421A/22 
423/34 
487/90 
502/05 
514/41 
549/54 
605/20 
621/23 
624/39 
643/45 
646/49 
653/56 
660/64 
665/68 
674 
679/83 
684/86 
687/90 
691/94 
691A/93A 
697/99 
702/07 
702A 
711/19 
721/24 
729/32 
735/38 
751/55 
760/63 
774/79 
780/85A 
807/12 

1,75 
2 , -
7,25 
3 , -
7,25 
2,25 
3,25 
9 , -

1 2 , -
1,25 
1,50 
2 . -
3.50 
3 . -
9.50 
1,50 
2,75 
6,50 

1 8 , -
16,25 
33,50 

2,50 
17,50 

2,25 
2 5 . -
3 , -
4,75 
3,50 
5,50 
3,50 
4,25 
4,25 
3,50 
3 , -
2,75 
4 , -
2,25 
4.25 
4.50 
4 . -
2.75 
3,75 
2,25 
2,25 
2,25 
2,50 
5,75 
3.50 

821/24 
829/32 
835/39 
846/54 
868/71 
880/83 
884/87 
892/95 
896/99 
900/08 
913/16 
917/21 
922/25 
926/30 
926A 
932/36 
937/40 
941/49 
951/54 
955/58 
959/63 
964/71 
972/75 
976/79 
980/91 
992/95 
996/00 
1003/06 
1007/10 
1011/15 
1016 
1017/22 
1023/26 
1027/38 
1039/42 
1043/46 
1047/51 
1052/55 
1058/61 
1062/66 
1067/70 
1071/74 
1075/81 
1082 90 
1091/93 
1094/98 
1099 
1100/03 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
1 

36,50 
2,25 
2,25 
4.25 
2.25 
2 25 
2.25 
2,25 
2,75 

1 0 . -
2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
3 , -
2.75 
2.50 
6.75 
2.50 
2.50 
3 , -
5.50 
3,25 
3,25 

11,75 
3,50 
4,25 
3,50 
3,50 
3,25 
2,/b 

1ü,75 
3.50 

19.25 
4.25 
4,25 
4,75 
4,25 
5,50 
4,25 
4,25 
3,50 
9 , -

27.50 
4,50 
5.50 

13 75 
4,25 

1104/07 
1108/12 
1113/16 
1117/21 
1122/25 
1126/29 
1131/34 
1140/44 
1145 
1146/49 
1163/67 
1168/72 
1173/77 
1178/81 
1186/89 
1190/93 
1194 
1195/99 
1200/01 
1202/06 
1207/09 
1210/13 
1214/17 
1218/21 
1222/25 
1226/29 
1231/35 
1239 
1240/44 
1253/55 
1256/59 
1260/63 
1266/69 
1270/73 
1274/77 
1279/82 
1283 
1284/87 
1293/96 
1303/06 
1307/10 
1315/18 
1328/35 
1336/39 
1340/43 
1346/57 
1358/62 
1363/66 

3,25 
4,50 
4,25 
4,75 
4,25 
6 , -
4,50 
7.25 

11,75 
4.50 
4.75 
7,75 
6 . -
6 , -
4,75 
4,75 

1 0 , -
7,25 
3,75 
4,75 
5,25 
4,25 
5 . -
5.50 
5,50 
5,50 
6,25 
9 , -
6,50 
3,75 
5 , -
5 , -
5 , -
4,75 
4,75 
4,75 
9 . -
5 , -
5 , -
4,50 
5 , -
5 , -
9,75 
4,75 

3 5 , -
13,25 
4,75 
5,50 

1372/75 
1376/79 
1380/83 
1384/87 
1388/91 
1396/99 
1410/14 
1415/19 
1422/33 
1434/38 
1439/42 
1445/54 
1455/56 
1457/58 
1460/63 
1469/72 
1477/83 
1484/88 
1494/98 
1499/10 
1516/25 
1579/90 
1619/20 
1621/23 
1624/27 
1628/32 
1633/36 
1640/44 
1645/49 
1650/59 
1660/63 
1664 
1665/69 
1674/77 
1679/82 
1686/89 
1692/96 
1698/02 
1704/08 
1709/14 
1718/29 
1733/37 
1748/52 
1762/66 
1774/78 
1882 
1847/50 

4,75 
7 25 
5 , -
4,75 
9 , -
5,50 
4,75 
5,50 

12,50 
7,25 
6 , -

3 0 . -
2,25 
2.75 
4.75 
4,75 
6.50 
4,75 
5 . -

11,75 
13,25 
1 0 , -
2,25 
3,25 
4,75 
4,75 
4,75 
5,50 
5.50 
8.50 
4.75 

32.50 
5,50 
4,25 
4,25 
4,25 
4,75 
4,25 
5,25 
5,50 

10,25 
4,75 
4,75 
4.25 
4.75 
7,25 
4,25 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-2618720 
Fax 030-2618720 



Dedgn Award voor rolze^ek 
van Haico Bemers DOOR THOMAS LEEFLANG 

Zappa inspirerender dan Zwart of Beeke 
Bij hun verschijnen leverden ze nog aardig wat discussie op omdat ze  heel vervelend voor 

filatelisten  uitsluitend verkrijgbaar in rollen van honderd stuks verkrijgbaar waren. Inmiddels 

is de kritiek op de zakenpostzegels (want daarover hebben we het) echter verstomd. Wat 

héét: de opmerkelijke zegels van Haico Beukers hebben zelfs een /yf; gewonnen! 
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huisstijlboek. Beukers: 'Tegen 
Paul Hefting van Kunst en 
Vormgeving van KPN, die 
toen over dit soort zaken ging, 
heb ik een keer gezegd: 
"Geef mij nou eens een 
zegeltje!" Welke 
ontwerper 
wil er 

Deze twee zakenpostzegels van Haico Beukers werden bekroond met de Special 
Award for Highest Design Quality van de German Prize for Communication Design 

Prof. dr. Nancy Andreasen, 
hoogleraar psychiatrie aan de 
Universiteit van Iowa en 
hoofdredactrice van het Ame
rican Journal of Psychiatry, heeft 
recentelijk ontdekt dat on
der creatieve mensen 
manische depressi
viteit en alco
holisme 
vrij 

veel 
voorko

men. Bij een 
creatief man als de 

Amsterdamse ontwer
per Haico Beukers (37) is 

van die symptomen, althans 
deze ochtend, niets te bespeu
ren. De makers van de twee 
'aan de rol' gedrukte zaken
postzegels zit broodnuchter 
en opgewekt tegenover ons; 
z'n partner, de ontwerpster 
Marga Scholma (ze leverde, 
om maar iets te noemen, het 
Amsterdams Historisch Muse
um een schitterende affiche 
voor de Peter de Groteexpo
sitie) heeft bitterkoekjes voor 
bij de koffie gehaald. 

'GEEF MIJ NOU EENS EEN 
ZEGELTJE' 
Op 2 januari van dit jaar kwa
men Haico Beukers' bijzonde
re zelfklevende emissies, bege
leid door de slogan Honderd 
voor uw zaken, uit. De rolletjes 
bevatten elk honderd zegels 
en zitten in aparte doosjes die 

voor respectievelijk 
80 en 160 gul 
den te 
koop 

'Een postzegel ontwerpen, dat 
was iets nieuws voor me. Ik 
heb veel tijd gestoken in het 
bestuderen van andere zegels 
en in het uitwerken van de 
schetsen, die op een voorge
schreven formaat aangeleverd 
dienen te worden. Voor de 
rolzegels heb ik dat achterwe
ge gelaten en werkte ik zoals 
ik dat gewend ben. Vandaar 
dat ik tijdens de ontwerpfase 
een beter overzicht hield, het 
ging mij op die plek in het tra
ject meer om het idee, om het 
concept, dan om de techni
sche uitwerking ervan. Dat 
laatste is vanzelfsprekend heel 
belangrijk en het is in overleg 
gegaan met de drukker, met 
Joh. Enschedé in Haarlem. 
Op dat moment was het ont
werp van de zegels, op 
een enkel detail na, 
voor mij gro .^^SK 'ißk 
tendeels 
afge

rond 
en kon ik 

me, samen met 
de specialisten van 

de drukkerij, helemaal 
met de techniek bezighou
den.' 

zijn; 
PTT Post be

schouwt 'de klein
zakelijke markt' als 

voornaamste doelgroep er
voor. 
Haico Beukers voert al ruim 
tien jaar opdrachten van en 
voor KPN uit: hij ontwierp ka
lenders, jaarboeken, onderde
len van de huisstijl en een 

Aanvankelijk wilde ontwerper Beukers het thema 'zakelijke 
bedrijvigheid' symboliseren met behulp van mieren en bijen 

nou 
niet eens 

een postzegel 
maken?! Dan zei Paul 

dat ik niet zo moest zeu
ren. Vlak voor hij de VUTge
rechtigde leeftijd bereikte en 
er gebruik van ging maken 
heeft hij mij in 1994 betrok
ken bij de procedure van de 
PanoramaMesdagzegel.' 

IDEE BELANGRIJKER DAN 
UITWERKING 
Haico Beukers doorliep de 
Gerrit Rietveldacademie in 
Amsterdam, Marga Scholma 
voltooide haar studie aan 

Minerva in Gro
ningen. Twee 
degelijk ge
schoolde ont
werpers die ook 
zakelijk een ver
bond sloten: Stu
dio Haico Beukers 
heet derhalve 
binnenkort Stu
dio Haico Beu
kers/Marga Schol
ma. De rolzegels 
zijn echter hele
maal het werk 
van Haico Beu
kers. 'Voor de 
PanoramaMes
dagzegel bekeek 
ik nog met meer 
dan gewone be
langstelling de 
uitvoering van 
andere postze
gels,' vertelt hij. 

SPECIALE STANSVORM 
Het fenomeen zelfklevende 
zegels op vel was bij Joh. En
schedé weliswaar bekend 
(denk aan de kortingzegels 
van Dick Bruna uit 1995) 
maar met postzegels op rol en 
in doos had men geen erva
ring. 'Er zitten trouwens nog 
andere lastige nieuwe dingen 
aan deze rolzegels,' weet Hai
co Beukers. 'Hier is niet, zoals 
gebruikelijk, fosforescerend 
papier toegepast; de fosfor
laag is over het zegelbeeld 
heen gedrukt. Er is tegelijker
tijd met metalicinkt gewerkt 
en dat bleek moeilijk te com
bineren met fosfor. De stans
vorm is speciaal voor deze rol
zegels gemaakt. De tanding 
van een conventionele zegel 
vergemakkelijkt het uitscheu
ren en als neveneffect heeft 
de tanding een preventief ef
fect. Voor een particulier is 
het hoegenaamd niet moge
lijk goede ovale of ronde per
foraties aan te brengen. Bij 
zelfklevende zegels is tanding 
in feite niet langer noodzake
lijk, de zegels zijn immers al 
los van elkaar en gemakkelijk 
van de onderlaag te verwijde
ren.' 

LEZEN MET DE VINGERTOPPEN 
Haico Beukers vond het een 
uitdaging toch iets te doen 
met die bij zelfklevende zegels 
overbodige tanding. 'Ik wilde 
het traditionele zegelbeeld 
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niet al te zeer doorbreken 
door de tanding helemaal 
weg te laten,' zegt hij. 'Aan de 
boven- en onderkant heb ik 
tanding aangebracht en wel 
zo dat die voor de drie waar
den verschilden. Drie waar
den, ja, want in de periode dat 
ik met de zegels bezig was 
kende men het drukwerkta
riefvan 70 cent nog. De serie 
rolzegels bestond in z'n oor
spronkelijke vorm uit de waar
den 70, 80 en 160 cent. Zowel 
boven als onder had ik 
in het ontwerp, 
voor iedere ze
gel af-
zon-

stond niet uit ronde of ovale 
perforatie maar heeft meer de î ji 
vorm van driehoeken.' 

PRIJSWINNEND ONTWERP 
De door Haico Beukers ont
worpen rolzegels zijn in artis
tiek opzicht van hoog ni
veau. Zoals dat vaak 
het geval is zijn 
mooi en Ie-
lijk 

der-
lijk, rui

mten tussen 
de tanden uitge

spaard zodat blinden en 
slechtzienden zouden kun
nen voelen welke waarde de 
betreffende zegel heeft. Zoals 
visueel gehandicapten dat 
ook bij papiergeld bij wijze 
van spreken kunnen lezen 
met de vingertoppen. Het is 
bij postzegels nooit eerder ge
beurd omdat - precies weet ik 
het niet - blinden braillestuk-
ken geloof ik vrijwel gratis 
kunnen versturen. Drukwerk 
is zichtbaar, een stansvorm is 
ruimtelijk, voelbaar dus. En 
voor wie is dat voelen het 
meest zinvol? Het idee is ver
worpen, de twee overgebleven 
zegels hebben nu dezelfde 
tanding. Die tanding ont-

en mis
schien wel voor

al, in kunstkringen ar
bitraire begrippen. Met an

dere woorden: wat de één 
prachtig vindt, acht de ander 
saai en oninteressant. Menig
een verkiest de swingende uit
voering van spaarzegels van 
supermarkt of benzinepomp 
boven die van de strakke uit
voering van de zelfklevende 
rolzegels van Haico Beukers. 
De gemiddelde filatelist ziet 
er weinig aan af; er wordt niet 
snel minutenlang ademloos 
met het vergrootglas getuurd. 

ANDERE OPVAHING 
Over dat vermeende saaie ui
terlijk denken cultuurbe-
schouwers en kunstkenners 
toch anders. In die kringen 
bestaat zelfs internationale be
wondering voor het ontwerp, 
vandaar dat Haico Beukers is 
bekroond met een Speaal 
Award for Highest Design 
Quality. De onderscheiding is 

De twee zakenpartners van Studio Haico Beukers/Marga Scholma 

hem toegekend door de Ger
man Prize for Communication 
Design 1997 en op 17 novem
ber overhandigd. Haico Beu
kers, of liever Studio Haico 
Beukers, is het enige Neder
landse ontwerpbureau dat bij 
de vijftien Highest Design Quali
ty Awards is geselecteerd. Voor 
de goede orde: er werden 
2.200 werken ingestuurd uit 
achttien landen. 

VARIËRENDE KLEUREN 
De deskundigen van de Award 
zien duidelijk stukken meer 
aan, respectievelijk in de rol
zegels dan de wat oppervlak
kig kijkende leek. Met promi
nent aanwezige cijfers is ge
speeld rond pictogramachtige 
enveloppen. Op 'de 80' staat 
'insteken of uitnemen' cen
traal, op 'de 160' wordt 'dicht-
plakken of openmaken' ge
suggereerd. Bij verschillende 

»•*«*)*«««* 

De waarde 70 cent was wel voorzien, moor werd 
door de tariefsontwikkelmgen overbodig 

lichtinval zien de zegels er 
steeds anders uit, althans de 
kleuren variëren van zeer 
bont tot een monochrome zil
veren (80 cent) of gouden 
(160 cent) kleur. Haico Beu
kers is terecht trots op de 
hoge onderscheiding. In De 
Volkskrant plaatste hij een ad
vertentie op de voorpagina, 
waarin de zegel is afgebeeld 
en waarin hij laat weten dat 
Studio Haico Beukers er een 
'award' mee heeft behaald. 
Een actie die getuigt van een 
goed zakelijk inzicht: een on
derscheiding is leuk, het is 
nog leuker als er opdrachten 
uit voortvloeien. Het één (ta
lent) kan niet zonder het an
der (koopmansinstinct). 

TERUGKERENDE VRAAG 
Blijven we bij die geheimzin
nige scheppingsdrift van de 
kunstenaar: waar haalt Haico 

Beukers het van
daan, wat is zijn mo
tor? Hij kijkt z'n be
zoeker geamuseerd 
aan en zegt: 'Dat is 
eerder aan mij ge
vraagd: vrie of wat in
spireert jou? . Journa
listen willen dan over 
het algemeen horen 
dat Piet Zwart of An-
thon Beeke mijn 
grote inspiratiebron
nen zijn. Toegege
ven, geen slechte 
voorbeelden maar 
laat ik vandaag eens 
zeggen dat ik het 
prettigst werk en re
delijk bruikbare 
ideeèn krijg bij de 
muziek van Frank 
Zappa. Zappa is een 
fenomeen, heeft 
zich nooit van ma
niertjes bediend, 
volgde z'n eigen weg 
en deed nooit con
cessies aan het grote 
publiek. Daar kan ik 
me wel in vinden.' 

Voorontwerp voor de zegel van 160 cent, hier is de 
tanding nog 'conventioneel' Thomas Leeflang 
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Bovenstnxit286a,i;otterdamUsselnrionde • Postbus 471,3001 AU Sdiiedam • lelefoon (010) 482.6725 • lëlefax (010) 479.7065 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zateidag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Maondag is 
de vtnnkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokioende. Giro 72.31.950. Bcmk 40.18.19.582. 
Verzendcosten f 6,50. Rembours f 12,50. Boven f 200,= geen verzendkosten. 

Leuchtturm Insteekboeken 
1.4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

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

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
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 
24,50 

9,75 
17,75 

26,00 
31,50 

iB—üjr 

'KARTON' Internationale Superkantoorpost 
Ruim 1 Kilogram netto Fl. 95,= Bfrs. 1.9W,= 
Ruim 5 Kilogram netto Fl. 295,= Bfrs. 5.950,»

'KARTON' Internationale Missiewereldmix 
Ruim 3 Kilogram Fl. 95,= Bfrs. 1.950,= 
Ruim 10 Kilogram Fl. 295,= Bfrs. 5.950,^ 

S«NR KILOWJIÄB 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Ierland 
Japan 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

groot assortiment met '97 
grote sortering iets '97 
nu enkel papier iets '97 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk met '97 en tioge waarde 
greetings veel jaren met '97 
veel nieuw en boekjes zegels 
leuke sortering veel '97 
grote sortering met '96 
goede mix met '97 
goede sortering met '97 
leuke mix met nieuw 
alleen nieuwe 32 c zegels 
veel landen met nieuw 
veel landen met nieuw 
groot assortiment met '97 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

MISSIE GROOT EN KlilNFORMAAT 
Australië leuk kort geknipt met '97 
Duitsland veel nieuw leuke missie 
Japan leuke mix kort geknipt 
Noorwegen met nieuw en hoge waarden 
Wereld veel landen 
West Europa veel landen ook nieuw 
Zwitserland goede mix met nieuw 

100 gr 
12,50 
18,50 
24,00 
14,50 
15,00 
11,00 
27,50 
15,00 
52,50 
17,50 
30,00 
25,00 
35,00 
25,00 
17,50 
20,00 
15,00 
17,50 
37,50 

35,00 
30,00 
35,00 
42,50 
30,00 
37,50 
30,00 

250 gr 
27,50 

55,00 
32,50 
35,00 
25,00 
65,00 
35,00 

40.00 

60,00 

40,00 
47,50 
35,00 
40,00 
85,00 

65,00 
55,00 
60,00 
82,50 
55,00 
65,00 
55,00 

500 gr 
50,00 

67,50 
45,00 

75,00 
90,00 

75,00 

500 gr 1KG 2,5KG 
150,00 
125,00 

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. 

Ook hebben wij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
Wereld, geprijsd tegen 7 tot 10 cent per franc. 

Elke 3 maanden geven wij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen. 

1 evens zijn wij geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling. 

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

In de maand december ontvangt iedere bezoeker een leuke attenti«.' 

Smits Philately 
Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn « ^ 
Tel/fax: 0553665543 ^ 
Internet: hltp;//www.worldonlinc.nl/5mitphil 

Openingstijden: 
donderdag en vrijdag van 
11.00 uur tot 16.30 uur 
en volgens afspraak 
Email: smitptilH(^orldonhne.n} 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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 iioogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon l 
zich wel \ 

CA « 

door h^t '■ 
hoofd slaan 

AMSTERDAM, dosderda« 
Omdat bü «pijt bad ge

kregen van de verkoop <nn 
zijn pottzeaetvarzameliiig, 
heeft de 75Jarige L. ÖTv. 
zlchzeU met «en asbak op 
bet hoofd geslagen ea te
wnover de politie vertaki,' 
dat bli was beroofd. 

De bejaarde V. had djn 
postzegelverzameling met 
een. waarde van ƒ 2S.000 
verkocht .«an twee postxe-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen d« mannen 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 bulten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
weid gevonden. 

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

http://www.worldonlinc.nl/-5mitphil


VEREiyiGiniGS- SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 

Landelijke secretariaten: 
A/W: J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZv»aag, ©0229-230192. 
Feéeralie I.V. Philatelica: Zwaord-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l'Pl^C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen oon den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
JV//>I^D.vanWijgerden,Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
4Pf'De *fe;';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philafelka; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
«l'/'I^M.M.Kleij,HayavanSome-
renloon 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
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/i;/o/efct';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 

>lSl'5/?e//f;/ofefe;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruamon, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendom, 
©0299-654163. 
fV'Stofüu/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'(SVB);Hen\i. 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fl''De6/o6e';mw.B.R.Postma-
Dekker, Het Kornhuis 37,7335 LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PV Appingedaiïï, 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: 
iï/Pl^J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocrander, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVMseir, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
/'^8flOfn;G.W.leive,Prof.F. 
Andreaelaan 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Da Costastraot 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
/7'De/to Oost'; T. van Esch, Urn-

810 

Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend don dit formulier 
aan mevr. E. Broakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmoas. 

Plaots: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Teiefoonnummen 

nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/l''De6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxlaon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
P^'He/Poj/merit';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
///'/i;/o/e/ico;A.J.M. Gooren, Op 
de Smalen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
A/CPU-H.Verhogen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
NVPV, H.J. Veltkomp, Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
A/yPU.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
Ptff Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
mU-A-CSchül ler, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
P/firerfo; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PI' Philatelica Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstroat 
14,3237 ATVierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; kk van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/y'De6/o4e';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 Costricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Paassen, 
Orionstr. 27,7782 RE De Krim, 
©0524-571889. 

Dolf sen: 
IV Philatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
Leusen. 

Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Longe-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
/PKDe/ft A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrDeftVe/';P.A.M.Heh*ig,Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PI' 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg34E, 7091HM 
Dinxperio, ©0315-652374 
Doesburg: 
fV'DeG/oie';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
fV'De 6/oie'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
l'l'Pl'Don/rec/);; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrOe Pos//ooer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Drenten s.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
Pl''P/i;/o/ron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/7'De 6/oie'; J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
fK'De6/o/)e';A.C.Dijke,0eGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/i(/.i'er.ffA/;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Gulick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P.i'.'fropoj/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
fV'DeG/oie';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 

Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klonderman, Beotrix-
straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCB, C.Loch, Jon van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/ii/ipsP^ M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
fV'De 6/oie'; B.J.M. Leonen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'Pi//a/e/ica;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IV Philatelica, J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f .P/ . ; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
Wl'Pl̂  mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenloan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
ia'PV'DePi;/o/efc/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongmo, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
W P P . M . van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
WI'PÎ  J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PI' Gorinchem 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, 
2807AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Grovenhage: 
//PAl^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh-
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haaa, A.F. van Ro-
vesteijn. Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/fr inj ' ; LH. Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 



Shell Te Wem, Filatelie; A. von 
Haarlem, Von Slingelondtplant-
soen 12,2253 WI Voorschoten. 
Pri'rerfes/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philateka; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsmo, Phil 
Centrum, Emmostr. 5,9722 EW 
Groningen, ©050-5018234. 

Haarlem: 
WWlf F. van Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philateka, H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philateka, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZi'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroot 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstrekeir, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe P/i//o/e//5/'; D. Konning, 
Gerard Doustraot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijkloan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveeïï, M. Blaauw, Tjep-
kemastraat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. LJ. 
Folkers, Bloemoertloan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/ ? Den HetóerLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philateka; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©01 BI-
SI 2768. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Kromme 
Hoogdijk 28,5706 LM Helmond, 
©0492-526825. 
Wl'We/momilJ. Meggers, Van't 
Hoffstroot 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 

/lm/)oc/i/se/y;J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/y 'De 6/oAe'; H. Borgers, Baker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
iïl'Pl^ 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. 
Neusden: 
P r S M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
WPl^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javoloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/I^P/i/to/efeo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaaré, E. Deen-Oos-
terwijk, Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; 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: 
NVPVAfdWest-Frieslané,i.l.lA. 
LeBlonsch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philateka Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i//o/e/f:o;J.G.Fidder,Gallé-
stroat 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'/foii;teüril;e';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
;/P/i//otefefl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philateka, S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
WI'PÎ  H. Steygerwalt, Voorwoorts-
veld 75,4142 DE Leerdom, 

©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philateka, R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
mPl^P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kosteinstraut 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
lekkerkerk: 
f./K.P.^.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
«/PI^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,©0228-
312871. 
Leusden: 
lTPl' '/)eioupe';mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/y'De6/oAe';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestroat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
l'l'Pl'A(oosj/t;/s;G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Uer. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430. 
PV Zuia-limburg A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
Pl'VÄeg/o%pe/;F.Hottinga, 
Jan Steenstraat 114,7944 TP 
Meppel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PnVo/er/om/'; mw. M.J. Bruijns-
Nicoloy, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
JVi'PÎ  mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cos. Van Tijn 8,268 U T Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venea, mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. van Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
f l ' 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.th. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
;/P/);/ote/!co;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandogsewetering 183, 
2211 Vliï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-

254615. 
Nijmegen: 
ArKPÎ L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, 
E-moil J.Mulder@mie.kun.nl 

Oldenzaal: 
OPHp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'Pi^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

Formerend: 
IV Philateka, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraot 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pl'Te/jtor'iH.D.Buitenwerf,««!-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl'Soo/Ze; E. Bakker, Postbus 239, 
BIOOAERoolte. 
Renkum/Heelsum: 
/y 'De G/o6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
RcUVGf* 
/y'R/i'ero';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la , 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
fV'De 6/o4e';A.F. Muller, Dohveg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
PV'De 6/oèe';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l 'PMo/efenW.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, Th.J. van Dort, Al
denhoven 38,6093 HC Heythuy-
sen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
/l'P/i//ote&fl;mw.M.Schols-
Vlaardingerbroek, Morelgoord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
rai'$y/-/7/ote/;e;J.Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philateka, E. Tooak, Juliana 
van Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

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

Santpoort: 
P/SonfpoorfPW; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherloon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV "Weséiesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
W^Sc/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
S/Pl^ H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KHSchijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
PVS/ffof(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schaik, Ada-
ma van Scheltemastroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemlané, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philateka, E.v.d. Graaf, Dalle-
loan 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Miilatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IVMiilateka, R. Hojer, Rosarium-
loon 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/y'//e/l1'ote/-merit';A.H. de Rid
der, Lingestraot 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderea, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, J.E. Schelling, 
Gerestein23,4003GDTiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
l 'Prïï /kgiW.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
WPl^LJ. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
IV Philateka, J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 

mailto:J.Mulder@mie.kun.nl


vervolg van pagina 811 

Utrecht: 
N/Pl^G.M.E.MélotteJenVelde
straat71,3454EJDeMeern, 
©0306662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe

dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,®030

6662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSi[n

Varsseveld: 
/y'De G/o6e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051XKVarsseveid, 
©0315242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus
loan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515062. 
Prff/mörUrer; H. Altena, Oude
veenll6,3905VWVeenendaol, 
©0318526991. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven; J. van Hat
tum,DeSJtterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. Wollhuls
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 

Venia: 
P.V.'Philo Venlo';Hi.m.GK\en, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©0773820064. 
Vinnen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstroat 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlaordingen: 
WPkiW.G.LPoels,LdeColig
nyln 96,3136 CS Vlaordingen, 
©0104746725. 
Vlissingen: 
Wtss/nffse/T^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.VI/. van Polier, 
Badweg28,5253AVNieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPbilatelica; E.K. Roelfsemo, Pol
beker 65,5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
iVI'PI^F.W.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071
5619107. 

Waalwijk: 
l'l'Pl' 'De Lanastraat'; J.A.M. van 
Best,Mgr.Vöikerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC V/assenaar, L.L. Kamminga, 
Spinozolaon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©0703871987. 

Waubach: 
PI''lVoüioc/i';E.P.Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©0455314376. 
Weert: 
fi/ote//folVeef/e.o.;J.C.A.M.VI/il
lems,lrenelaan29,6006HB 
Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westbrabant: 
IVPbilatelica, A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
;//'/i//ote/(co;J.M.Smit,Kooaer
wegl9,1777AVHippolytushoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
/l'/'/i;/o/e//cfl;J. van der Vliet, 
Tulpslraat49,9675 GK Winscho
ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Roftumer
oog2,9989CPWarffum, 
©0595424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543521960. 
fV'De<f/omp';G.J.A.Epping
broek,Koekoeksr. I6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
/'l'N'oer(/en;H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer
den, ©0348413503. 

Woudenberg: 
W/TOnrferde/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
fV'De 6/oie';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengoord 2,3962 
HEWijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. BakkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310. 
IJssel en Lekstreek: 
//P/i//a/e//ra;A.J.Elshoff,Boorn 
54,3038 U Rotterdam, ©010

4553069. 
IJsselhom: 
PV 'IJsselhom'; F. Hooismo, Oos

tercluft 109,8332 DC Steenwijk, 
©0521510607. 

Zaanstad: 
^ZPrDe Posf/ioorn'; H.Smit, Ro
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IVPbilatelica; D. Frooij, Rem
brondtstroot 10,1506 LT Zaan
dam, ©0756171267. 
Zeewolde: 
PVZeewolde;?.i. Bom, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320
236800. 
Zeist: 
Zeister Zegelloekers 'Z4; J.W.K. 

Fros,Nijenheim 6314,3704 BM 
Zeist, ©0306954174. 

Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In
genHulstein, Vuurdoornstraot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaor: 
f l ' 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraot 23,6903 ü Zeve
noor, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PVSchoumn Duiveland, J.C. Steu
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Meloengeel 2,2718 CG Zoe
termeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
//P/)//o/e//ro;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050
4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575527294. 
Zwartsluis: 
PI' Regio Zvtartsluis e.o.; H. Beer
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrecht e.o.; T.G. Boon, 
ReewegOost 100,3312 a Dor
drecht, ©0786147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 

VAN LOKVEN 
OSTZEGELVEILINGEN 

l'Atli^tliflk'l JKJAtÊ IJ i/tk'l 

ZATERDAG 1 7 JANUARI A.S, KOMEN UIT ENKELE 
ENORME NALATENSCHAPPEN: 

meerdere verregaand complete collecties Nederland, vele tientallen geheel intact 
gelaten Landenverzamelingen, alsmede fantastische Doublettenpartijen. 

Vanwege de omvang en de diversiteit der inhoud zullen enkele honderden 
insteekboeken, met vaak zeer goede inhoud, per verhuisdoos worden aangeboden. 
Dit alles tegen uiterst lage inzetprijzen! 

N.B. M E E M E X T R A T I J D V O O R R E Z I C H T I G I ] \ G ! ! ! 

De veilingcatalogus wordt u na overmaking van f 1 5, (giro 4600298) 
gaarne toegezonden. 

^^' VanIokve>AV 
V i 

postzegelveilingen vof 

Beëdigd MakelaarTaxateur ^ \ ^  ^ ' " ' * V c * \ 

Bui tent iaven 5 •■•»■ ' 
521 1 TP 'sHertogenboschi 
Tel. 0 7 3  6 1 2 20 33 
Fax 0 7 3  6 1 3 6 7 39 



ijgywyw» 

PASSON 

ifeiling passon ir.o.f. 
inkoop - verkoop - taxaties - postzegels 
oude ansichtkaarten en brieven - munten 

^9mfm w^^^^^f^^^rw^m 

m\m\ 
Deze zegels w o r d e n gevei ld in onze vei l ing v a n 2 7 d e c e m b e r 1 9 9 7 t e Weste rvoor t . I I kunt d e 
vei l ingcatalogus vri jbl i jvend bij ons aanvragen: t e l . 0 2 6 - 3 2 1 0 0 1 3 of fax 0 2 6 - 3 2 1 4 1 1 0 . 
Beki jken van de kavels op maandag t / m vr i jdag van 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 uur. 

lOEin ü f^EOBQiam EN OVERZEE? 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

m u smEEM GafiaNOEEftT KOPEN IONOE» ENIG (turn! 
U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

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

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

I N M I J N G R A T I S P R I J S L I J S T V I N D T U M E E R D A N 7 6 5 VERSCHIL
LENDE SAMENSTELLINGEN. BESTEL BIJ VOORUITBETALING OP 
GIRO 143CX). (BOVEN ƒ 5 0 , - PORTFRIJ) 

J . G . J . VAN DER K I N D 
300 

400 

1000 

250 

auto's 

China 

Denemarken 

Duitse Riik 

59,75 

67 ,50 

625 ,00 

39,75 

600 

300 

400 

1000 

West-Duitsland 

Egypte 

Engeland 

Frankrijk 

97,50 

29,75 

37,50 

235 ,00 

600 

600 

1000 

500 

Nederland 95 ,00 

N Indie/Indonesië 67 ,50 

Noorwegen 725 ,00 

OostennikCF 237 ,50 

63+5 

500 

500 

1000 

bl Rusland'96 

schepen 

vlinders 

wereld 

49,75 

45 ,00 

75,00 

125,00 
TELEFOON 0 7 0 - 3 4 6 4 7 4 6 • PAPESTRAAT 15 • 2 5 1 3 AV 'S-GRAVENHAGE 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL EN MUNTENVEILING 

houdt op 10 januari 1998 
haar 92e veiling 

Wij hebben voor u ca. 3000 kavels, 
waaronder ca. 600 kavels munten, 
verder ca. 600 kavels Ned. en O.R., 
ca. 1800 kavels losse nummers buiten
land, brieven en F.D.Cs, verzamelin
gen, stockboeken en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inl ichtingen: 

P. H. J. C. Kokx-Jansen 
Kerver 10 
5521 DB Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 0497-512057 

Onze veilingen vinden plaats in 
Uitgaanscentrum "de Tongelreep", 
Anton Coolenlaan 1 te Eindhoven. 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 
mogelijk, ook tijdens onze openbare veilingen. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis taxeren. 

mfij-mami mm ms 
zo JUIST VERSCHENEN 

NCRGENS GOCOKOPCm 
1. Frankrijk, in kleur j. ^ „ 

Adviesprijs/ 38,50 ► J jij^— 
1 bis Monaco, Andorra etc ., in kleur^  „ 

Adviesprijs/ 24,— ► J ^ U ^ " " 
3. WestEuropa, in 2 delen P t AC 

Adviesprijs/130,— ► J l U ^ ^ — 
7. Overzee (0Z) in 2 delen ^ ^ _ 

Adviesprijs/120,— ► J" V S j — 

LEKKERE ATTENTIE VOOR AFHALERS 

BESTEL NU! 
Schrijf, bel, fax of stuur een Emailtje 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,) 

• EUROPOST "DE DIEZE' II groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

*7^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
EMail: europost@euronetnl 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
zaterdag 

9.3017.45 uur 
9.3017.00 uur 



Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat op de eerste verdieping 

Neem ook deel aan het succes van de Postzegel Partijen Centrale en kom eens langs 
op ons kantoor in De Haag.Veel verzamelaars en handelaren hebben ons reeds gevonden. 

Zoals u op de foto kunt zien is ons aanbod enorm. 
Tot eind December ontvangt u bij bezoek aan ons kantoor, of u nu koopt of niet, 

een 8bladig(16zijdig) insteekboek kado. 

Dit doen wij zodat u dan zelf kan zien wat wij te bieden hebben. 

ons Motto i s : 

'Uw Hobby hoeft niet duur te zijn' 
Tevens maken wij u er op attent dat wij voor diegenen die ons kantoor bezoeken een 

zeer aantrekkelijk aanbod hebben van meer dan 300 verschillende kavels ('koopjes'), 
die niet op onze partijenlijst voorkomen en geprijsd zijn van F 10, tot F 100,. 

Als u onderstaande bon invult, ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA den Haag 

Tel: 0703625263 Fax : 0703625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr: 7331882 

Openingstijden : do/vr 09.0017.00u ; za 10.0015.00 u 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 

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

:^i^i:tcte*i)tl^ifilliit************iliiliitiif^filf^fif INFORMATIEBON ♦*♦♦**♦♦♦♦*♦*♦*♦**♦*******♦** 
Naam : Tel: 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden: 

Kavels zijn schriftelijk, telefonisch of per fax te bestellen. 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling 



POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

1021 2 mappen Zwitserland. Station stempels,gebr 
1023 Jaar vh Kind in insteekboek.Vnl postfris 
1024 2 albums Jaar vh Kind.Gebruikt 
1027 Verz. Oost Duitsland in insteekboek 

Vieel zegels,gebruikt 
1028 blokken Oost Duitsland in insteekboek.Vnl pfir 
1030 insteekboek Oost Duitsland .Veel zegels.Gebr 
1032 doos Deneni.^aroer,Groenland. oa FDC's 
1035 insteekboek West Europa. Vnl gebruikt 

WO leuk Duitsland 
1036 oud album Wereld tot ± 1900. Vnl gebruikt 
1038 insteekboek Frankrijk, ongebr/gebr 
1039 enveloppe Engeland,gebruikt 

Klassiek;ZEER hoge catwaarde 
1040 doosje Wereld WO betere zegels 
1042 enveloppe Wereld op oude albumbladen 

wb veel Oost Europa. Gebruikt 
1043 insteekboek Verenigd Europa.Postfr/Gebr 

voorraad 1956-1986 
1044 album Azië wo China. Vnl gebruikt 
1046 album Rusland met kleinbogen. Gebruikt 

1985-1990 vrijwel compleet 
1047 album Pitcaim 1982-1986.Postfns 
1049 Wereld in insteekboek WO betere zegels 

postfris/ongebruikt/gebruikt 
1050 album Australië + iets diversen. Vnl postfris 
1051 insteekboek Wereld.Hoge catwaarde. Vnl pfris 
1052 insteekboek Engeland WO combinaties 

Hoge catwaarde. Vnl postfris 
1054 Engelse koloniën in insteekb.Pfr/ongebr/gebr 

WO lang lopende series 
1055 Engelse koloniën in insteekb.Pfr/ongebr/gebr 

WO lang lopende series 
1056 insteekboek West Europa wo Nederl. Vnl gebr 
1058 doosje Nedertand. FDC's,catwaarde 3000,-

E19/E47 WO doubletten. Diverse kwaliteit 
1059 doosje Nederland. FDC's,catwaarde 2500,-

Vrijwel compleet E7/47.Sommige div.kwaliteit 
1061 insteekboek Wereld wb betere.Pfns/Ongebr 
1062 Klassiek Turkije in insteekboek.Pfris/ongebr 

Hoge catwaarde 
1063 doos Kanaal Eilanden. FDC's tot modem 
1065 map Engeland, ongebr/gebr 

WO betere zegels/series. Veel klassiek 
1066 Malta 1875-1990 in map.wo ongebruikt 

WO veel betere series 
1067 Goed gevulde verz. leriand 1922-1990 in map 

ongebruikt/gebruikt 
1068 map Gibraltar 1886-1990. Vnl ongebruikt 

WO veel betere series 
1069 Cyprus 1880-1990 in map. Vnl ongebruikt 
1070 map Aldemey en Guemsey.Hoge catw.ongebr 
1071 map Jersey tot 1990.Ongebruikt 
1072 map Isie of Man tot 1990. Ongebruikt 
1075 insteekboek USA-precancels 

1280 stuks. Vnl blokken van 4 
1077 USA-precancels 

125,-
155,-
155,-
200,-

175,-
100,-
325,-
200,-

150,-
200,-
200,-

175,-
310,-

170,-

300,-
155,-

155,-
545,-

450,-
500,-
250,-

465,-

620,-

265,-
400,-

420,-

545,-
750,-

775,-
465,-

545,-

425,-

855,-

465,-
155,-
250,-
200,-
120,-

135,-

Openingstijden : do/vr 09.00-17.00u za 
Kavels zijn schnftelijk.telefonisch of per fa.\ te beste 

1080 Goed gevulde koffer Wereld 500,-
oa veel postfrisse series. LEUKE KOOP !! 

1082 insteekboek West Europa. Postfris 200,-
Hoge catwaarde 

1084 insteekboek Motief.ongebruikt 115,-
1085 verz. Wereld in Ambassador-album 200,-

wo Nederiand.Ongebr/Gebr 
1086 verz. Frankrijk tot 1950 in album. Vnl gebr 115,-
1087 album Italië + gebieden 1862-1945.0ngebr/gebr 310,-

Hoge catwaarde. Iets div. kwaliteit 
1088 map Fiscaal zegels.Ongebr/gebr 100,-
1090 oud Wereld-album tot ± 1935. Ongebr/gebr 3000,-

ZEER hoge catwaarde 
1091 verz. Amerika(USA) 1847-1940 in Scott-album 4000,-

Sterk in klassiek, catwaarde ± lOO.OOOfif. Ongebr/gebr 
1092 coll. Amerika(USA) tot ± 1950 in enveloppe 855,-

wb betere zegels. Ongebr/gebr 
1093 doosje Wereld. Veel klassiek. Veel betere zegels 310,-
1094 map Duitse koloniën.Vnl Moüef: boten 1200,-

catwaarde 6000DM. Ongebr/gebr 
1095 Afrika in Lindner-album.Rond 1960.Postfris 350,-
1100 insteekboek West Europa.Hoge catwaarde 600,-

Vnl gebruikt 
1101 album Zuid Amerika. Hoge catwaarde 1050,-

wb El Slavador,Uruguay,Venezuela. Ongebr/gebr 
1102 album Zuid Amerika.Hoge catwaarde 900,-

wb Mexico.Colombia. Ongebr/gebr 
1104 Duitse gebieden + koloniën in Leichtturm-alb. 3000,-

Veel betere zegels/series. Vnl gebr/ongebr 
1105 insteekboek Engeland.Hoge catwaarde. Gebr. 125,-
1106 insteekboek Engelse koloniën. Gebruikt 175,-

wb betere zegels 
1107 Vatikaan Stad 1929-1980 in alb. Pfris/ongebr 675,-

wb betere series 
1108 album Canada + New Foundland 1859-1980 1750,-

wb Victoria( 1847) tot de $2.Zeer hoge catwaarde 
ongebruikt/gebruikt 

1109 album Duitsland wb betere zegels. 1400,-
Zeer hoge catwaarde. Pfr/ongebr/gebr 

1110 Duitsland Bund in DAVO-album. 1350,-
tot 1980. Vrijwel compleet.Pfr/ongebr/gebr 

1111 Duitsland in Schaubeck-album.Ongebr/gebr 1450,-
tot ± 1960. WO betere zegels/series 

1112 Amerika in SCOTT-album. Veel klassiek mater. 1175,-
1851-1965.Hoge catwaarde. Ongebr/gebr 

1113 Engeland & koloniën in insteekboek. 275,-
Veel motief Postfris 

1114 Zwitserland in Scott-album 1855-1975 900,-
wb veel Dienst etc. Ongebr/gebr 

1115 Perzië in map.Hoge catwaarde. Ongebr/gebr 250,-
1116 map Engelse koloniën in Azië. Klassiek 600,-

Zeer hoge catwaarde. Iets diverse kwaliteit 

Speciale December-aanbieding: 350,-
doos met merendeels postfrisse series en blokken. Veel motief 
in zakjes en op insteekkaarten. Zeer hoge cataloguswaarde. 
Op dit prijsnivo ook interessant voor handelaren ! 

10.00-15.00u.vrij parkeren op Zaterdagen 
Hen. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling 

http://10.00-15.00u


r Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 
THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 

in Amsterdam: Theo Peters in Rotterdam: Joh. Hulsman Philatelie B.V. 
Rosmarijnsteeg 7 > ^ Lijnbaan 44 ô gk 
1012 RP Amsterdam ' *▼) 3012 EP Rotterdam f © | 
Tel. 0206222530 ^  ' Tel. 0104137957 ^ ^ 
openma. fmza. 10.0017.00 uur open wo. t/m za. 11.0017.00 uur 

1950 
compleet 

nrs.549567 Cat.w. ƒ 452, 

luxe postfris ƒ 2 2 0 , -

E.1-2-3-4 Cat.w. ƒ 4800,-

luxe met adres ƒ 2 2 o 0 , ~ 

1951 
compleet 

nrs.568-577 Cat.w. ƒ 137,50 

luxe postfris ƒ O 7 , " ~ ~ 

E.5-6 Cat.w. ƒ 950,— 

luxe met adres ƒ 4 Z O , ^ ~ 

1955 
compleet 

nrs.655-670 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ 132,-

ƒ 64,-
E.21 -22-23-24 Cat.w. ƒ 350,-

luxe met adres ƒ 1 D 5 J ~ 

1956 
compleet 

nrs.671-687 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ 305," 

ƒ 145,-
E.25-26-27-28 Cat.w. ƒ 380,-

luxe met adres ƒ 1 D O , ~ 

BESTEL PER: 
brief(kaart) 

tel. 020-6222530 

fax 020-6222454 

A 

1959 
compleet 

nrs.720-735 
luxe postfris 

Cat.w./ 84,25 

ƒ 39,50 
E.37-38-39-40-41 Cat.w. ƒ128,50 

luxe met adres ƒ 0 2 , 0 U 

1960 
compleet 

nrs.736-751 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ 123,— 

ƒ 59,50 
E.42/E.46 
luxe blanco 

Cat.w. ƒ 273,50 

ƒ 2 1 5 , -

1952 
compleet 

nrs.578-600 Cat.w. ƒ 376,50 

luxe postfris ƒ 1 öO,^~ 

E.7-8-9-10-11 Cat.w. ƒ 1060,— 

luxe met adres ƒ 4 7 0 , ^ ~ 

1957 
compleet 

nrs.688-706 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ 128,— 

ƒ 67,50 
E.29-30-31-32-33 Cat.w. ƒ 232,50 

luxe met adres ƒ 9 * 7 , ^ ^ 

1961 
compleet 

nrs.752-763 
luxe postfris 

E.47/E.49 
luxe blanco 

Cat.w./ 43,50 

ƒ 19,50 
Cat.w. ƒ 147,— 

ƒ 1 2 0 , -

1953 
compleet 

nrs.601-640 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ 276,75 

ƒ 1 2 9 , -
E.12-13-14-15 Cat.w. ƒ535,— 

luxe met adres ƒ 2 2 5 , ~ ~ 

V 

1954 
compleet 

nrs.641-654 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ134,50 

ƒ 6 4 , -
E.16-17-18-19-20 Cat.w. ƒ530,-

luxe met adres ƒ 2 4 5 , -

1958 
compleet 

nrs.707-719 Cat.w. ƒ 81,— 

luxe postfris ƒ 3 9 , O O 

E.34-35-36 Cat.w. ƒ110,— 

luxe met adres ƒ 4 5 , ^ ~ 

1962 
compleet 

nrs.764-783 
luxe postfris 

Cat.w. ƒ 80,— 

ƒ 37,50 
E.50/54 
luxe blanco 

Cat.w. ƒ 167,— 

ƒ 1 4 5 , -

Complete collectie 1950 t/m 1974 
nrs. 549 t/m 1063. Alle hoofdnummers, blokken, etc. 
prachtig geheel In gratis insteekalbum. Uiterst voordelig! 

Cat.waarde/ 3213,60 nüvoor j 1 4 2 5 , — 
Ie Dagenveloppen 
Nrs. El tm E.41 luxe met adres, nrs. E.42 t/m E.136 luxe blanco, prachtige 
collectie in mooi album. - At\c^r\ 
Catwaarde ƒ 10.644,75 nu voor / 4 9 5 0 , — 

zß 



r A 

1963 
compleet 

nrs.784-810 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 56,25 

ƒ 2 5 , -
E.55/61 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 193,50 
ƒ 145 , -

1964 
compleet 

nrs.811-835 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 20,25 

ƒ 7,50 
E.62/70 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 93,— 
ƒ 4 5 , -

1965 
compleet 

nrs.836-855 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 100,50 

ƒ 43,50 
E.71/77 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 40,— 

ƒ 1 9 , -

1966 
compleet 

nrs.856-875 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 35,— 

ƒ 13,95 
E.78/81 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 26,50 

ƒ 12,50 

1967 
compleet 

nrs.876-899 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 65,25 

ƒ 24,95 
E.82/87 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 72,50 

ƒ 34,50 

zoi 1968 
compleet 

nrs.900-917 

luxe postfris 

Cat.w, ƒ 52,50 

ƒ 19,95 
E.88/93 
luxe blanco 

Cat.w. ƒ 51,75 
ƒ 22,50 

1969 
compleet 

nrs.918-958 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 135,35 

ƒ 52,50 
E.94/101 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 91,50 

ƒ 42,50 

1970 
compleet 

nrs.963-983 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 97,25 

ƒ 37,50 
E.102/109 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 85,50 

ƒ 3 9 , -

1971 
compleet 

nrs.984-1001 

luxe postfris 

Cat.w. ƒ 78,25 

ƒ 31,50 
E.110/114 

luxe blanco 

Cat.w. ƒ 74,— 

ƒ 32,50 

1972 
compleet 

nrs.1002-1024 Cat.w./ 71 ,— 

luxe postfris ƒ 2 / , « 7 Ö 

E.115/122 Cat.w./103,50 

luxe met adres ƒ 4 D , ^ ~ 

1973 
compleet 

nrs.1025-1042 Cat.w./ 73,— 

luxe postfris ƒ 2o,90 

E.123/129 Cat.w./ 58,— 

luxe blanco ƒ 24,50 

1974 
compleet 

nrs.1043-1063 Cat.w. ƒ 75,— 

luxe postfris ƒ 29,95 

E.130/136 

luxe blanco 

Cat.w./ 91,50 

ƒ 42,50 

B E S T E L B O N zenden aan: T. Peters, Rosmarijnsteeg 7, 1012 RP Amsterdam 
stuurt u mij de volgende complete jaargangen: 
laar 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

FDC 
X a 225— 
x è 6 7 -
X ä 185 — 
X a 1 2 9 -
X a 6 4 — 
x ä 6 4 -
X a 145 — 
X a 67,50 
X 4 39,50 

X a 2250,— 
X a 4 2 5 , -
X a 4 7 5 , -
X ä 2 2 5 , -
X a 2 4 5 , -
x a 165 — 
X ä 1 6 5 , -
X ä 99,— 
X a 45,— 

laar 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

FDC 
X a 39,50 
X a 59,50 
X a 19,50 
x a 37,50 
x ä 2 5 , -
X a 7 50 
X a 43,50 
X a 13,95 
x a 24,95 

X a 52 50 
x a 2 1 5 , -
x ä 1 2 0 , -
x ä 1 4 5 , -
x è 145 , -
X è 4 5 , -
x è 1 9 -
x è 12 50 
x è 34 50 

laar 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

postfris 
X a 
X a 
xè 
X a 
xä 
xä 
xä 

19 95 
52,50 
3750 
31,50 
27 95 
28,95 
29,95 

FDC 
x a 
xä 
X a 
X a 
X a 
xä 
X ä 

22,50 
42,50 
3 9 -
32 50 
4 6 , -
24,50 
42,50 

V Complete collectie 1950-1974 luxe postfris x è 1425| - Complete collectie 1950-1974 op luxe FDC x ä 4 9 5 0 , -

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
D Ik ben reeds klant bi| Theo Peters en betaal bin

nen 8 dagen na ontvangst 
D Ik betaal vooruit d m v bijgevoegde cheques/ 

contanten 
G Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 

2351646 of ABN/AMRO rekening 408812443 
overgemaakt J 



lAfULAZEiy 
VOCHIU SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T. B. STEINERSPORK 

CARTE POSTALE 

1 EipädilPur L% 
■EUaqUEBBLClt 

"1 

1 

1 
BELGISCHE VOGELTJES: 
VOLOP MOGELIJKHEDEN 
Het Kwartaalblad voor 
Filatelie, dat met het re
cente septembernummer 
aan zijn tweede jaar
gang is begonnen, 
graaft wat dieper dan de 
andere  weinige  fila
tetistische bladen die Bel
gië telt. Filatelistische au
teurs van naam krijgen 
hier de gelegenheid om 
hun studies te publiceren. 
Zo is D. Claeys FRPS,L in 
dit laatst verschenen 
nummer begonnen met 
een reeks artikelen over 
de frankeerzegels van 
het type vogels van Bu
zin. Die inmiddels bij
zonder populaire serie 
waarin nog steeds nieu
we waarden verschijnen 
(Uitgeverij Davo heeft er 
al een speciaal en heel 
mooi geïllustreerd album 
voor op de markt ge
bracht) biedt vele moge
lijkheden voor speciali
satie. Vooral de talrijke 
papier en gomsoorten 
houden de Filatelisten be
zig. De verschillende 
drukken, herkenbaar 
aan de randinschriften, 
zijn populair en ook ze
gels op brief met de fran
kering in overeenstem
ming met de gangbare 
tarieven worden veel ver
zameld. Dat is des te 
spannender, daar som
mige zegels die al uit de 
circulatie waren geno

men later opnieuw zijn 
uitgegeven omdat de in
middels veranderde ta
rieven de toepassing 
weer wenselijk maakte. 
Vooral de gomsoorten 
vormen vaak een puzzel 
voor de verzamelaars; 
de auteur waarschuwt 
daarom voor handige, 
maar niet erg eerlijke lie
den die de gom met be
hulp van een zonnebank 
doen verkleuren, zodat 
een veel kostbaarder va
riant wordt verkregen. 

OPDRUKKEN'1914' 
BosniëfHerzegowina 
blijft vrijwel dagelijks 
'voer' voor de media en 
ook de filatelisten heb
ben veel belangstelling 
voor de postale emissies 
van dit roerige gebied, 
nog afgezien van de di
verse veldpoststempels 
van de Blauwhelmen van 
allerlei nationaliteit. 
Het blad American Phi
latelist van september j l . 
gaat echter bijna 85 jaar 
terug in de tijd met een 
artikel van Max Kremzer 
over de opdrukken 
' 1914 ' / ' 12 heller'op de 
landschapszegel van 10 
heller uit 1906. Die is sa
men met een paar ande
re opdrukken in dezelfde 
reeks in grote oplagen 
gedrukt. Vooraf in het in
terbellum zijn ze in grote 
aantallen in allerlei ver
zamelingen van vooral 
jonge filatelisten terecht 
gekomen. Van die op
druk blijken talrijke va
riaties te bestaan. Krem
zer, artspatholoog van 
beroep, heeft ai die ver
schillen zorgvuldig ge
analyseerd en in kaart 
gebracht. 

ENTIERS: ZE WORDEN 
WEER VERZAMELD 
Frankrijk is altijd een land 
geweest waarvan de PTT 
een grote voorkeur voor 
postwaardestukken aan 

de dag legde. Briefkaar
ten, enveloppen, couran
tenbandjes en dergelijke 
zijn er door de jaren 
heen in grote aantallen 
en verscrieidenheid uitge
geven, maar gedurende 
lange tijd hebben deze 
enfiers enigszins geleden 
onder de onverschillig
heid van veel naoorlogse 
verzamelaars. Maar 
mede onder invloed van 
de grote stroom van nieu
we producten op dit ge
bied, die tegenwoordig 
onder de naam prêta
poster ('gereed om op de 
post te doen) door La Pos
te worden uitgegeven, is 
de belangstelTing voor dit 
interessante onderdeel 
van de filatelie weer aan 
het toenemen. 
Het verschijnen van de 
zesde editie van de En
f/erscatalogus van 
Storch & Fronton was 
aanleiding voor het 
Franse blad Timbrosco
pie om in het november
nummer een beschou
wing over de prijsontwik
keling van deze stukken 
te publiceren. Over de 
hele linie vertoont die 
een gestage stijging. Een 
verzamelgebied ook met 
vele mogelijkheden voor 
beginners. Filatelistisch 

gezien krijgen de entiers 
nu weer de aandacht die 
ze verdienen. 

HANDEN AF VAN 
POSTZEGELONTWERPEN! 
Een paar jaar geleden 
hebben wij in Nederland 
de nodige commotie ge
had over de auteurs en 
reproductierechten van 
postzegels als gevolg van 
deprivatisering van de 
PTT. Ook Frankrijk kent 
soortgelijke problemen. 
Het oktobernummer van 
l'Echo de la Timbrologie 
bevat een overzichtelijk 
en ook voor nietjuristen 
begrijpelijk artikel over 
de tegenwoordige juridi
sche situatie in Frankrijk. 
Er blijkt onder meer uit 
dat het absoluut verbo
den is om in de afbeel
ding van een postzegel 
wijzigingen aan te bren
gen (tenzij de ontwerper 
toestemming heeft ver
leend), bijvoorbeeld om 
er een grapje mee te ma
ken. 

BELGISCHE 
VLUCHTELINGEN 
in hetzelfde nummer van 
l'Echo de la Timbrologie 
staat ook een artikel over 
de post van de Belgische 
vluchtelingen die in de 

meidagen van 1940 in 
eindeloze stromen, op
gejaagd door de Duitse 
invallers, naar Frankrijk 
trokken. Bijna anderhalf 
miljoen Belgen hebben 
korte of langere tijd hun 
toevlucht in Frankrijk ge
zocht en vooral na de 
Franse capitulatie heb
ben ze getracht contact 
op te nemen met familie 
en vrienden die achter 
waren gebleven. Het 
Rode Kruis speelde daar
bij een belangrijke rol, 
maar er werden ook 
overal in Frankrijk kanto
ren van het Belgische 
Hoge Commissariaat 
voor de Vluchtelingen 
geopend, die op allerlei 
manieren probeerden 
vice versa de post te ver
zorgen. Zelfs padvin
dersgroepen werden 
daarbij ingeschakeld. 
De auteur van het artikel, 
Jacques Bury, geeft een 
interessante beschrijving 
van dit betrekkelijk onbe
kende stukje trieste Belgi
sche oorlogsgeschiede

ROOKVERBODKWAMER 
(UITEINDELIJK) TOCH 
NOG 
Net als in Nederland is 
het ook in Frankrijk te
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genwoordig verboden 
om in de publieke ruim
ten van de postkantoren 
te roken. Moor dat blijkt 
helemaal niets nieuws te 
zijn. In het september
nummer van Relais, het 
fraaie tijdschrift van de 
vereniging 'Vrienden van 
het (Franse) Postmuseum' 
staat de tekst van een 
brief die de directeur-ge
neraal der Posterijen in 
augustus 1877 ontving 
van het Comité tegen Ta-
baksmisbruik. Daarin 
wordt er aan herinnerd 
dat er weliswaar in de 
postkantoren ergens een 
klein bordje staat met de 
tekst 'verboden te roken'. 

doende. De brief ging 
daarom met een in het 
Maleis gestelde uitleg te
rug naar Japan. De fran-
kering van I sen - die 
als derdeklas tarief gold 
voor een drukwerk tot 
100 gram - was in dit 
gevafgoed voor een reis 
van zeKer 8.000 kilome
ter. 

In het Franse Bondsblad 
La Philatelie Fran^aise 
van augustus is een arti
kel opgenomen over ta
bak in net oude Egypte. 
Daarin wordt gemeld dat 
Ramses II heel zeker ta
bak kauwde en rookte. 
Waar de planten in die 
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maar dat niemand zich 
daaraan stoort. Daarom 
- zo staat in de brief -
moeten de postdirecteu
ren voortaan boven alle 
loketten een bord van ten 
minste 15 bij 20 centi
meter aanbrengen met 
de tekst dat roken in het 
postkantoor is verboden. 
Na honderdtwintig jaar 
heeft dit verbod nu ein
delijk het gewenste effect 
gekregen... 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In het Amerikaanse blad 
Japanese Philately van 
april is een Japanse brief 
uit de bezettingstijd aan 
een verzamelaar in 
Menado op Celebes af
gebeeld, hlet adres, dat 
volledig in het Japans 
was gesteld, was onvol-

tijd vandaan kwamen -
uit Egypte of uit overzee
se landen - en tot welke 
familie ze behoorden is 
nog niet duidelijk. Op
merkelijk is dat aan net 
kauwen van tabak, on
der andere aangemengd 
met bier, een genezende 
werking werd toege
schreven. 

Bij het bezoek in 1939 
van de hertog en herto
gin van Kent aan Austra
lië zijn indertijd speciale 
zegels verschenen. Aan 
de schetsen en andere 
voorstudies is een uitvoe
rig artikel gewijd in Phi
lately from Australia van 
juni. Dit is het blad van 
de Roya\ Philatelic Socie
ty of Victoria uit Mel
bourne. 

Het augustusnummer van 
de Oldenzoolse Philate-
listen-Vereniging is een 
jubileumnummer bij het 
65-jarig bestaan van de 
vereniging. Er zijn on
derwerpen in te vinden 
met bijzonder aantrekke
lijke titels. V/at denkt u 
van Het Hamburger Rit 

en een aanslag op Am
sterdam. Het is een de
tectiveverhaal in het 
klein. Een andere titel 
luidt Uren gaans in 
Overijssel. Hoewel er in 
de Franse tijd al een vas
te regel voor het aantal 
uren gaans werd be
paald moest daar al 
naar gelang het seizoen 
en het terrein in de prak
tijk geregeld van worden 
afgeweken. 

In het juninummer van 
Netherlands Philately, 
het kwartaalblad van de 
Amerikaanse Neder
land-verzamelaars ver
enigd in de American 
Society for Netherlands 
P/i/7ate/y(ASNP), wordt 
een toelichting gegeven 
op de speciale uitgiften 
voor de Volkenbond
conferenties, waarvan er 
in 1937 twee werden ge
houden in Bandoeng. 
Het artikel bevat enige 
bijzonderheden over het 
- vooral filatelistische -
gebruik van enveloppen 
en stempels. 

De Nieuwsbrief van het
zelfde ASNP-blad bevat 
meestal vooral huishou
delijke berichten. Deze 
keer bevat het julinum-
mer een bibliografie van 
Frank Julsen, die in 1977 
samen met Benders het 
boek schreef over de 
poststempels van Cu
rasao. Het is een boei
end verslag van een ge
dreven verzamelaar, die 
al in zijn schooltijd naar 
goede stukken speurde 
en zich van lieverlee 
ging specialiseren. Zijn 
eerste publicatie ging 
over de negentiende-
eeuwse zegels van Ne
derland, maar het was 
uiteindelijk Curasao 

waaraan hij zijn hart 
verpandde. 

In het septembernummer 
van De Aerophilatelist 
('De Vliegende Hollan
der') is een afbeelding 
van twee heel zeldzame 
stukken te vinden. Het 
zijn een brief, op 5 juli 
1920 vervoerd met de 
eerste vlucht van de KLM 
van Amsterdam naar 
Londen, en de tegenhan
ger: de retourvlucht op 6 
juli 1920 van Londen 
naar Amsterdam. 

In het septembernummer 
van Thema, het blad van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie, komt onder het 
hoofd 'Bijzondere post' 
een melding voor over 

maphila, het blad van de 
Belgische thematische 
verzamelaars. De DIN-
formaten - met voorop 
het 'A-viertje' - zijn in 
Europa en ook bij ons 
sterk ingeburgerd. Maar 
andere landen, zoals de 
Verenigde Staten, hou
den er toch nog steeds 
een totaal afwijkend sys
teem op na. 

Door de inflatie achter
haald is de titel van een 
klein artikel in het sep
tembernummer van 
Deutsche Post, het blad 
van de filatelistenvereni
ging Duitsland. Het gaat 
om een gewone brief
kaart uit 1921 van 30 
pfennig, die door een 
sterke tariefverhoging op 
1 januari 1922 niet meer 
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zweefvliegtuigen met 
hulpmotor. In 1923 werd 
met zo'n vliegtuig een 
'postvlucht' gecombi
neerd, waar honderd 
speciale enveloppen aan 
werden meegegeven. De 
brieven moesten, wegens 
de onmogelijkheid met 
het zweefvliegtuig te lan
den, met een parachute 
worden afgeworpen, 
waarna ze alsnog naar 
hun bestemmingen kon
den worden doorgezon
den. 

Aan de postgeschiedenis 
van Leusden, een plaats
je dat al heel oud is - het 
was al bekend in 697 -
is in het septembernum
mer van De Loupe van 
de vereniging in die 
plaats een klein artikel 
gewijd. Daarin staat on
der meer te lezen dat in 
Leusden in de vorige 
eeuw een bestelhuis ge
vestigd is geweest. 

Over de orde, die is ge
schapen in de papier
winkel die was gegroeid 
door de eindeloze varia
tie in papierformaten, 
staat een korte geschie
denis te lezen in het sep
tembernummer van The-

voor zijn doel kon wor
den gebruikt en daar
door oleef liggen. De 
posterijen hebDen de 
kaart enkele jaren later, 
omstreeks 1925, als 
dienstkaart (Postsoc/ie) 
opgebruikt. Van oor
sprong was de kaart een 
'postwaardestuk', maar 
gebruikt als dienstkaart, 
waarbij het waardestem
pel geen betekenis meer 
hacl7 moeten deze kaar
ten gewoon als een 
'poststuk' worden ge
zien. 

In Oost Europa Filatelie, 
het blad van de contact
groep van die naam ^ 
(september) komt tot uit- ^ 
drukking dat er eind vo- Z. 
rige eeuw een scheeps- c^ 
verbinding in het leven is ^ 
geroepen, die driemaal = 
per week tussen Con- ^ 
stanza in Roemenië en = 
Constantinopel ook post ^ 
vervoerde. Daartoe wer- ~ 
den enkele postzegels en 2 
een briefkaart van nieu- ï 
we waardeopdrukken 
voorzien, voor gebruik M f l 
op het Roemeense post- ö ' w 
kantoor in Constantino
pel. De dienst kreeg ook 
twee eigen stempels. 
Deze nieuwe dienst was 



door tegenv/erking van 
de Turkse Post geen lang 
leven beschoren, waar

door er na 24 reizen al 
weer een einde aan 
kwam. 

Het septembernummer 
van Bartolomeu Dias. 
het blad van de filatelis
tenvereniging Zuidelijk 
Afrika, toont met enige 
trots een afdruk van een 

reizend postkantoor uit 
Oranje Vrijstaat en wel 
R.P.K. ZuidO.V.S. 30 
sep A99. Er was tot dus
verre slechts één afstem
peling bekend. Dit is de 

tweede, van dezelfde da

tum. 

De Allied Military Posl
uitgifte, de geallieerde 
militaire postzegels die 
in maart 1945 voor ge
bruik in bezet Duitsland 
werden uitgegeven, zijn 
 hoewel uiterlijk niet zo 
aantrekkelijk  toch bui
tengewoon interessant 
door hun historische 
achterg|rond. Met deze 
zinsnede begint een 
overzicht van de ge
schiedenis van deze 
postzegels in The Lon
don Philatelist van sep
tember, het blad van de 
Royal Philafelic Society 
aldaar. De zeaels, die 
uiteindelijk in drie lan
den zijn gedrukt (de Ver
enigde Staten, Groot
Brittonnië en Duitsland) 
zijn bij de verzamelaars 
redelijk populair gewor
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den, wat in hun notering 
tot uitdrukking komt. 
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Postzegelhandel KAREL OEN HERTOG 
Gonnchemsestraat 10a • 4231 BH Meerkerk 
tel. + fax 0183  352169 

Open: dmsdag, donderdag + ynjdag van 09 0012 ]5 en 13.15I8 00 uur, 
mjdag 19.0021 00 uur 

Stock NL + Overzee • Diverse Europese landen etc 
motief • Automaatboekjes • Rolzegels • Dit alles en nog 
veel meer in Meerkerk • Welkom 

Testapparatuur 
i l l F l Signoscope T l en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, het 
eerste optische electnsche watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

Naast watermerken, kunt u papier
onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken 
Signoscope Tl 9886 385,— 
adapter Tl 9887 29,50 
Signoscope T2 9875 155,— 
adapter T2 9876 22,50 

Ü PBRPOtron/c ^ü NOG ^f^^u^f^ 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

een absoluut zeker meetresultaat. 
Voor de postzegels zonder één 
enkel gevaar, daar de zegel door 
het apparaat slechts optisch 
wordt bekeken 

PERFOTRONIC 
nr. 9850 4 5 9 , 

Foldermateriaal en bovenstaande testapparatuur verkrijgbaar 
bij uw vakhandelaar 
of bij: SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt. 

Botersloot20,3011 HG ROTTERDAM 
Tel. 0104143077 Fax 0104149499 

IVIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 6711 AB, EdeCentrum 0318  61 03 34 

« MH 

Veiling nr. 52 
wordt gehouden op 

zaterdag 
17 JANUARI 1998 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 0534335500 (privé 0534321317) Fax 0534341094 

If C / L / f f U 1 4 6 staat gepland op vrijdag/zaterdag 16/17 januari 1998 in 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS in Apeldoorn. 

Totaal aanbod van ca. 6000 kavels in alle prijsklassen vanaf ca. f 30,-. 
Nederland: ca. 200 kavels emissie 1852, meest geplaat. Tevens veel halfrondstempels incl. 

SLUIS-C op 15 cent. (Reed RR) en veel BRIEVEN. Emissies vanaf 1852: vele hon
derden kavels gestempeld, ongest. en postfris. 
Brieven: ca. 500 kavels gespecialiseerd op frankering, tarief, bestemmingen stempel. 

Stempelmateriaal: ruim 100 kavels puntstempels. 
O.G.: ca. 500 kavels inclusief stempelmateriaal SURINAME en veel poststukken NED. INDIE. 

Europa: 

Scandinavië: 

Frankrijk incl. koloniën Overzee: 
België: 
Duitsland met gebieden: 
Engeland met koloniën: 
Zwitserland: 
Oost-Europa: 
Overzee: 

Motief: 

Collecties in Albums: 

Deelcollecties op bladen: 
Insteekboeken: 
Dozen: 

aanbod van alle landen, variërend van betere zegels van
af enkele tientjes inzetprijs, deelcollecties en uitgebreide 
landenverzamelingen. 

350 kavels inclusief Zweden w.o. grote vrijwel complete 
landenverzamelingen, de 55 en 80 Ore VARNAMO su
perbe ongestempeld met Ie plakker, 
ca. 200 kavels, 
ca. 75 kavels, 
ca. 100 kavels, 
ca. 250 kavels, 
ca. 200 kavels, 
ca. 150 kavels. 
ca. 150 kavels inclusief ISRAEL 7/9 gestempeld m£tfull 
tab. 
ca. 150 kavels w.o. Ver. Europa, Ver Naties, Oorlogspost 
en collecties. 
ca. 500 kavels!! (inzetprijzen Nederland ca. 10% 
NVPH!). 
ca. 750 kavels, 
ca. 500 kavels, 
ca. 150 kavels. 

Alle kavels zijn uitvoerig beschreven en van een reële inzetprijs voorzien. 
Van onze totale omzet over 1997 hebben wij ca. 80% aan schriftelijke bieders verkocht, slechts een 

fractie van deze bieders heeft onze kijkdagen bezocht. 
Interesse om ook tot onze tevreden clientèle te gaan behoren ? 
Vraag dan onze gratis catalogus voor deze veiling eens aan. 
Een telefoontje, fax of brief (kaart) is voldoende deze eind december toegezon
den te krijgen. 

DE O.P.V., MEER DAN 27 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND 



HIBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureou 
Zeelantlaan I I , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 Fax 0302800128 

Voorzitter (o.i.) 
i.G. Balkestein, St. Wiiiibrordusban 1 
5591 86 Neeze, telefoon 0402263032 

Secretaris/Redactie Bondspagino 
Vocnture 

Penningmeester 
Mevr.Ct WeeberKortekoos 
Timorslraol27,2612EHDelft 
Telefoon0152)31623 
Giro 1078391 ten nome van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C.Lo(h,J vanEyckgracnt191 
5645TNEin(llioven 
Telefoon 0402119654 

Juryzaken 
CB vonNugteren,West6rzkhl620 
4385 BW Vlissingen, telefoon 0118463711 

Publicaties en documentatie 
R.H.M. Faust, Riiksweg N57 
6162 AC Geleen, telefoon 0464743076 

PersenpvbRcitelt 
P. Braun, Cliurcliilllaan 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 0206795077 

Commissaris 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598626447 

Audiovisueel Ceiitroni (AVC) 
Secretaris. 
J.J M Pieters, Ston Kentonstroot 35 
2324 LL leiden, telefoon 0715761726 
Afofenoo/romroissoris 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstroat 13 
2024 KT Hoarlem, telefoon 0235262062 

Bondsbibilotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boorn 
Telefoon 0355412526 
Bontkbiblioéecaris, C Spoelman 
Openingslijden elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12.30 uur en de doorop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17 30 uur en van 18.30 tol 20 30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secrelans/peimmgmeester. 
i. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312ZP leiden, telefoon 0715134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr drs S U Ottevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter f F.A. von de loo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
Telefoon 0356245169, fox 0356233603 
Keurzendingen uitsluitend oongetekend 
noor de secretaris: 
AWASteegh,Postbus220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
0235384212 (no 20.00 uur) 

Serviceafdeling 
D/retfeur; H.H vanMegen 
RigterskompB, 1261TNBIaricum 
Telefoon 0355314399 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

^ Directeur Verzekeringen 
"■ J. Spijker, VerdistrootlS 

2324 KC Leiden 
ÏÏ; Telefoon 0715761720 

VERZEKERING V O O R 
R O N D Z E N D I N G E N EN VEILINGEN 

822 

Wie met kostbaarheden 
omgaat, wil graag de 
zekerheid hebben dat 
deze zo goed mogelijk 
zijn beveiligd tegen risi
co's als brand en dief
stal. Dat is ook het geval 
met rondzendingen en 
het veilingmateriaal dat 
vereniqinqen onder hun 
belieer hebben. 
Ten vervolge op het be
richt in het november
nummer met betrekking 
tot deze verbliifs en 
transportverzekeringen, 
qeven v/ij u hierbij de 
belangrijkste voorwaar
den, zoals die recent zijn 
aangepast. 
Verzekerd zijn: rond
zendboekjes, eerstedaq
enveloppen en ander ri
latelistisch materiaal, be
stemd voor veilingen of 
van de nieuwtjesdienst. 
De verzekering dekt de 
risico's van verlies, dief
stal en/of verduistering, 
al dan niet voorafge
gaan door binnen en/of 

buitenbroak, alsmede 
brandschade. De aan
wezigheid van het be
treffende fi latei istisch 
materiaal bij verengings
functionarissen zoals de 
rondzendcommissaris. 
de veilingmeester, de be
heerder van de nieuw
tjesdienst en de admini
strateur is verzekerd tot 
een maximum van 
f 150.000.. 
Bij eventuele onderad
ministrateurs tot 
f 50.000. bij sectiehoof
den tot f 20.000. en bij 
leden/deelnemers thuis 
tot maximaal f 5.000.. 
Het transport van het 
materiaal tussen ge
noemde functionarissen 
is verzekerd voor 
f 5.000. per gelegen
heid. 
De verzekering staat 
open voor alle bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen en kan ingaan 
op een onderling over
een te komen datum. 

De premie bedraagt 
0.35% van de jaarver
koop uit de rondzend
boekjes en veiiingop
brengsten, verhoogd met 

2 .1% assurantiebelas
ting en f 7.50 adminis
tratiekosten per jaar. 
Informatie is verkrijgbaar 
bij de Directeur Verzeke
ringen van de Bond, de 
heer J. Spijker, Verdi
stroat 133, 2324 KC Lei
den, telefoon 071 
5761720 (niet op zon
dag). 
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U kunt vei i inqkavels en r ond zend boekjes natuurl i jk elke keer in een 
nachtkluis opbe rgen  m a a r is het niet veel gemakker l i iker o m gebru i k 
te maken van d e uitstekende Bondsverzeker ing2 

RESULTATEN VAN HET THEMATISCH 
BEKERTOERNOOI IN SITTARD 

Vijfentwintig bezoekers 
waren op 11 oktober jl. 
in Sittard getuige van 
een spannend Thema
tisch Bekertoernooi. 
Na loting door de voor
zitter van de jury, de 
heer F.S.J.G. Hermse uit 
Sittard, traden achter
eenvolgens voor het 
'voetlicht': 
de heer Z van Duijn uit 
Katwijk met Op weg 
naar een Verenigd Euro

BONDSBUREAU 
EVEN DICHT 

Zoals gebruikelijk is het 
Bondsbureau in de week 
tussen de feestdagen ge
sloten en wei van 24 de

cember 1997 tot en met 
4 januari / 998. Van 
deze gelegenheid maken 
het Bondsbestuur en de 
medewerksters van het 
Bondsbureau gebruik om 
u allen goede feestdagen 
te wensen en een goed 
filatelistisch 19981 

pa, waarvoor hij 325 
punten verwierf en als 
derde eindigde; 
mevrouw E.M.A. Limmen 
uit Santpoort, die met 
Lichtende wakers aan de 
kust de tweede plaats 
(351 punten) wist te ver
werven en 
de winnaar uit 1996, de 
heer J. de Groot, nu wo
nend in Heerlen, die de 
zogenoemde VanVee
nendoalbeker' met verve 
wist te verdedigen: hij 
eindigde als eerste met 
358 punten. 
Onze gelukwensen aan 
de deelnemers en dank 
aan de juryleden en al
len die zich voor het wel
slagen van het Thema
tiscn Bekertoernooi heb
ben ingezet. 

VEENDAMPHILA 4 IN VEENDAM BELOOFT 
EEN BELANGRIJKE EXPOSITIE TE WORDEN 

Op 6, 7 en 8 november 
1998 wordt in de Sorgh
vliethal te Veendam de 
tentoonstelling Veen
damphila 4 gehouden, 
de vierde Veendamphila 
in successie dus. De stilte 
die was ontstaan rond 
het organiseren van een 
tentoonstelling in catego
rie 1 wordt hiermee 
doorbroken. 
Dit betekent dat de door
stroming van de Neder
landse Filatelie naar in
ternationaal niveau niet 
behoeft te stagneren. Dat 
is ook van belang omdat 
 behalve goede inzen
dingen van buitenlandse 
filatelie  een presentatie 
van hoog gekwalificeer
de inzendingen over de 
Nederlandse filatelie 

hiermee weer kansen 
krijgt. 

Deelnemers aan Veen
damphila 4 kunnen zijn 
leden van bij de Bond 
aangesloten verenigin
gen die tenminste 70 
punten op een tentoon
stelling in categorie 1 of 
2 hebben behaald, ofwel 
verzamelingen tonen 
waarmee eerder interna
tionaal is geëxposeerd. 
De voorinschrijving voor 
deze tentoonstelling sluit 
ot3 / februari 1998! 
Voor aanvraagformulie
ren en/of informatie kunt 
u zich wenden tot de 
heer W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroecloan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
telefoon 0598326250. 

SWISS STAMP 
OPEN VERPLAATST 

Zoals vorige maand al 
op werd aangekondigd, 
is het Zwitserse evene

ment Swiss Stamp Open, 
waarbij Nederland gast
land ZQ\ zijn, verschoven 
naar 1999. 
Commissaris hiervoor is 
de heer G. Geerts, 
Steeckterpolderstraat 2 1 , 

2807 MK Gouda, tele

foon 0182550093. 

OPEN 



INDONESIË VEILING Grote schriftelijke veiling van uitsluitend 
INDONESIË en aanverwante gebieden. 

N.B. Wegens de vele inzendingen (op het laatste 
llllljk. moment) hebben wij de veüingdatum verdaagd 

naar zaterdag 7 februri, de catalogus ontvangt 
' 1 " ^ men medio januari. 

* interessant voor zowel verzamelaars als beleggers 
* kavels beginnend bij fl. 5,- t /m ca. fl. 3000,- dus 

'voor elck wat wils' 
* gedetailleerde catalogus met 

duidelijke uitgebreide 
omschrijvingen van meer dan 
1500 verschillende kavels 

* lage, aantrekkelijke 'inzet'prijzen 
* bescheiden commissie-percentages 
* van belangrijke kavels kunnen 

t.z.t. kleurkopieën opgevraagd 
worden. 
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Er is zeer veel ui terst unielt materiaal ingeleverd 
dus ook voor de gevorderde en zelfs zeer 
gespecialiseerde verzamelaar zi jn er interessante 
kavels b i j . 

sortermg afwijkingen w.b. zeer zeldzame - portzegels 
- idem dienst - Riau - UNTEA met afwijkingen - Irian 
Barat - FDC's - postwaardestukken w.b. zeldzame -
p.z.boekjes -Japanse bezetting - Revolutieperiode -
Weense Drukken - zeer interessante proeven van 
Ned.-Indiè - etc. etc. 

STAAT U OP ONZE VERZENDUJST 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 MEDIO JANUARI GRATIS 
TOEGESTUURD. 

1968 niet uitgegeven 
Nr T-1 Rp 2 500 000 

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 uitgesproken specialisten als voor 
de beginnende en gevorderde verzamelaar zoals: 
betere series - blokken (ook gebruikte) grote 

Bent u beginnend Indonesië-verzamelaar? 
Dan is dit een prachtige gelegenheid om op 
betere series en blokken mee te bieden. 

Stel u nu eens voor: U bent geïnteresseerd in 
Indonesië en er komt een veilingcatalogus met van 
begin tot eind op iedere bladzijde uitsluitend kavels 
van Indonesië. Ik garandeer u dat dit opwindend is! 

"Blf 

INTERACTION Impücit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tel. 020-6235375 
fax 020-4272993 
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MUNT- POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

Dringend te koop gevraagd : 
'"""•M» ggpMEX T^^ 

Wij zijn op zoei< naar: 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzamelingen munten en Nederlandse bankbiljetten. 

Postbus 7080, 3286 ZH Klaaswaal Tel: 0186 - 571366 Fax : 0186 - 571890 

Gratis prijslijsten van Nederlandse munten, bankbiljetten en postzegels. 
Naast onze aantrekkelijke prijzen hebben wij voor particulieren ook een spaarsysteem 1 



Catalogus USA 1998 - in kleur 
Scott (eng ) catalogus USA 1998 ca 340 biz kleur 29,50 

speciale catalogus USAS Gebieden 1998 ca 695 biz 125,— 
US Postal (eng ) catalogus USA 1998 460 bIz kleur 42,50 
Harns (eng ) catalogus USA & Canada 1998 ca 400 bIz 35,— 
Unitrade (eng) speciale catalogus Canada & Gebieden 1998 ca 540 bIz 49,50 
Prangko (eng/ind) spec cat Indonesia & Ned Indie 1998 

291 biz kleur 38,50 
IHS (eng /thais) speciale catalogus Thailand 1998 261 biz kleur 69,— 
Chang (eng ) handboek stempels China 1872-1949 editie 1996 743 biz 175,— 
Afinsa (port) spec cat Portugal/Macau/Azoren/Madeira1998 47,50 

NVPH (ned./eng.) C D - R O M Nederland & Gebieden 1998 
voor Windows 3 1 of 95 - met Internel-aansluiting 59,95 

Michel (duits) catalogus Westafrika 19981220 biz 96,— 
catalogus Zuideli|k- & Centraalaf rika 19981170 biz 96,— 
juniorencatalogus Duitsland 1998 ca 690 biz kleur 22,50 

Gibbons (eng ) catalogus Grootbnttannie 1998 in kleur 27,80 
wereldcatalogus 1998 3 delen in cassette ca 3200 biz 290,— 

Edifil (spaans) handboek postgeschiedenis burgeroorlog Spanje 126 biz 47,50 
speciale catalogus Cuba 1855-1996 341 biz 115,— 

PHILEXl998-landencatalogi 
DUITSLAND IN KLEUR 22 ,— BELGIË 25,— 
FRANKRIJK IN KLEUR 28,— NEDERLAND 15,— 
GROOT-BRITTANNIE & KANAALEILANDEN & ISLE OF MAN IN KLEUR 28,— 
ISRAEL IN KLEUR 17,50 LUXEMBURG 15,— 
OOSTENRIJK IN KLEUR 2 1 , — SPANJE IN KLEUR 28,— 
CEPT IN KLEUR 30,— UNO INKLEUR 15,— VATICAAN IN KLEUR 15,— 
ZWITSERLAND EN LIECHTENSTEIN IN KLEUR 2 1 , — 

ALLE P H I L E X ' 9 6 ƒ 7 , 5 0 ; 4 VOOR ƒ 25 , -

D I E R E N op zegels - wereldcatalogi met Yvert- en Micheinrs. 
Domfil (eng /spaans) vissen & zeedieren op zegels 1997 312 bIz 65,— 

vlinders & insecten op zegels 1997 223 bIz 49,50 
reptielen & prehistorische dieren op zegels 1997145 bIz 39,50 

Inpeg (ned) wereldcatalogus honden op zegels 1997 52 bIz 19,50 
wereldcatologus kerstzegels 1993 2 delen 336 bIz 50,— 

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 i 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60 mm per 100 5,50 per 1000 50 — 
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 
65/102 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 
85/117mm perlOO 7— per1000 65 — 

115/160mm perlOO 11,— perlOOO 105 — 
120/180 mm per 100 15,— per 1000 140,— 
130/200 mm perlOO 14,— per 1000 130,— 
165/215mm perlOO 17—perlOOO 160 — 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten Orders tot ƒ 50,- alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling 
Prijswijzigingen voorbehouden Uitgebreide prijsliisi gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN/AMRO 47 36 54 717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage ^ ^ 
(vlakbij Centraal Station) ■B' 0703652227 

faxnr. 0703651885 
Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9 0017 00, zaterdag 10 0013 00 

Besteladres voor de handel: Davo bv & Importa bv 
Besteladres Oen Haag: Keiser & Zn  te l 0703462339 
Besteladres Maastricht: Fa Trynestel 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel  te l 010/4768175 (ook 'savonds) 

u 
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FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

57e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 13 febr. 1998 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HEI VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL./FAX. 0517394605 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMANKLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 

unperforated Stamps 
f r om the former "German Democratie Republic" GDR 

Worldwide excl sole distributors  (ttl.circ.16  179 pes only) 
from 39. & 99. $ 

>» for invest.: unperf. sheet collection (Unique s p e c . ) < « 
Dealers Discounts f.up 20%  PartExchange (post valids also) 
expt . H Schroder/Kantstr 105 / D10627 BERLIN/Germany

Fax. . 49 30/ 324 27 54  INTERNET // mmm.rarestamps.net 

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

Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.0 , Tel 0206 974 978 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

LANDIJSLANDFINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 
Gratis prijslijst op aanvraag. esBOM'mlren 

Tel. 0313421889 (geen winkel) 
Faxnr. 0313413295 

Email: pzhr0nh@9ld.bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudol fs t rasse 1317 
60327 Frank fu r t /Ma in 

http://mmm.rare-stamps.net
mailto:pzhr0nh@9ld.bart.nl


SGRAVEniHAGE SAMENSTELLING: YOLANDA DE MEIJIER 

Twee ontwerpen voor de kortingzegels van 1990 door Stephan 
Saaltink en Leo de Bruin 
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[12] KORTINGZEGELS 
In 1987 verschenen on
verwacht en onaange
kondigd de eerste kor
tingzegels voor de kerst
en nieuwjoorspost in een 
postzegelboekje. Het 
jaar daarop werden ze 
weer uitgegeven, maar 
toen in een velletje. Het 
velletje van twintig post
zegels is nu alweer tien 
jaar een gegeven. De 
kortingzegels (ook wel 
'decemberzegels' ge
noemd) namen tot dusver 
steeds een bijzondere 
plaats in hetemissiepro
qramma in, niet alleen 
door hun enorme opla
ge, soms maar ook door 

hun aparte verschijnings
vorm: een driehoek in 
1989 en een ruit in 1993 
(waarin bovendien per
foratie in de zegels voor
kwam). 1993 was ook 
het jaar waarin voor het 
eerst een eerstedagenve
lop voor de kortingzegels 
verscheen. Verder kwam 
er een zelfklevend velle
tje: dat van Dick Bruno in 
1995. 
In het emissieprogramma 
voor 1997 werden de 
kortingzegels nu ook 
'echt' aangekondigd. 

Concurrentieslag 
Om de concurrentie met 
de stadspostdiensten aan 

te gaan werd de korting
zegel voor de kerst en 
nieuwjoorspost geïntro
duceerd. 
Op 19 januari 1987 
vroeg cfe directeur Zegel
waarden en Filatelie aan 
het hoofd van de Dienst 
Esthetische Vormgeving, 
de heer Oxenaar, alvast 
ontwerpen voor te berei
den, omdat die zegels 
hetzelfde jaar al gebruikt 
zouden moeten worden. 
Als voorbeeld werden de 
'kersttijd'zegels van de 
Unifea Stafes Postal Ser
vice aar\gehaa\d, emis
sies die steeds één zegel 
met een neutraal thema 
en één met christelijk mo
tief lieten zien. 
Aanvankelijk log het in 
de bedoeling de Neder

landse kortingzegels ver
krijgbaar te stellen in vel
letjes van 25 stuks. 

Oxenaar: zelf aan de 

*'°9 , , , 
Uit een handgeschreven 
aantekening blijkt dot 
Oxenaar de kortingze
gels zélf had willen ont
werpen, of tenminste 
één, zoals hij er tussen 
haakjes bijzette. Kenne
lijk was die vraag verder 
niet aan de orde, want 
op 17 maart was er een 
eerste bespreking met 
ontwerper Henk Corne
lissen uit Breda. Hij ba
seerde zijn ontwerp op 
de tanding van de post
zegel: de ster wordt ge
vormd door naar het 
centrum toe groter wor

dende bolletjes. Bij ver
schillende kleuren bleek 
het effect telkens anders 
en konden er ook ver
schillende betekenissen 
aan de 'ster' toegekend 
worden: ster van Bethle
hem, neutrale ster, 
kaorsvlom, straling van 
licht, vrolijk vuurwerk etc. 

Kleurstellingen 
Bij de presentatie liet 
Cornelissen een aantal 
van deze ontwerpen in 
diverse kleurstellingen 
zien. Uiteindelijk werd 
niet één enkele ster geko
zen, maar werd besloten 
verschillende kleurstellin
gen te gebruiken. Even 
leek men nog op het be
sluit terug te komen: be
zwaren uit de filatelisti
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Schetsen van de hand van Joost Swarte voor de kortingzegels 1991 
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sehe hoek leken ervoor te 
zorgen dot alle twintig 
postzegels toch in één 
Kleurstelling zouden ver
schijnen. Gelukkig voor 
de ontwerper, die in een 
brief hierover zijn teleur
stelling uitsprak, werd er 
toch gekozen voor een 
postzegelboekje met ver
schillende kleurvariaties. 

'Vuurwerk' vermeden 
Aanvankelijk v/as men 
van plan in januari 1988 
hetzelfde ontwerp te 
gaan gebruiken voor de 
eventuele kortingzegels 
van dat jaar. Toch kwam 
er een nieuw ontwerp en 
wel van de ontwerper 
Frans van Lieshout. Van 
te voren was bepaald 
dat het maar 'één' zegel 
mocht worden. Lieshout 
koos voor vuurwerk. Om 
kritiek op het 'gevaarlijke 
vuurwerk' te vermijden 
werd in de publiciteit 
rondom de zegels ge
sproken van 'een kleu-
renspel van vurige ster
ren aan de decemberhe-
mel'. 
In 1989 verscheen er in 
Nederland na jaren 
weer een driehoekige 
zegel. Hans Kruit symbo
liseerde in zijn ontwerp 
de tegenstellingen van de 
decembermaand: de 
koude, donkere tijd te
genover de warmte en 
gezelligheid. Hij wilde 
pakpapier als achter
grond van het velletje, 
maar in de uiteindelijke 
druk kwam het effect niet 
voldoende uit de verf; het 
werd tenslotte een grijze 
achtergrond. 

Sneeuwvlokken toege
voegd 
Meer dan vijftig ontwer
pen, alle keurig in een 
passe-partout geplaatst, 
maakten de ontwerpers 
Stephan Saaltink en Leo 
de Bruin voor de korting
zegels van 1990. Hoe-
we! in het gekozen en 
gepresenteerde ontwerp 
geen 'sneeuwvlokken' 
voorkwamen, zijn ze in 
een later stadium alsnog 
toeg^evoegd om de de-
cembersfeer meer te be
nadrukken. 
De kortingzegels 1991 
van Joost Swarte zijn he
lemaal in zijn stijl en ver
beelden het contact tus
sen mensen. Hij heeft er 
een feestelijke zegel en 
een feestelijk velletje van 
gemaakt. Het gouden 
vlokje van de postzegel 
wordt herhaald in een 
groot gouden vlak (zon
der frankeerwaarde) in 
het midden van het velle-

Presentatiemodel van de kortingzegels 1993 van Swip Stolk 

tje. Overigens voorzag 
men dat dit gouden vlok
je ten onrechte als zegel 
gebruikt zou worden. 

'Klap op zijn kop' 
Hoewel 1992 voor PTT 
Post vooral het jaar van 
buitenlandse ontwerpers 
was, viel voor de korting
zegels de eer te beurt 
aan Gielijn Escher uit 
Amsterdam. Hij beeldde 
twee kerstrozen af, zoals 
in Pro-fil stond vermeld. 
Of waren het nu kerst
sterren? Overigens 
maakte Escher in een 
kleine oplage twee affi
ches van deze kerstrozen 
c.q. kerststerren. 
Swip Stolk bedacht een 
nieuwigheidje voor de 
kortingzegels van 1993. 
Hij omschreef het als 
volgt: 'Het perforaat ver
laat zijn scheurgrens en 
de gaatjes worden als 
sneeuwvlokken over het 
velletje heen gestrooid.' 
Verder maakte hij van de 
rechthoekige vorm een 
wybertje, 'door er een 
klap op zijn kop op te 
geven . 

Metafoor of fazant? 
Weer een heel andere 
postzegel is die van Max 
Kisman. Het aardige van 
Kismon is dat hij eerst 
knipt en plakt en de beel
den vervolgens in de 
computer verwerkt. 
De postzegels van Dick 
Bruno in 1995 werden 
op een zelfklevend velle

tje gedrukt. Overigens 
ontwierp Bruna in dot 
jaar verscheidene kerst
producten voor PTT Post, 
van telegram tot post
pakket. 
in 1996 maakte René 
van Raolte een heel zin
nebeeldig velletĵ e met 
fragmenten uit de werke-
lijkrieid. De afgebeelde 
vleugel zou je Kunnen 
zien als een metafoor 
voor een engel, maar 
ook als een sappig stuk 
fazant. 

Te boek gesteld 
De kortingzegels van 
1997 hebben een heel 
andere achtergrond. In 
augustus 1996 gaf PTT 
Post aan twaalf studen
ten van het Sandberg In
stituut de 'tweede fase' 
opleiding van de Gerrit 
Rietveld Academie te 
Amsterdam, de opdracht 
een ontwerpvoorstel te 
maken. Dit resulteerde in 
tweeënveertig ontwer
pen, waarvan er vier ge
nomineerd werden. Tij
dens de opening van de 
tentoonstelling Tussen 
Kunst en Kerst maakte de 
heer A. Scheepbouwer, 
directeur van PTT Post, 
bekend dat het ontwerp 
van Julia Kaiser met de 
verbeelding van Kerstte-
lepatbie in een oplage 
van 200 miljoen stuks 
gedrukt zou worden. 
Over het hele proces van 
de totstandkoming is een 
boek gemaakt met de ti

tel Waf is uw December-
zeget"^?. Dit boek is in 
het PTT Museum te koop. 
Ook zijn er door de stu
denten kerstkaarten ont
worpen, die eveneens in 
het museum te koop zijn. 
Helaas is de tentoonstel
ling Tussen Kunsten 
Kersf bij het verschijnen 
van dit verhaal alweer 
voorbij. 

Vaste plaats 
Begonnen als een verras
sing hebben de kortinq-
zegels langzamerhana 
een vaste plaats veroverd 
in het emissieprogramma 
en zijn ze voorlopig niet 
meer weg te denken. De 
term Decemberzegel is 
nu zelfs beschermd, van
daar de toevoeging van 
de letters ™, die staan 
voor het Engelse Trade
mark. 
Het boekje Wat is uw 
Decemberzegel^'^? is 
overigens te bestellen 
door t 34.50 (inclusief 
f 5.- verzendkosten) over 
te maken op giro 
354556 ten name van 
het Nederlandse PTT Mu
seum onder vermelding 
van de titel van het boek-

v̂  blando de Meijier 

Yolanda de Meijier is assistent
conservator van de afdeling Post 
van fiet PTT Museum en is ge
specialiseerd in de Nederlandse 
postzegels van 1950 tot heden 

Literatuur: 
- Nederlandse postzegels 
1987,1988 en 1989 
- Wat is uw December
zegel™? 
- Dossiers betreffende de 
kortingzegels van KPN 
Kunst & Vormgeving 
-Pro-f/7nrs. 5 0 , 6 1 , 7 1 , 
8 2 , 9 3 , 1 0 3 , 1 1 3 , 1 1 2 
en 130 

ONDERZOEKSDAGEN 
AFDELING POST IN 
1998 
Gemiddeld éénmaal 
per twee weken, op 
donderdag, is in het 
PTT Museum in Den 
Haag de aparte stu
diezaal van de afde
ling Post beschikbaar. 
U kunt dan postwoar-
den en poststukken 
bekijken of bestude
ren. De eerstkomende 
dagen waarop dit 
mogelijk is zijn: 

8 januari 
22 januari 

5 februari 
19 februari 
5 maart 

19 maart 

U wordt wel verzocht 
om u eerst telefonisch 
aan te melden; het te
lefoonnummer is 
070-3307560. Har
telijk welkom! 



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 stempeis. De grootste voorraad & redelijke prijzen. 

Als depothouder van LEUCHTTURM bieden wij aan: 
De complete Leuchtturm albums INDONESIË incl. CASSETTES i.p.v. / 995,- nu / 579,-

Postzegelhandel PARNASSUS v.o.f. Roelof Hartstraat 34 Amsterdam-Z Tel. & Fax (020)-6752372 

NEDERLAND & O.G. 
Ook diverse partijtjes NOG & Europa 

Bel voor de gratis & voordeligste prijslijst! 

Postzegelhandel WM, Postbus 38162, 6503 AD Nijmegen 
Telefoon 024 - 3782240 * Telefax 024 - 3785794 

N I E U W ZEELAND 
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 

emaii:nzstamps@hotinail.com 

Stuur ƒ 10,- en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 

P o s t z e g e l s in luxe kwa l i te i t , 
post f r is of g e s t e m p e l d ( g e e n fdc 's ) . 

Pri jsl i jst gra t is o p a a n v r a a g . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 

TELEFOON 19.00-22.30 EN IN HET WEEKEND: 0180-619743 GEEN WINKEL 

Europa van 1845 tot 1945! GRATIS PRUSLUSTEN! 
Albanië 
Batlische Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

Portugal 
Roemenië 
Rusland 
Scandinavië 
Tsjecho Slowakije 
Zwitserland 

Elke lijst bevat postzegels van klassieken tot 1945, geprijsd door 
**, *, en O. Ook variëteiten, misdrukken, proeven, poststempels, 
postgeschiedenis, belastingzegels, telegramzegels, literatuur 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

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 ) 82? 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

mailto:nzstamps@hotinail.com
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Dit najaar heeft de Fran
se firma Yver t & Tel
lier zijn reputatie als uit
gever van een wereldca
talogus hersteld met het 
in één keer op de markt 
brengen van de nog ont
brekende delen. Zes for
se boekwerken met in to
taal 3.941 pagina's is 
niet niks. De eerste twee 
zijn de jaarlijks verschij
nende delen van Frank
rijk met de overzeese de
partementen en de alge
mene koloniale uitgiften, 
respectievelijk Monaco 
samen met Frans Andor
ra, Verenigd Europa en 
de Verenigde Naties. Bei
de edities zijn geheel in 
kleurendruk uitgevoerd; 
de deeltjes kunnen nu 
uitstekend concurreren 
met die van collega 
Cérès, die echter niet, 
zoals Yvert doet, voor de 
moderne zegels een (ge
ringe) verkleining van de 
afbeeldingen toepast. 
Ook op het punt van de 
prijzen volgt Yvert het 
voorbeeld van Cérès 
niet: de noteringen zijn 
niet massaal verlaagd. 
Bij de klassieken valt een 
enkele gebruikte zegel 
wat goedkoper uit, bij 
het semimoderne seul 
sur lettre is de notering 
soms wat hoger, en voor 
de rest is het: hier en 
daar een frankje erbij of 
juist weer wat minder 
Monaco kan ondanks 
alle publiciteit ter gele
genheid van de Grimal
diherdenking geen prijs
verhogingen van enig 
belang laten zien en 
voor Frans Andorra en 
de Verenigde Naties 
geldt hetzelfde 
De Europacatalogi van 
Yvert zijn compleet ver
nieuwd met de twee for
se delen voor V^estEuro
pa. Bij een deel van de 

behandelde landen is 
een index geplaatst van 
zegelafbeeldinqen  bij
voorbeeld Duitsland, 
Oostenrijk en ook Ne
derland en België  maar 
belangrijke postzegellan
den als Engeland en 
Spanje hebben zo'n 
(vooral voor de thematici 
onontbeerlijke) index 
nog niet. Enige vorm van 
toelichting op dit punt 
mankeert geneel. 
Wat de waardering voor 
de Nederlandse zegels 
betreft: bij een koers van 
drie frank voor een gul
den zijn er in vergelij
king met de noteringen 
in de NVPHcatalogus 
nauwelijks verschillen 
van belang merkbaar. 
Ten slotte ae twee delen 
Overzee (samen deel 7 
vormend): die lopen van 
het in 1968 gecreëerde 
British Indian Ocean Ter
ritory tot Zimbabwe. Hier 
geen index, ook niet bij 
landen als de Filippijnen, 
dat sinds 1854 ruim 
2.700 zegels heeft uitge
geven en daarmee Ne
derland  dat bij Yvert 
ruim 1.800 nummers telt 
 verre overtreft. 
De overige delen Over
zee (landen A tot en met 
E en F tot en met N, res
pectievelijk de delen 5 en 
6), kwamen al in 1994 
en 1995 uit Aangezien 
Yvert alle in één jaar uit
gegeven catalogi dezelf
deTeleur geeft biedt de 
complete reeks (de delen 
1 tot en met 11) een ka
kelbonte aanblik met zijn 
azuurblauwe, postrode 
en steenrode omslagen. 
Ook de nummeringran 
niet erg logisch worden 
genoemd. Eveneens ver
warrend is het feit dat 
Siam tot 1940 onder die 
naam is gerangschikt, 
om vervolgens onder 

Thailand te worden 
voortgezet. En toch qaat 
I I * I ir I 
het riier om hetzeltde 
land en niet, zoals bij 
Ceylon/Sri Lanka, een 
voormalig koloniaal ge
bied dat op een gegeven 
moment zelfstandig is 
geworden. 
Ondanks deze bezwaren 
heeft Yvert zijn naam als 
internationaal catalogus
uitgever toch weer op de 
wereldkaart gezet. (HG) 
Catalogue Yvert & Tellier 1998, 
delen r(Frankri|k), Ibis (Mona
co etc ), 3 (WestEuropa, twee 
delen) en 7 (Overzee, twee de 
len) Resp 414, 268 952 864, 
736 en 732 pp , gein (delen 1 
en 1 bis in kleur, overige in 
z/w), formaat 15x23 cm Uitpe 

Het verdwijnen van het 
bekende aantekenstrook
je  niet alleen in Neder
land, ook in de ons om
ringende landen is het 
pleit beslecht voor de 'R
strook'  maakt het ver
zamelen van stukken met 
zo'n opvallend strookje 
extra interessant. Geen 
wonder dat de in 1996 
verschenen Catalogus 
Vierzijdig Getande Aan
tekenstroken zo'n succes 
werd. En nu is er een 
soort follow up versche
nen. deCata loaus 
A a n t e k e n s t r o k e n 
Egyptiënne t ype 
1 9 4 7 . Samenstellers 
R.J. van der Kuip en H. 
Ramkema zijn er ook dit 
keer weer in geslaagd 
een droge opsomming 
van de strookjes te voor
komen. Achterin het 
boekje zijn de stroken 
van het type1947  op 
alfabet gerangschikt  af
gebeelcT Dit 'Hlustratie
deel' wordt voorafge
gaan door een uitputtend 
overzicht dat  eveneens 
alfabetisch  gegevens 
vermeldt zoals het cata
logusnummer, het ge
bruikte papier (grauw, 
wit of pergamijn), de op 
de strookjes gebruikte af

kortingen en de eigenlij
ke plaatsnamen. Deze 
laatste worden heel aan
schouwelijk, met ge
bruikmaking van ver
schillende lettertypen, 
gerubriceerd. 
Bijzonder aardig ook is 
de inleiding tot de cata
logus, die behalve een 
beschrijving van een 
aantal interessante as
pecten van het behandel
de strookjestype ook een 
aantal voorbeelden van 
het gebruik van het type
1947 te bieden heeft. 
(AK) 

Catalogus Aantekenstroken 
Egyptiënne type 1947 door R J 
van der Kuip en H Ramkema, 
160 pp , gei1l (z/w), formaat 
17x24 cm Uitgegeven door Po
laenen Postbus 73, 3440 AA 
Woerden Verkrijgbaar door 
overmaking van f 40 00 (incl 
verzendkosten) op de bankreke
ning van de uitgever, nummer 
65 77 68 820 [gironummer van 
de bank 26182) 

In het vijfenzeventigste 
jaar van zijn bestaan, 
1914, raakte het konink
rijk België voor het eerst 
a's neutraal en onzijdig 
land in het eerste wereld
conflict verwikkeld. Op 4 
augustus van dat jaar 
vielen de Duitsers België 
binnen, waarmee het oe
gin van een veelbewo
gen periode in de ge
schiedenis van het jonge 
land een aanvang nam. 
De Belgische Bondsvoor
zitter, Marcel Van der 
Muilen, heeft een interes

sant aspect van het eerste 
oorlogstijdperk van onze 
eeuw beschreven in zijn 
publicatie De post te 
A n t w e r p e n t i jdens 
d e Duitse bezett ing. 
Het gaat om een bijzon
der gedegen en rijk geïl
lustreerde studie, die is 
voorzien van een uitvoe
rig notenapparaat en en
kele bijlagen. Behandeld 
worden het beleg en de 
overgave van Antwer
pen, net functioneren van 
de Duitse post in België, 
het opstarten van het 
postverkeer voor de Ant
werpse burgers, bijzon
derheden van ae post
kantoren Antwerpen 3 
tot en met Antwerpen 
1 1 , aspecten van net 
briefverkeer en de laatste 
dagen van de Kaiserlich 
Deutsche Postverwaltung 
in Antwerpen. 
De publicatie van Marcel 
Van der Muilen is in 
meer dan één opzicht 
bijzonder interessant. 
Natuudijk zullen de fila
telisten onder ons vooral 
aandacht hebben voor 
de postale gevolgen die 
de bezetting van Antwer
pen had. Maar ook voor 
diegenen die minder 
geïnteresseerd zijn in fi
latelie valt er veel plezier 
te beleven aan de studie: 
er wordt een duidelijk en 
levendig beeld geschetst 
van de wederwaardighe
den van de bewoners 

DE POST TE ANTWERPEN TIJDENS DE DUITSE BEZETTING 

1914  1918 

■aspecten van het postverkeer te Atttwerpen onder de Duitse bezenmg 

(ioor 

M Van der Muilen 

vor dem Stadthaus tn Aulwerpan 
nach der Beseuung aurcti die oeutsî hen Truppon" 

IM Vermeulen) 

Biiiage bii Maandblad nummer 269 270  beplemberK)ktob«r 1997 

UITGAVE K V B P STUDIEKRJNG 
VeiTinlwoordelijke uitgever G De Maeyer Jozel Kenneslei 92610 Wtlnik 



van de Sinjorenstad tus
sen 19 augustus 1914 
(het moment waarop het 
Belgisch leger zich in de 
'versterkte vesting van 
Antwerpen' terugtrok) en 
19 oktober 1918 (de 
dag waarop de deuren 
van alle Antwerpse post
kantoren voor het pu
bliek dichtgingen). (AK) 
De post te Antwerpen tijdens de 
Duitse bezetting 19141918 
door M. van der Muilen; 88 pp., 
geill. (z/w), formaat A4. Uitge
geven door de KVBPStudie
Rring, Wilri jk. Priis in België: 
300 BEF (inclusief verzending), 
te storten op rekening 001 
0288841  5 1 . Nederlandse be
stellers kunnen het genoemde 
bedrag ook contant (in biljetten) 
opsturen aan de secretaris van 
de KVBPStudiekring, de heer 
G. de Maeyer, Jozef Kenneslei 
9, B2610 Wilr i jk (Belqië). Toe
zending van een Eurocheque is 
eveneens mogelijk. 

[Het voorwoord van de 
onlangs verschenen pu
blicatie N e d e r l a n a s e 
langebalkstempels 
eindigt curieus: 'Maar de 
meeste dank zijn wij toch 
verschuldigd aan een 
groep leden van Po en 
Po die  klaarblijkelijk 
minder uit op samenwer
king dan op loef afsteken 
 bij ons voldoende ener

gie heeft opgewekt om 
riet vele jaren geleden 
begonnen karwei op kor
te termijn af te maken.' 
Trouwens, ook de opzet 
van het boekje is curieus 
 zonder daarmee iets 
ten nadele van de werk
wijze van de samenstel
lers, A. van de Ven en 
W.M. Wassenaar, te 
willen zeggen. Gekozen 
is voor een aanpak 
waarbij niet de al be
staande literatuur over 
langebalkhandstempels 
als uitgangspunt heeft 
gediend, maar uitslui
tend het materiaal dat de 
twee auteurs zélf onder 
ogen hebben gehad. En 
daar is iets voor te zeg
gen, want ook qezag
riebbende handboeken 
leunen soms op eerdere, 
niet al te nauwkeurige 
publicaties. Dat Van de 
Ven en Wassenaar hun 
werk in het voorwoord 
enigszins bagatelliseren 
door te spreken van 'fila
telie van laag niveau' is 
een beetje jammer 
daarvoor is hun boekje 
te aardig. De gekozen 
werkwijze verhindert een 
uitputtende opsomming 

van de (bijzonderheden 
van) de Nederlandse 
langebalkstempels, maar 
verzamelaars die over 
aanvullende gegevens 
beschikken kunnen er 
wel door worden geprik
keld die informatie aan 
de samenstellers door te 
geven, zodat er in de 
toekomst nog eens zo'n 
publicatie zou kunnen 
volgen. (AK) 
Nederlandse langebalkstempels 
 hun zeldzaamheid en nog veel 
meer door A. van de Ven en 
W . M . Wassenaar; 96 pp., ge'ill. 
(kleur), formaat 17x24 cm. Uit
gegeven door Eremos Rijnwou
de. Verkrijgbaar bij de auteurs, 
Postbus 13743,2501 ES V 
Gravenhage. Prijs: onbekend. 

Ten tijde van het overlij
den van Zoeloekoning 
Ketschwavo was de situa
tie in Zoefoeland ge
spannen. Een groep Boe
ren uit Transvaal bood 
Ketschwayo's zoon Dini
zulu steun aan, in ruil 
voor een aanzienlijk stuk 
Zoeloegrondgebied, dat 
door de Boeren werd ge
bruikt om er een onaf
hankelijke republiek  de 
Nieuwe Republiek  te 
vestigen. Het resterende 
grondgebied van de 

Zoeloes werd door de 
nieuwe machthebbers tot 
protectoraat verklaard. 
De Engelsen annexeer
den vervolgens het meest 
zuidelijke deel van de 
Nieuwe Republiek; dit 
om rechtstreekse toe
gang tot de Indische 
Oceaan te verhinderen. 
De onafhankelijkheid 
van het resterende deel 
van de Nieuwe Repu
bliek werd in 1886 er
kend. 
De wederwaardigheden 
van de Nieuwe Repu
bliek en de postale ge
schiedenis ervan worden 
in een boek van de hand 
van de Nederlandse ken
ner van dit gebied, dr 

N I E U W E 
R E P U B L I E K 

Sr: ^ 

Z U I D  A F R I K A . 

G.H. Jonkers, uitvoerig 
beschreven. The Nev* 
Republic in South 
Africa 1 8 8 4  1 8 8 8 
biedt de lezer niet alleen 
een boeiend geschreven 
geschiedkundig over
zicht van de Nieuwe Re
publiek, maar ook de re
sultaten van een vele ja
ren durende, intensieve 
studie naar de zegels en 
de postale geschiedenis 
van de republiek. 
De talloze foto's, zegel
afbeeldingen en tabellen 
ondersteunen de  in het 
Engels gestelde  tekst 
uitstekend. Dat het boek 
met behulp van eenvou
dige middelen is gereali
seerd is geen bezwaar. 
Integendieel, het toont 
juist aan dat een werke
lijk goede publicatie ook 
zonder de opsmuk van 
fraai gezette tekst, een 
gebonden kaft of kleu
renillustraties indruk kan 
maken. (AK) 

The New Republic in South Afri
ca 18841888 door dr. G.H. 
Jonkers; 250 pp., gei1l. (z /w) , 
formaat 17x24 cm. Uitgegeven 
door de auteur. Verkrijgbaar 
voor f 55. (inclusief verzending) 
bij dr. G.H. Jonkers, Burg. 
Knappert laan90, 3117BC 
Schiedam. 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1997 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 
1 WESTEUROPA: prachtiqe mix mei HW's 
2 SCANDINAVIË'incl. kleine landen 
3 FINLAND met boekjeszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN: met boekjeszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN: veel nieuw 
7 FAR OER: zeldzaam mooi 
8 IJSLAND, sctiitterend, enorme cat.waarde 
9 IJSLAND PTT prijs op aanvraaq 

10 ENGELAND zonder kerst, met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS' qoede variatie 
11 IERLAND'zeef mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN'reserveren 
13 BELGIË, veel verscfiillende zeqels 
14 LUXEfVIBURG'met HW's en qroot assortiment 
15 FRANKRIJK practitiq assortiment 
16 DUITSLAND'met toeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND'met toeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK, mooie sorterlnq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN: pracfitiqe variatie met HW's 
22 IvlALTA: moeilijk verkriiqbaar 
23 AUSTRALIË'nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND: Prachtiq modern materiaal 
25 U.S.A. kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
25A US.A.met50%kerstzeqels 
26 JAPAN, werkelijk fantastisch assortiment 

MISSIEWAAR (groot en kleinformaat) 
ivll FINLAND, met veel qrootformaat 
M2 ZWEDEN, zeer qevarieerd 
M3 DENEIVIARKEN met hoqer Kr.waarden 
M4 NOORWEGEN, nieuw en met veel HW's 
IVI5 ENGELAND' met buitenland en HW's 
M6 IERLAND' prachtiq assortiment 
M7 DUITSLAND' rechtstreeks van de missie 
M8 U.S A ■ onultqezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootformaat 
MIO NEDERLAND met toeslaq 
Mil OOSTENRIJK, nieuw In het assortiment 
M12 CANADA: weer leverbaar 
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W0T was een topjaar voor de kilowaarverkoop. 
Zo groot was de vraag dat er af en toe levertijden onstonden; vervelend, 

maar de kwaliteit staat altijd voorop^ 

tangs dexe weg willen wij alle klanten bedanken voor het geschonken 
vertrouwen en tevens wensen wij alle lexers van dit blad een 

VOORSPOBDt& \99S. 

Als afscheid van 1997 zijn wij er in geslaagd om weer met een 
aantal schitterende aanbiedingen te komen: 

DECEMBER AANBIEDING I ' ^ — — 
11/2 kg DUITSLAND groot-forrmaat met zeer veel nieuw 
(w.o. DM 1.10 - uitgiften): ƒ 125,-. 

DECEMBER AANBIEDING U .MÊÊÊÊÊÊÊÊi 
7 kg ENGELAND missie met grote variatie en 1997-uitglften: 
ƒ 125,-. (baal 20 kg 350- incl. porto) 

DECEMBER AANBIEDING n i flHHIi 
3 kg NEDERLAND groot-formaat over de periode 1993-1997 met 
toeslag: ƒ 125,-. 
■ ■ ■ ■ ■ ■ I K DRCEMRER AANBIEDING rv ~| | | | | | | | | | | | | 

^ ^ ^ ^ M W ■! ■ 

2 kg bNübUANU groot-rormaat met HW s en üreetings en veel 
nieuw materiaal: ƒ 125,-. 

f H H i DECEMBER AANBIEDING V - | | | | | | | | | | | | | | | | | 

Bij aankoop van alle 4 december aanbiedingen betaalt u geen 
ƒ 500,- maar slechts ƒ 450,- incl. porto. 

■ m H | N u o o k b e r e i k b a a r p e r E - M A I L : j . h a a r l e m n l @ p i . n e t { 
f325,-

f325,-

f325,-

f135,-

f325,-

f235,-

f155,-

f325,-

f175,-

f325,-

/325,-

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 150- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

mailto:j.haarlemnl@pi.net


P O S T F R I S - F D C - E T B 
GEEN 

'VERZEND N._ 
r KOSTEN y^ 

Jaargangen postfris 

□ 
o 
o 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
a 
□ 
o 
a 
o 
o 
a 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1987 
1966 
1969 
1990 

826-674 
875-B13 
913-B15 
956-999 
1003-1032 
1033-1067 
1062-1117 
1118-1161 
1162-1196 
1197-1233 
1234-1267 
1266-1305 
1306-1346 
1347-1396 
1397-1443 
1444-1487 

ƒ 71,00 
51,00 
70,00 
79,00 
63,00 
57,00 
62,00 

129,00 
90,00 
91,00 
99,00 

102,00 
98,00 

129,00 
159,00 
159,00 

COLLECTIE DUITSLAND & BERLIJN ETB's 
Duitsland (BRD) 1975-1991, BERLIJN compleet 

Cataloguswaarde meer dan DM 5000,-
DUITSLAND & BERLIJN FDCs 

Duitsland 1980-1991, Berlijn ^d&OAdQO 
Cataloguswaarde meer dan DM AOOO.--

5AMEN CATALOGUS RUIM DM 9000,-
IN ÉÉN WO? WOOK ... ƒ 2475,-

N E D E R L A N D 
SE6PKBP BETAl£N|N 3 MAANPEN 

O N E D E R L A N D 1 9 5 5 ZOHDEH.KIHIEPMVemocHEouEs. 
Juliana'en face' « tCLAC 
Nrs. 518/537 1 9 9 9 * " 
O serie met plakker ƒ 995,— 

O NEDERLAND 1947 
'Konijnenburg' ryjt ^ 
Nrs. 346/349 f^vO»" 
O serie met plakker ƒ 475 , - -

NEDERLAND 1953 G 
Luchtpost 

'meeuwen' Nrs. 12/13 

o serie met plakker ƒ 575,-

K O O P J E S S O F T W A R E 
NEPERLANDS 
NIEUW GUINEA 
fdc'e El - Ell complect 
onbedchro'ffn 

nuw)or/99.-

NEDERLAND 
FOSTWAARDE-
STUICKEN 
20 verschillende 
modem (ongebruikt) 

nuMor/18.-

NEDERLANP 
ROLZEGELS 
Juliana 'en profile' in 
strippen wan 5. Cat.wrd. 
roiaen» NVPH: 2100.-

nuw)or/420,-

FRANIvRIJK 
50 vBr0chlll«nde 
first day cowPB 
luxe onbeschneven 

ÖUINEA 
EQUATORIAL 
95 verechiiiende 
biokjee. Veei motieven. 

nuw9or/10.-

MOTiEFZEGELS 
500 STUKS 
VEFSSCHiLLENP 
+ FiNCET + LOUPE 
t NiEUW iNSTEEICBOEK. 

nuwor/2&-

SOFT Sober, maar razendsnel 
en verbluffend doelmatig! 

Het computerprogramma 
voor de postzegeihandel 

-k Voor postzegeihandel, semi-handel e/o vereniging. 
* Klanten- en voorraadbestand beheren. 
■* Automatisering nieuwtjesabonnementen. 
* Facturering 

* Geschikt voor PC's vanaf '8086' of hoger. 
-k Beschikbaar op 3.5" diskette. 
-* Licentie overeenkomst f 120,-- per jaar. 
Gratis op proef! informeer naar de voorwaarden. 

NED.ANT1LLEN 
50 vBrechiiiende 
f l r ^ day covere 
in één koop(je) 

nu voorfAQ.-

NEDERLAND 
combinaties uit 
au-boekjes postfr. 
ca-taiogus 1760,-

mvoorfeeOr 

ISRAEL 
5 0 versciiliiende 
f irat day covere 
In i ^ koop(|<s) 

nivoor f 49.-

ICILOWAAR 
■WERELDMDC 
TOPSOKTERiNeuit 
'el^en bakkerij. 1 f^ 

nu voor f 60,-

ZOMER- EK 
BOEkJES h 
n 1293 ƒ 
O 1305 
O 132» 
O 1352 
O 1375 
O 1304 
O 1402 
B 1427 
a 1447 
a 1471 

RODE f^RUIS 
JEDERLAND i 
7,50 i 
7,50 
7,50 
7,50 Cl 
7,50 10 
7,50 STUKS 
7,50 IN 
7,50 EÉN 1 
7,50 KOOF 1 
7,50 67,50j 

C D - R o M ,<V&» 
SPECIALE CD-ROM 
CATALOGUS 199& 
NORMALE PRIJS 
INRUIL OUDE CD-ROM 

BIJ René van Dijk ƒ49.95 
N E D E R L A N D 

JAARGANGEN POSTFRIS FDCs 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1900 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1990 

1064-1063 
1064-1107 
1126-1150 
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1260-1279 
1260-1299 
1300-1320 
1321-1344 
1345-1366 
1367-1390 
1396-1416 
1420-1436 
1440-1460 

O 
□ O 
□ 
a 
□ 
a 
□ 
a 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

n3 ,20 
21,8S 
21,40 
17,75 
15,15 
19,55 
19,00 
17,25 
18,90 
21,45 
20,30 
19,60 
21,90 
26,50 
18,40 
20,35 

alleen luxe 
onbeschreven 

o 
□ 
o 
o 
o 
o 
o 
□ 
o 
o 
o 
□ 
o 
□ 

covers 
ƒ25,80 

21,75 
19,15 
23,95 
23,00 
21,25 
27,50 
29,65 
27,70 
27,40 
34,90 
35,20 
26,85 
28,80 

Wilt U uw oude CD-rom inruilen, stuur 
deze dan mee met uw bestelformulier 

P T T 

M A P J E S 
Nrs 1 t/m 79 alsmefile nieuwe 
FTT-mapjes in aborw^ement 
\everer\ wij voor postkantoorprijs. 

Speciale postzegelmapjes 
O Hulehoudbeur« 1996 / " 
complete set van 5 mapjce/^ 
thema 'etrandvondeten' \ ^ 
O Fepapoet1994 ^ 
complete set van 5 mapjes^ 
beperHcte oplage ^ ^ 

M 
J'j/̂  

O Llmphlla19e9 / „ _ „ 
□ Damesbeur^ 19Ö7 (2) / LE^ ' 
a Dag vd postzegel 1992 \ 2 1 ü l ̂  

Complete JPinr, '^"/'j !]•) 
collebtie's j J i ; J J j / Z / ' ' 

Zomer en Rode Kntts boekjes alsmede kerstzegels/vellen 
zijn niet bij de prijs inbegrepen Alle kerstvellen per stuk f J 7,50 

FRANKEERZEGELS 
O 941956 Juliana ƒ29,55 
O 1106-16-Ha cijfer 7,10 
□ 1237-1252+a Beatrix 67,55 

Onze intemefsite: Verrassend, modem, prijsactief! 
http://oiirworld.compuserve.com/homepages/filasoft 

W I N K E L : 

René van J)i}k filatelie 
SUZE ROBERTSONSTRAAT 1 

1062 BT AMSTERDAM 
TEL/FAX: 020-6179671 

e-raail: filasoft@compuserve.com 

Openingstijden: 
DINSDAG T/M ZATERDAG 

10.00-16.30 UUR 
ALTIJD VOLDOENDE GRATIS PARKEERRUIMTE 

B U I T E N L A N D 
Turkije □ 

Startcollectie postfris 1945-1973 
Cataloguswaarde Michel DM 1000,— 

Interessante koop I 
nu voor ƒ425,— 

Grieks Cyprus D 
Complete postfrisse collectie 

van 1961 t/m 1990 incl. blokjes. 
Michel nrs. 547 t/m 766 

nu voor ƒ 320,— 

Zwitserian^;! O 
Complete collectie postfris 

1975 t/m 1965. Inclusief Fro-Patria, 
Pro Juventute en blokjes. 

Nu voor f400,-

Filipijnen O 
Uitgebreide stock/collectie 1946-1970 
met postfris, plaatfouten, variëteit-en, 
opdrukken etc. Speciale carnets (bijz. 

afstempelingen), LP-brieven en FDCs. in 
3 albums+doos. Eenmalig leverbaar. 

voor ƒ2950 , -

Complete collectie FDCs 
Nederland 1965-1976 

nrs. E70 t/m E155 
Alleen luxe onbeschreven covers, 
exclusief klndvelletjes op envelop. 

Totale cataloquewaarde bedraagt 
ƒ790.50 

Hiervoor betaalt U ƒ 399.--
Voor de 2e collectie betaalt U ... 

ƒ 1 9 9 ^ 
Hiermede l^estel ik 
□ 1 collectie voor de prijs van ƒ 399 , - -
Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Tevens bestel ik 
G 1 extra collectie voor Ae prijs van ƒ 199,50 
l?e 2e collectie is bestemd voor: 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

M ik hel7 mijn bestelling aangekruist op d i t 
blad Ik ontvang eers t een orderbevestiging 
en een accept-giro Na betaling ontvang ik 
binnen enkele dagen mijn bestelling 
De verzendkosten hoef ik met t e betalen. 

http://oiirworld.compuserve.com/homepages/filasoft
mailto:filasoft@compuserve.com


SPECIHLE CggROM CRTHLOGUS 98 
an de postzegels uan Nederland en Ouerzeese Rijksdelen 

NU VERKRIJGBAA 

MULTIDIMENSIONALE VERZAMELINGEN UITGEBREID AFDRUKKEN 

COMPLEET, DOORDACHT EN VOORUITSTREVEND 
Zo kan men de nieuwe uitgave van de Speciale CDRom Catalogus 
1998 het best typeren. 
COMPLEET omdat er meer dan zesduizend haarscherpe ware kleuren 
afbeeldingen van de postzegels van Nederland en (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt een onwaar

schijnlijke grote schat aan informatie gepresenteerd, ook van bij

zondere postzegels. Voor de Nederlandse postzegels ? 
vanaf 1982 is deze informatie zelfs aangevuld met een 
gesproken toelichting. 
DOORDACHT omdat deze CDRom kan werken met alle j 
eerder uitgegeven Nederlandse postzegel CDRoms. Uw i 
ingevoerde verzameling blijft dus gewoon bruikbaar. De ' 

' ^ ^ ^ 

computer is tenslotte als geen ander in staat om uw hobby te com

bineren met het effectief 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 post

zegels bent u direct weer up to date. In de loop van 1998 kunt u 
met deze CDRom deel gaan nemen aan de Internationale 
Virtuele Postzegelbeurs. Deze Internetbeurs moet wereldwijd 
postzegelverzamelaars tot elkaar gaan brengen. Om deze 
■^^ reden is de CDRom Nederlands en Engelstalig en zijn 

valutaconversies mogelijk. Kijk voor meer informa

I tie op onze internetsite: www.nvph.nl. L ^ 

http://www.nvph.nl


LEANDER VAN DERSTEEN, EDE 

FRANKEERT U MET FRANZ 
OF SPAART U SCHUBERT? 
Muzikale erfenis deels op postzegels te vinden 

Sinds 5 augustus kunt u in Nederland uw kaart of brief met 

een Franz Schubert-postzegel frankeren. Op die dag gaf PTT 

Post namelijk een postzegel uit ter gelegenheid van de 

tweehonderdste geboortedag van deze Oostenrijkse 

componist. Misschien ziet u wel meer in deze uitgifte en 

wordt het de eerste postzegel voor een filatelistische 

Schubert-verzameling! 

I n dit artikel wil ik u meene
men in het verhaal dat de 
verzameling Schubertzegels 
vertelt. Samen met mijn va
der heb ik geprobeerd om 
de bestaande postzegels uit 
te zoeken. Hij zorgde voor 

de nodige achtergrondinfor
matie, waardoor we een aantal 
details konden analyseren. Het 
gaf ons veel voldoening om na 
het nodige speurwerk achter 
een bepaald gegeven te ko
men. Maar vanaf nu laat ik de 
postzegels aan het woord! 

FRANZ'JEUGD 
Franz Peter Schubert werd op 
31 januari 1797 geboren in 
Lichtental, een voorstad van 
Wenen. Aßeeldtng 1 toont de 
oudste Schubertpostzegel die 
er bestaat. Hij is afkomstig uit 
een serie Oostenrijkse compo-

^ ^ 

•~' Afbeelding 1 

832 

Afbeelding 2 

Afbeelding 3 

nistenportretten uit 1922! Het 
geboortehuis van Franz Schu
bert bestaat nog steeds. Het 
werd al in 1912 ingericht als 
Schubert-museum en is te vin
den aan de Nussdorferstrasse 
nummer 54. Het museum 
werd afgebeeld op een later 
nog ter sprake komend blokje 
van de Centraal-Afrikaanse 
Republiek {aßeeldtng 9). 
O p 1 oktober 1808 maakten 
Franz' mooie zangstem en 
muzikale kennis zoveel indruk 
op de jury van het stedelijk in
ternaat, het Stadtkonvtkt, dat 
hij een plaats kreeg tussen de 
hofzangers van de keizerlijke 
kapel. Dat betekende ook dat 
Schubert een gratis opleiding 
kreeg op het stadsconvict. 
Tijdens zijn scholing, waarbij 
ook orkestrepetities hoorden, 
kwam hij met veel soorten mu
ziek in aanraking. Hij had gro
te waardering voor de compo
nist Michael Haydn {aßeel
dtng 2), van wie hij een aantal 
werken met de hand over
schreef Ook legde hij in die 
periode veel contacten, onder 
andere met de dichter en to
neelspeler Johann Nepomuk 
Nestroy (aßeeldmg 3). 

Afbeelding 4 

DE EERSTE COMPOSITIES 
Op het convict kreeg Schu
bert ook veel literatuur onder 
ogen, waaronder de in 1810 in 
Wenen uitgegeven gedichten 
van Friedrich von Schiller {af-
beelding4). In zijn muzikale 
nalatenschap nemen de ruim 
zeshonderd liederen een be
langrijke plaats in. Schillers' 
gedicht Des Mädchens Klage 
(D6) is één van de eerste ge
dichten, die Franz op muziek 
heeft gezet (de in dit artikel 
gebruikte D-nummering is 
van de hand van de musico
loog Otto Deutsch). 
In 1813 kwam de nog maar 
21-jarige dichter Theodor 
Körner in de bevrijdingsoor
log tegen Napoleon, tijdens 
de slag bij Gadebusch, om het 
leven. Schubert, die de dich
ter dankzij zijn vriend Joseph 
von Spaun had leren kennen, 
was hiervan zó onder de in
druk dat hij er een compositie 
aan wijdde: Begräbnis-Feier 

(D79). Op de linkerzegel van 
het Duitse herdenkingsblok 
voor Körner {aßeeldtng 5) ziet 
u een illustratie van de titel 
waaronder de (door Weber 
getoonzette) krijgsliederen 
van deze jonge dichter in 
1815 werden gepubliceerd. 
De bundel had de toepasselij
ke titel Leyer und Schwerdt ('de 
lier en het zwaard') en inspi
reerde Schubert tot het schrij
ven van zo'n veertien liede
ren. Op 12 maart 1815 zette 
Franz maar liefst vier gedich
ten van Theodor op muziek! 

S9a< glänzt bort Dom ÜSal&e im eonmnftfjtin? 

toE i nöfltc unb nä^r braufen 
S aie^t ittf) htrwitt m Ml|t»(n 3Iri^ n 

Unb gtllenb« ï)5rntt ((^Weit iaxrtn 
üah rifuUrn bie @<rlr mil Sroultn 
llnb RKnn if)i bu fdfMorjtn ScftUrn fragt, 
So« iff £ii(K)B>< itHlbf bcilwgenf 3aeb 

l i ^ b * ^ k « A A « d * ^ b « « M 

: 6 0 1 * ^ " ^ 

Afbeelding 6 

GOETHE 
We blijven nog even bij de lie
deren van Franz Schubert ste
ken. De gedichten van Johann 
Wolfgang von Goethe hebben 
Schubert gedurende zijn ge
hele (korte) leven geboeid. 
Op de Goethezegel van de 
Centraal-Afrikaanse Republiek 
{afieelding 6) is een afbeelding 
te zien van één van zijn belang

rijkste werken: het twee
delige drama Faust. Uit 
Faust I nam Schubert 
wel vijf gedeelten over 
voor nieuwe composi
ties, waaronder Szme aus 
Goethes Faust (DI26). 
Het eerste Goethewerk 
was het bekende lied 
Gretchen am Sptnnrade 
(Dl 18), dat hij compo
neerde op 19 oktober 
1814. In dit werk heeft 
hij het spinnewiel uitge
beeld in de pianobege
leiding. 

Afbeelding 5 

FOUTJE? BEDANKT! 
Een bekend voorbeeld 
van fouten op postze
gels is de eerste Schu-
mann-uitgifte van de 
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Afbeelding 7 

Afbeelding 8 

* H « M * V 

elding 10 

DDR (afieeldmgT). Al snel 
kwamen de Oostduitsers er 
achter dat het notenschrift 
op de achtergrond niet van 
Schumann maar van Schu
bert was, namelijk de compo
sitie Wandrers Nachtlied. Dit 
stuk staat in Ges groot, het
geen betekent dat er zes mol
len vooraan de notenbalk 
staan. Als u goed naar de 
postzegel kijkt, kunt u die 
mollen zien. Om de fout 
goed te maken gaf de DDR 
maar een extra uitgifte uit, 
dit keer met het notenschrift 
van Schumann. Dankzij de 
fout kunnen we het noten
schrift van een Goethelied 
aan onze Schubertverzame
ling toevoegen. 
Behalve Wandrers Nachtlied 
componeerde Schubert ook 
de muziek bij een ander lied 
van Goethe: in de zomer van 
1815 toonzette hij diens ge
dicht Heidenróslein (D257). In 
Nederland kennen we dit lied 
in de versie 'Knaapje zag een 
roosje staan'. De negen noten 
van de melodie die bij deze re
gel horen, vinden we terug in 
een Japans herdenkingsstem
pel (afbeelding 8) uit 1997, dat 
precies op Schuberts geboor
tedag (31 januari) in Osaka 
werd gebruikt. 

ERLKÖNIG 
In oktober 1815 schreef Schu
bert één van zijn mooiste lie
deren op de tekst van Goethes 
gedicht Erlkönig. Op het eer
der genoemde blok van de 

Afbeelding 11 

Afbeelding 12 

CentraalAfrikaanse Republiek 
{aßeelding9) is op de rechter
rand de titelpagina te zien van 
de eerste uitgave van dit lied. 
Bovendien is op de postzegel 
de illustratie voor de voorkant 
van de tweede uitgave van dit 
lied afgebeeld. Deze illustratie 
drukt de sfeer van het gedicht 
goed uit. In het gedicht gaat 
het om een vader die met zijn 
kind in de armen te paard 
naar huis rijdt. Het kind wordt 
bang gemaakt door de Erlkö
nig, die op deze postzegel in 
een donkere wolk zweeft. Ten
slotte gebruikt de Erlkönig ge
weld en het kind sterft in de 
armen van zijn vader. Volgens 
zijn vrienden was Schubert zo 
onder de indruk van dit ge
dicht, dat hij het luidkeels de
clameerde en koortsachtig 
aan het componeren sloeg. 
Hoe dat ongeveer gegaan is, 
kunnen we ons voorstellen als 
we kijken naar het schilderij 
'Schubert aan zijn schrijftafel' 
van Bacchi in de rechterbo
venhoek van het blokje van 
Madagascar (afbeelding 18). 

DE DOOD 
Franz is maar 31 jaar oud ge
worden. Als we naar de keuze 
van zijn liedteksten kijken, 
dan lijkt het wel of hij daar al 
rekening mee hield. Opval
lend veel liederen gaan over 
de dood, zoals het hiervoorge
noemde Erlkönig. In februari 
1817 koos hij het gedicht Der 
Tod und das Mädchen van Mat
thias Claudius (aflieelding 10) 
uit om het op muziek te zet
ten. Op de Schubertpostzegel 
van Mexico (afieeldmg 11) ziet 

Afbeelding 9 

u een illustratie van deze com
positie, waarbij de dood (ge
symboliseerd door eerl skelet) 
een tegenstribbelend jong 
meisje probeert mee te voe

TWEE FORELLEN 
In hetzelfde jaar waarin Schu
bert Der Tod und das Mädchen 
toonzette voorzag hij het lied 
Die Forelle (tekst: Christian 
Schubart) van muziek. Dit 
werk komt naar voren op een 
zegel van de Grenadinen van 
Grenada (afieeldmg 12). In dit 
lied geniet een toeschouwer 
van een spartelende forel, die 
even later door een visser ge
vangen wordt. Schubart 
schreef dit lied in de gevange
nis en met dat gegeven krijgt 
dit lied een dubbele bodem. 
Uit het voorgaande zou de in
druk kunnen worden verkre
gen dat Schubert alleen maar 
liederen componeerde, maar 
hij schreef ook nog vierhon
derd andere werken. Daarin 
maakte hij geregeld gebruik 
van melodieën van zijn eigen 
liederen. Een voorbeeld daar
van is het forellenkwintet in A. 
Twee jaar na het ontstaan van 

UBLIQUEDUMALI 

dit populaire lied gebruikte 
hij de melodie voor een reeks 
variaties in een kwintet voor 
piano, viool, altviool, cello en 
contrabas. Een gedeelte van 
de pianopartij is afgebeeld op 
de groene water en visrijke 
Schubertzegel van Mali (afieel
dmg 13). 

[•REWJBlIh CCTERREICH ^ \ 

[•FRANZ GRIUPARZER] 

Afbeelding 13 

Afbeelding 14 

BIEDERMEIER 
Schubert leefde in het Bieder
meiertijdperk, een periode uit 
de Oostenrijkse geschiedenis 
waarin kunstenaars  mede 
door de politieke omstandig
heden  gedwongen waren 
zich bezig te houden met alle
daagse onderwerpen. Qua 
tekstkeuze en muzikale uit
werking moeten we echter 
voorzichtig zijn om het werk 
van Franz Schubert ook alle ■»
daags te noemen. Vaak steekt Z! 
er bij hem meer achter. Qua ec 
vorm was hij wel een kind van ^ 
zijn tijd, door vooral stukken « 
te schrijven voor kleine, huise '^ 
lijke bezettingen. In steeds a 
meer gezinnen kwam men ^ 
met zijn muziek in aanraking. ^ 
Zijn vriend Sonnleithner 2 
bracht hem in 1820 in contact x 
met de vier cultureel onder ^ 
legde zusters Fröhlich, waar
van er twee geregeld zijn lie
deren zongen. Katherina 
Fröhlich was de verloofde en 
eeuwige bruid van Grillparzer 
(afieeldtng 14); op deze ma
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Afbeelding 15 

nier leerde hij deze belangrij
ke dichter kennen. 
De Nederlandse Schubertze
gel (afbeelding 15) toont ons 
de silhouetten van Franz 
Schubert achter de vleugel en 
één van de zingende zusters 
Fröhlich. Hans Schlieszmann 
heeft deze tekeningen ge
maakt. 

Afbeelding 16 

KUPELWIESER 
Het portret in het medaillon 
op de Nederlandse zegel is 
van de hand van de schilder 
Leopold Kupelwieser {afbeel
ding 16), één van de kunste
naars waar Schubert geregeld 
mee optrok. Franz Schubert 
heeft deze tekening zelf gesig
neerd op lOjuh 1821. 
Samen met zijn vrienden trok 
Schubert er vaak op uit, onder 
andere naar Atzenbrugg. In 
1821 maakte Kupelwieser daar 
een aquarel van een gezel
schapsspel, waarin Franz een 
muzikale rol speelt, hetgeen te 
zien IS op de Duitse Schubert
postzegel (afbeelding 17) van 
dit jaar. 

„ Afbeelding 17 

SCHUBERTIADEN 
Franz Schuberts vrienden or
ganiseerden diverse culturele 
avonden, waarin de liederen 
van Schubert zó'n centrale 
plaats gingen innemen dat 
men zulke bijeenkomsten ook 
wel Schubertladen noemde. Op 
het blokje uit Madagascar (af

Afbeeldmg 19 

beeldmg 18) ziet u rechtsonder 
zo'n Schubertlade, geschilderd 
door een trouwe bezoeker van 
zulk soort avonden, namelijk 
de schilder Moritz von 
Schwind (aßeeldmg 19). Op 
dit schilderij, dat ook is afge
beeld op een ander, eerder 
beschreven blok (aßeeldmg 9), 
begeleidt Franz de zanger 
Vogl, die veel heeft betekend 
voor de verspreiding en vertol
king van zijn liedkunst. Diver
se schilders hebben dit soort 
avonden op doek vastgelegd, 
waaronder ook de schilder 
Friedrich Gauermann (aßeel
dmg 20). 

ANDERE MUZIKALE WEGEN 
Behalve liederen en kamer
muziek heeft Schubert onder 
andere ook toneelmuziek, 
symfonieën en opera's ge
schreven. Het notenschrift op 
de postzegel van Equatoriaal 
Guinea (aßeeldmg21) is een 
gedeelte uit de muziek bij het 
toneelstuk Rosamunde, Fürstin 

Afbeelding 21 
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Afbeelding 22 

von Zypern. Ook componeerde 
Schubert een aantal sonates 
voor piano. Het eerste deel uit 
de Sonate in a (D845) beviel 
de Zwitserse componist Nageli 
(aßeeldmg 22) in 1825 zozeer 
dat hij Schubert vroeg het te 
mogen opnemen in een 'mu
zikale erepoort'. Franz re
ageerde per omgaande met 
een voorstel voor het honora
rium. Waarschijnlijk vroeg hij 
te veel, want de compositie is 
niet opgenomen. Uit deze pe
riode stamt ook het portret 
van Rieder (aßeeldmg 23), 
door Oostenrijk ook al ge
bruikt in 1922 (aßeeldmg 1). 
De muziekuitgever Diabelli 
gebruikte bij publicaties vaak 
het portret van Kriehuber (af
beelding 24). Waarschijnlijk 
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Afbeelding 27 

Afbeelding 28 

kreeg Franz van deze uitgever 
wèl wat hij vroeg. 

EEN GROOT VERLIES 
Ook Jemen {afbeelding 25) gaf 
- zij het enigszins indirect -
een Schubert-postzegel uit. 
Het gaat in deze serie om 
Schuberts tijdgenoot Ludwig 
van Beethoven. Of ze elkaar 
ontmoet hebben is niet hele
maal zeker, maar wel is ons 
overgeleverd dat Franz Schu
bert fakkeldrager was op de 
massaal bezochte begrafenis 
van de grote Weense compo
nist in 1827. Als u de Beetho
ven-postzegel van Ruanda {af
beelding 26) bekijkt, krijgt u 

een indruk van dit indruk
wekkende gebeuren. 

ZWANENZANG 
Schubert heeft Beethoven 
maar één jaar overleefd. In 
dat jaar componeerde hij 
onder andere de Drei 
Klavierstücke. Het noten
schrift van het tweede stuk, 
de Impromptu in Es, vin

den we terug op de 
S c h u b e r t - p o s t z e g e l 
van Moldavië {afieel-
ding27). Op deze ze
gel ziet u Franz achter 
zijn schrijftafel zitten. 
In de laatste periode 
van zijn leven werkte 
hij ook aan de verklan
king van gedichtency-
cli. Een voorbeeld van 
zo'n verzameling lie

deren is de Winterreise. Het 
openingslied Gute Nacht vindt 
u in zijn handschrift terug op 
de hiervoor al beschreven ze-

Afbeelding 29 

gel van de Centraal-Afrikaanse 
Republiek {aßeelding 9). De 
liederencyclus Schwanengesang 
op teksten van Rellstab is één 
van zijn laatste composities. 
Het werd zijn zwanenzang! Dit 
werk wordt genoemd en uitge
beeld op een fraaie postzegel 
uit Mali {afbeelding 2^. Schu
bert overleed op 19 november 
1828. 

ONVOLTOOID 
Schubert heeft een grote mu
zikale erfenis achtergelaten. 
Niet alles is daarvan op postze
gels terug te vinden. Zolang er 
geen postzegel is van de On

voltooide symfonie (D759) is 
de collectie nog niet voltooid. 
Andere componisten namen 
de fakkel over. Daarvan vindt 
u iets terug in het componis
tenvelletje van Bulgarije {af
beelding 29). Ook Donizetti 
(1797-1848), Mendelssohn 
(1809-1847) en Brahms 
(1833-1897) worden dit jaar 
herdacht. Het verbindende 
element tussen deze vier com
ponisten vindt u terug in de 
doorlopende voorstelling in 
het midden en op de velrand: 
muziek schrijven voor enthou
siaste muzikanten! 
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FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het februarinummer moeten 
uiterlnk op 2 januari aan
staande in liet bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2 ,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data 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 

• 2 3 , 2 4 en 25 januari 1998: 
Loosdrecht. Tiende editie van De 
Filalelieheurs, evenement voor ge
specialiseerde verzamelaars in de 
Pandahallen. Diverse presentaties; 
stands van gespecialiseerde ver
enigingen. Speciale envelop ter 
gelegenheid van de 85ste Filatelis-
tendag. 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: Stich
ting Filateliebeurs, Rigterskamp 8, 
1261TNBlaricum. 
• 28 februari/1 maart: propa-
gandatentoonstelling t.g.v. 50 jaar 
PV Castricum. Jac. P. Thijssecolle-
ge. Inlichtingen: D.C. van der 
Woerd, Tureluur 12,1902 KM Cas
tricum, telefoon 0251-658235. 
• 1 3 , 1 4 en 15 maart: 
Oosterhout. Ophilex 98, ten
toonstelling ter gelegenheid van 
het 25-{arig bestaan van de Oos-
terhcutse Vereniging von Postze
gelverzamelaars. De Bussel, To
renstraat 12. Openingstijden: op 
13/3 van 20 tot 22 uur, op 14/3 
von ] O tot 20 uur en op 15/3 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: P. van 
der Wulp, Vicarislaan 3,4901 TB 
Oosterhout, telefoon 0162-
431633. 
• 28 en 29 maart: 

^ Leek (Gr.). Noordohila 98, pro-
- pagandatentoonstelling in combi-
^ notie met de Dag van ae Jeugdfi-
^ latelie 1998, de 37sle Dag van de 
= Aerophilalelie en de Landelijke 
^ Modelspoordagen van de Neder-
o londse Modelspoorfederotie. Nien-
]^ oordcollege. Inlichtingen: R.J. 
^ Oberink, Valkenierslaan 1,9301 
2 KM Roden, telefoon 050-
= 5019547. 
°" « 1 8 en 19 april: 

M C Venlo. Phila 75 Venia, tentoon-
öww 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 opril: 
Zwolle. Hobby en Filatelie 1998, 
tentoonstelling (propaganda en 
eenkoderklosse) georganiseerd 
ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de Postzegelvereni
ging Zv^olle. De Nieuwe Buitenso
ciëteit, Stationsplein 1. Co 200 ka
ders; op zaterdag 25 ooril Bonds
dag 1998. Openingstijaen: onbe
kend. Inlichtingen: Hobby en Fila
telie 1998, Postbus 369,8000 AJ 
Zv^olle, 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. 
Spinhovenloon 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 somenv^erking met 
de Israelische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. von 
Nugteren, Westerzicht 620,4385 
BW Vlissingen. 
• 21 tot en met 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
5in '98, tentoonstelling (Rang 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhallen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (adres: zie Bondspa
gina's). 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Por/u
go/ 98, wereldtentoonstelling ge
organiseerd door de Portuguese 
Philatelic Federation in samenwer
king met Correiosde Portugal. In
lichtingen: Av. Praia da Vitbrio, 48 
3° Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• 18 ,19 en 20 september: 
Leeuwarden. Friphilex 5, jubi
leumtentoonstelling georganiseerd 
door de VPV Friesland ter gelegen
heid van 80 jaar VPV FrieslancTen 
100 jaar Jon Jacob Slauerhoff. 
Slauerhoff-College, Douwe Kalmo-
leane 2. Categorie 3 en éénkader-
klasse; jeugdklosse. Ca. 250 ka
ders. Openingstijden: op 18/9 van 
20.30 tot 22 uur, op 19/9 van 10 
tot 17 uur en op 20/9 van 11 tot 
16 uur. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren: E. Haak, Com
missieweg 2,9244 GB Beetster-
zwoag. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society ot Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tion {Sk?M).Qa\\ag\tej'sk\a\e 

Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie van koningin Eliza
beth II von Engeland. Stands van 
diverse postadministroties, waar
onder PTF Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestraat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 oktober t / m 1 novem
ber: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georgoniseerd door Poste Ita-
liane en de Federation of Italian 
Philatelic Societies onder patro
naat van de FIP. Klassen: postge-
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Jaarbeurs 
van Milaan. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viole Eu
ropa 190,1-00144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethol. Jon Solwoplein 1. Ca 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
lO to t lBuurenopB/ l l von lO 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bovel, Van Ruusbroecloon 34, 
9602 BG Hoogezond, telefoon 
0598-326250 (na 19 uur). 
• 2 0 , 2 1 en 22 november: 
Breda. Srepos//l'dhema natuur 
en cultuur), tentoonstelling ter ge
legenheid van het 105-jarig be
staan van de Postzegelvereniging 
Breda.Propaganda en éénkader-
klasse. Ca. 250 kaders. Gemeen
telijk Sportcentrum, Topaasstraat 
13. Openingstijden: op 20/11 van 
19 tot 21 uur, op 21/11 van 10 
tot 17 uur en op 22/11 van 10 tot 
14 uur. Inlichtingen en inschrijf
formulieren: Tentoonstellingsse
cretariaat Brepost IV, Klaverveld 
5,4841 RJ Prinsenbeek. Inschrij
ving sluit 1 maart 1998. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 13 december: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 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 Mellenhorst, Wa-
terhuizerweg, 10-16. Telefoon 
050-5346790. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaon 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Polmstraot 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Sassenheim. De Kleine Enael, 
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. 
• 1 4 december: 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,10.30-16. Tele
foon 0343-573649. 
• 19 december: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko-
de 40,19-22. Telefoon 0252-
230393. 
• 20 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstroot 70,10-16. Telefoon 
0297-322034. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Hoor-
laan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
• 21 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, Churchiirplein 10,10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
• 27 december: 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
stroot 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. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F, 
13-16. Telefoon 0475-591608. 
Zwolle. GV Jubal, Jufferenwol 
24,10-16.30. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 december: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10-17. Telefoon 0314-
324018. 
Echt. St. Joris, Cypresstroot 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Kerkrade. De Jreets, Kaolheider-
steenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Rosmalen. Het Wapen van Ro
smalen, Groofseboan 52,10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
• 29 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Emma-
straat 2,10-16. Telefoon 0529-
458267. 
• 30 december: 
Vriezenveen. Koebrugge, Oost
einde 18,10-17. Telefoon 0529-
454585. 

AHENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten u/ter/i/ft zes we
ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

1998 

• 2 januari: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko-
de 40,19-22. Telefoon 0252-
230393. 
• 3 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. Cascade, 
Hoge Kade 50,13-17. Telefoon 
0180-432229. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoidistroot 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0522-
263491. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-562862. 
• 4 januari: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3731188. 
• 10 januari: 
Barneveld. Veluwehal, 10-16. 
Telefoon 0342-417355. 
Dieren. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. Tneo-
thorne, Callunoplein 77,10-16. 
Telefoon 0299-425078. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaon 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. Telefoon 0521-
510607. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend
orf laan, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 11 januari: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 6413608. 
• 16 januari: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordka-
de 40,19-22. Telefoon 0252-
230393. 
• 17 januari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstroot 70,10-16. Telefoon 
0297-322034. 
Delfzijl. Aquoron, Zeebadweg 3, 
tijden onbekend. Telefoon 0596-
613191. 
Dieren. Bijeenkomst NFV Skandi-



navie Theothorne, Callunaplein 
77,10 16 Telefoon 020 
6329018 
Dronten. De Meerpaal, 13 30 
16 30 Telefoon 0321 314305 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 3990,1317 Telefoon 035 
6831172 
Zwartsluis. Vrede, 10-16 Tele 
foon 038 4771726 
• 1 8 januari: 
Hengelo (0 . ) . Het Wondelhuis, 
Twekkelerweg 249,1017 Tele 
foon 074 2430502 (na 18 uur) 
Nijmegen. Wi|kcentrum Duken 
burg,Mei|horst7039,1016Tele 
foon 024 6414855 
• 24 januari: 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes 
selschodelaon 1,1016 Telefoon 
0341 554535 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg399a, 13 17 Telefoon 035 
6831172 
• 25 januari: 
Diemen. De Schakel, Burgemees 
terBickerstraat46a, 10 16 Tele 
foon 020 4616886 
Oisterwük. De Coppele, Willem 
de Zwiigerloan 61,10 13 Tele
foon 013 5284806 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp 
loon 169,9 30 12 30 Telefoon 
0493 319063 
• 31 januari: 
Amersfoort. Filatektische con 
tactgroep Oost Europa d'Oran|e 
boom, Leusderweg 43,1016 In 
lichtingen Boomstede 424,3608 
BE Moarssen, telefoon 0346 
572593 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10 16 Telefoon 
023 5617279 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 035 
6831172 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat), 10 17 Telefoon 
0252 212080 
Purmerend. De Doele, Koemarkt 
56,10 16 Telefoon 0299 
426576 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwal 
24,1016 30 Telefoon 038 
4216493 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 1 5 januari 1998: 
Silver Spring (VS). Oekraïne 

Val Zobiiaka Auctions, P O Box 
3711, Silver Spring, MD 20918 
(Verenigde Staten) 
• 16 en 17 januari: 
Apeldoorn. Congrescentrum Orp
heus Overiisselse Postzegelvei 
hng, Hengelosestroat 76 78,7514 
AJ Enschede, telefoon 053 
4335500, telefax 053-4341094 
• 3 en 5 maart: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Falklandeilanden, Gemenebest 
Spink & Son, King Street, St Ja 
mes's, London SW1Y6QS, Groot 
Brittonnie 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2 januari: 
Rouwpostzegel 80 cent (vel- en 
rolzegel) 
2 januari: 
Zegels voor buitenlandse post 
'Standard' en 'Priority' zegels van 
100 en 160 cent Velletjes van vi|f 
zegels met vi|f labels Ook op de 
rol verkrijgbaar 
17 februari: 
Vier jaargetijden Thema 'Fruiten 
landschappen' Postzegelboekje 
met vier zegels van 80 cent 
17 maart: 
Maatschappelijke zegels 350 joor 
Vrede van Munster, 150 loor 
Grondwet van Thorbecke, 50 |aar 
Universele Verkloring van 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+40 cent Velletje van zes ze 
gels van 80+40 cent 
8 mei: 
Brieven aan de toekomst Zegel 
van 80 cent 
19 mei: 
Sportzegels Onderwerpen 100 
joor KNHB en het wereldkom 
pioenschap voetbal in Frankrijk 
Twee zegels van 80 cent plus een 
velletje van 10 zegels 
19 mei: 
Rabobankzegel Aanleiding 100 
par lokale Roiffeissen en Boeren 
leenbanken in Nederland Zegel 

van 80 cent 
9 juni. 
Nederland Waterland Thema Wo 
terbescherming in Nederland 
Twee waarden 80 en lOOcen/ 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent 
9 juni: 
frieslandzegel Aanleiding 500 
par centraal bestuur voor Fries 
land Een zegel van 80 cent 
7 juli: 
Cultuurzegels Onderwerpen 100 
joor Koninklijke Bibliotheek, bon 
derdste geboortedag M C Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk 
1 september: 
Verrassing Woorden en onder 
werp voorlopig een verrossmg 
1 september: 
Gouaen Koets Aanleidingen in 
huldiging koningin Wilhelmina 
(1898) en aonbieding 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: 
Stripoostzegels Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd oon 
een Nederlandse striptekenaar 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent 
11 november: 
Kinderpostzegels Thema 'Kinder 
feesten' Drie zegels van 
80+40 cent Verder een velletje 
van zes zegels van 80+40 cent 
24 november: 
Kortingzegels Velletje van 20 ze 
gels Waarde nog onbekend 

16 februari: 
Literatuur Gerard Walschap en 
Geo Norge (2 zegels), promotie 
van de filatelie het Belgische ko 
ningshuis (2 zegels, Leopold III en 
Boudewijn I, waarden 17+8 f en 
32+15 f / l velletje, Albert 11, 
waarde 50+25 f ) 
9 maart: 
Kunst in België vier zegels in een 
boekje (schilderijen van Felicien 
Rops, Felix De Boeck, de kunsthe 
weging Cobra en Gustave Van de 

Woestijne) 
20 opri l: 
Natuur wild uit de Ardennen (vier 
zegels), 75 joor postzegelhondel 
(1 zegel), 75 joor Sabena (1 ze 
gel), hommage aan Rene Mogritte 
(1 zegel, gemeenschappelijke uit 
gifte met Frankrijk) 
4 mei: 
Dog von de Postzegel Edmond 
Struyf, stichter van de vzw Pro 
Post{] zegel), Europa (nationale 
festivals) Torhout en Werchter 
(1 zegel) en Festival de Wallonië 
(1 zegel) 
8 juni: 
Balsporten kaatsbal (1 zegel, 
17+4 f ) , handbal (1 zegel, 
17+4 f jen 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 jaar verenioing^es 4m/s 
Philatbropes{] zegef) 
7 september: 
Hedendaagse Belgische film 2 
scenes uit recente rolprenten (2 
zegels), Paleis Muiszech in Worza 
WO (1 zegel, gemeenschappelijke 
uitgifte met Polen) 
19 oktober: 
Werelddag van de post (1 zegel), 
Jeugdfilotelie Chick Bilhan strip 
tekenaar Tibet (1 zejgel). Ruimte 
voort jeugd en ruimte, in het ko 
der von het wereldcongres van de 
Association of Space Explorers in 
België (1 zegel) 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel 
gisch Vakverbond ABVV (1 zegel). 
Solidariteit blindegeleidehonden 
(1 zegel, 17+4 f ) , Kerstmis en 
Nieuwjaar 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f ) 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Zeestraat 82 
2518AD's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infoli jn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet: h t tp : ^www.p t t -
museum.nl 

Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10 tot 17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen van 12 tot 17 
uur; op 25 december en 
1 januari gesloten 
Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G Buys postwoarde 
stukken Nederlond en de Over 
zeese Rijksdelen 1871 1912 
• Vernieuwde diapresentatie 
Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

Tijdelijke exposities 
• Portret van PTT 
• Collectie Ricardo Japanse bezet 
ting van Zuid Oost Azie 1941 
1945 

Zaal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien 
• Postzegels van de landen van 
Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie De wereld in het 
klem 

Tijdelijke expositie 
rijen, telecommunicatie en geld 
diensten 
• 'Vogels onder de loep', een the 
ma verzameling postzegels en 
poststukken postzegels, eerste 
dogenveloppen, moximumkoar 
ten, luchtpost en ontwerpen/proe 
ven met het thema vogels De ge 
schiedenis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen Te zien tot 
medio 1999 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het (Tepot von de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken Telefoon 070 
3307560 
Op de algemene studiezaal in de 
bibliotheek kunt u, eveneens op 
afspraak, elke dog tijdens ope 
mngsuren terecht Telefoon 070-
3307581 

I N K O O P V E R K O O P 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 
POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 
FDC's (Ned / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 
MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 
MAXIMUMKAARTEN 
Vraag kavellijst - Mancolijsten welkom 
Openingstijden Di - Vr 10-18 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B - 7942 HA Postbus 187 - 7940 AD MEPPEL 
Tel 0522-240837 / Fax 240972 

P O S T Z E G E L - P A R T I J E I N I H A M D E L 

¥̂ÄN VLIET 
W i | zijn gespecialiseerd m de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel )verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel partij 
en etc bieden wi | onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer don 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied m Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en loge 
kosten zijn wij in stoot maandeli|ks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan of breng een bezoek aan 

PZH Fa V a n VLIET Geopend do/vr 14 00 17 00 
Ugchelseweg 50 zat 10 00 16 00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055 5416108 of fax 055 5340375 

http://www.pttmuseum.nl
http://www.pttmuseum.nl


MOSKOU 97: EXPOSIIIE 
MET OBSTAKELS 
Nedeïkmks succesvol H.W.M. HOPMAN AIJP, ALPHEN AAN DEN RIJN 

Met de bureaucratie van Mos
kou 97 werden inzenders en 
bezoekers met name gecon
fronteerd bij aankomst en ver
trek. De moeizame communi
catie was een voortdurende 
hindernis, zeker als bleek dat 
aangekondigde maatregelen 
net zo vlot weer door andere 
werden vervangen. Qua orga
nisatie was deze tentoonstel
ling dan ook geen schoolvoor
beeld van een goed geoliede 
machine. 

NIEUWE KADERS IN MANEGE 
Gelukkig waren er ook positie
ve aspecten. De uit 1817 date
rende 'Manege', vlak bij het 
Kremlin gelegen, bleek al 
voor een belangrijk deel ge
restaureerd en was aantrekke
lijk aangekleed. De inzendin
gen werden opgehangen in 
nieuwe, handige en veilige ka
ders, die door de zig-zag op)-
stelling de gevreesde eindelo
ze rijen onnodig maakten en 
waarbij de verticale opstelling 
de bezichtiging vergemakke
lijkte, zeker ook door de goe
de verlichting. Inzendingen 
van literatuur waren uitgestald 
in goede vitrines, althans voor
zover de literatuur was ontvan
gen, want als de waarde van de 
boeken vermeld was werden 
ze geretourneerd; dit om fis
cale problemen te vermijden. 

VEELPOSTGESCHIEDENIS 
De expositie omvatte ruim 
2.600 kaders, waarin vrijwel 

Moeizame communkatie en bureaucratie bleken de obstakels 

te zijn bij de eerste wereldtentoonstelling die van 17 tot en 

met 26 oktober in de Russische hoofdstad Moskou werd 

gehouden. 'Moeizame communicatie' omdat er bijzonder 

weinig mensen waren die Engels spraken en 'bureaucratie' 

vanwege bijzonder gecompliceerde administratieve 

procedures die de douanefunctionarissen voor de overname 

van de inzendingen hanteerden. 

alle klassen te zien waren. 
Kampioen was de klasse post-
geschiedenis, met 740 kaders, 
met de traditionele filatelie als 
goede tweede (580 kaders) en 
- zoals verwacht - de themati
sche filatelie (505 kaders) op 
de derde plaats. Dat we te gast 
waren in de bakermat van de 
astrofilatelie was ook te mer
ken: zeventig kaders waren er
mee gevuld; de Revenue-inzen-
dingen werden er zelfs door 
overvleugeld (66 kaders). 

REDELIJK BEZOEKERSAANTAL 
Het geheel was in het midden 
van de ruim 160 meter lange 
zaal geplaatst, omringd door 
postadministraties en postze
gelhandelaren. De (overwe
gend Oost-Europese) PTT's 
en handelaren waren met een 
bescheiden aantal - in totaal 
ongeveer veertig stands - aan
wezig. Dat stak nogal schril af 

Moskou 97, de eerste internationale tentoonstelling in Rusland, was filatelistisch gezien 
de moeite waard; organisatorisch schortte er echter het een en onder aan 
foto; H. W.M. Hopman, Alphen aan den Rijn 

tegen het aantal stands dat tij
dens Padfic 97 kon worden ge
teld: daar waren ruim 550 
stands ingericht. 
Voor toegang en catalogus 
van Moskou 97 moest worden 
betaald. Niettemin werden er 
dagelijks heel wat bezoekers -
ook tussen de kaders - geteld, 
hoewel vermoedelijk minder 
dan het officiële aantal van 
70.000 in tien dagen. 

NEDERLANDSE BEKRONINGEN 
De Nederlandse inbreng be
stond uit elf inzendingen, 
waarvan een in de literatuur
klasse. Gelukkig was er ook 
een inzending met materiaal 
van ons koninkrijk: Curafao's 
emissiebeleid wan].F.K. Vollmer. 
Een voorbeeld dat navolging 
verdient, want - niets ten 
nadele van de andere inzen
dingen - het moet toch moge
lijk zijn om meer van onze na
tionale filatelie te laten zien. 
De resultaten van de Neder
landse inzenders op Mos
kou 97waren als volgt. 
Groot goud was er voor M.C. 
Plantinga met zijn inzending 
over de Turkse 'Dulosz'-emis-
sie (95 punten); 
Goud-werd toegekend aan drie 
inzendingen: 'Curagao' van 
J.F.K. Vollmer (91 punten en 
ereprijs), 'Postgeschiedenis 
van het koninkrijk Bohemen' 
van J.L. Klein (93 punten en 
ereprijs) en 'Anatolië 1920-
1923' van M.C. Plantinga (92 
punten). 
Groot verguld zilver ging naar 
de inzending van J.D.H, van 
As, 'De luchtpostverbinding 
Bagdad-Caïro' (85 punten). 

Verguld zilver was er voor nog 
eens drie inzendingen: 'Post
geschiedenis van Dantzig' van 
C. Schrumpf (82 punten); de 
collectie van F.Jacobs, die een 
andere verzamelmethode van 
Duitse postwaardestukken 
toonde (80 punten) en de in
zending van L.M.A. Grandel, 
die de ontwikkeling van de 
luchtpost tussen Zuid-Afrika 
en Europa ontvouwde (81 
punten). 
Groot Zilver ging naar J.G.E. 
Petersen, die in zijn boek 
'Naar een definitieve oplos
sing' de postgeschiedenis van 
Hilversum tot 1944 heeft ge
schetst (75 punten). 
Zilver werd toegekend aan F. 

Jacobs voor zijn inzending 
'Kanonierstrasze 35, Berlin 
WS' (74 punten), aan G.A.M. 
Spruijt met zijn collectie 'Post 
met Luchtschepen', een origi
nele inzending, die een beter 
lot had verdiend. (74 punten) 
en aan de jeugdinzending 'De 
fiets' (71 punten). 

VEEL RUSLAND 
Het was bijna vanzelfsprekend 
dat er zowel in de Erehof, in 
de Championship Class, in de 
categorie 'buiten mededin
ging' alsook in de diverse wed
strijdklassen prachtige inzen
dingen van Rusland te zien 
waren. Veelal ging het daarbij 
om collecties die voor het 
eerst te zien waren. 

Ter gelegenheid van MOCKBA 97 [Mos
kou 97] verscheen onder meer dit paartje 
zegels met afbeeldingen van klassieke en 
moderne Russische zegels 

Terecht ontving Manfred Do-
bin (Rusland) dan ook de 
Grand Prix National voor zijn 
inzending 'Van St. Peters
burgs Postgeschiedenis'. De 
Zwitser Richard Schäfer Sr. 
viel de Grand Prix International 
ten deel voor zijn inzending 
over de geschiedenis van de 
Zwitserse briefpost naar bui
tenlandse bestemmingen. De 
FlP-ereprijs tenslotte was voor 
Rolf-Dieter Jaretsky (Duits
land), die in de Championship 
Class een prachtige inzending 
over Pruisen toonde. 
De Russische Federatie stond 
met het organiseren van Mos
kou 97 voor een behoorlijke 
krachtproef. Filatelistisch ge
zien was de tentoonstelling in 
orde: er waren veel interessan
te verzamelingen te zien, col
lecties die voor veel Moscovie-
ten een noviteit waren. Orga
nisatorisch gezien was en is er 
in Rusland echter nog wel het 
een en ander te doen. 



FRANKPOST "AIVIBACHT" 
VEERSKDIJK 59 - 3341 LL H.I. AMBACHT 

(Geopend: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.30 uur, buiten deze tijden volgens afspraak) 

FRANKPOST "GILZE" 
ALPHENSEBAAN 35 - 5126 PR GILZE 

SPECIALE BESTELLIJN: TEL 0161-453755 OF PER FAX 0161-453468 
CROOTFORMAAT-KIIOWAAR 

A l l e h i e r o n d e r g e n o e m d e k i l o w a a r b e v a t g o e d e 
m a t e r i a a l d a t b e s c h i k b a a r is . H o e 

LAND 

AFRIKA (algemeen) 
ARAB. GEBIEDEN 
AUSTRALIË 
AZIË 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIË 
BERMUDA 
BHUTAN 
BOTSWANA 
CANADA 
CARAIB. GEBIEDEN 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSIAND 
ENGELAND 
"GREETINGS" 
ENGELSE GEBIEDEN 
FAROER 
FUI 
FINLAND 
FRANKRUK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
HONGARUE 
IERLAND 
INDIA 
INDONESIË 
IRAN 
JAPAN 
JEMEN 
KANAALEILANDEN 
LUXEMBURG 

100 
gram: 

17,50 
sol s ,— 
2 0 , -
40,— 
4 0 , -
30,— 
17,50 
27,50 
27,50 
2 0 , -
22,50 
3 0 , -
25,— 
11,— 
15,— 
1 0 , -
20,— 
2 0 , -

135,— 
3 5 , -
16,— 
4 5 , -
47,50 
27,50 

150,— 
17,50 
20,— 
27,50 
20,— 
3 0 , -
22,50 
3 5 , -
22,50 
27,50 

k w a l i t e i t g r o o t f o r m a a t z e g e l s . Z o v e e l m o g e l i j k a a n g e v u l d t o t h e t n i e u w s t e 
n i e u w , d a t v e r s c h i l t p e r 

2 5 0 
gram: 

42,50 
70,— 
3 5 , -
47,50 
92,50 
92,50 
7 0 , -
42,50 
67,50 
67,50 
47,40 
50,— 
7 0 , -
60,— 
25,— 
35,— 
22,50 
42,50 
42,50 

325,— 
80,— 
37,50 

105,— 
115,— 

65,— 
360,— 

40,— 
42,50 
65,— 
45,— 
70,— 
50,— 
8 5 , -
5 0 , -
62,50 

5 0 0 
gram: 

ec
us,— 6 5 , -

90,— 
1 8 0 , -
180,— 
1 3 5 , -

l a n d . I n f o r m e e r t u v r i j b l i j v e n d o f k o m 

LAND 100 
gram: 

MALAWI 30,— 
MALEISIË 17,50 
MALTA 20,— 
MAURITIUS 35,— 
MONGOLIË 20,— 
NAMIBIË 30,— 
NEDERLAND 10,— 

80,— 1 NEDERLAND TOESLAG 35,— 
1 3 0 , -
130,— 

9 0 , -
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,— 

75-
80,— 

1 2 5 , -
85,— 

1 3 5 , -
95,— 

1 6 5 , -
95,— 

1 2 0 , -

NIEUW-ZEELAND 22,50 
NEPAL 30,— 
NOORWEGEN 20,— 
OOSTENRUK 30,— 
OOST-EUROPA 20,— 
PAPUA NW. GUINEA 75,— 
POLEN 16,— 
ROEMENIE 20,— 
RUSLAND 20,— 
SINGAPORE 20,— 
SKANDINAVIE "A" 17,50 
SKANDINAVIE "B" 40,— 
SPANJE 20,— 
TSJECHOSLOWAKUE 14,— 
TURKUE 35,— 
USA 17,50 
VER. NATIES 50,— 
WERELD "A" 15,— 
WERELD "B" 40,— 
WEST-EUROPA "A" 15,— 
WEST-EUROPA "B" 40,— 
USLAND 70,— 
ZUID-AFRIKA 16,— 
ZUID-WEST-AFRIKA 35,— 
ZWEDEN 16,— 
ZWITSERLAND 20,— 
ZWITSERLAND TOESLAG 40,— 

eens b i j o n s 

2 5 0 
gram: 

72,50 
42,50 
47,50 
80,— 
47,50 
72,50 
22,50 
80,— 
5 5 , -
72,50 
47,50 
72,50 
47,50 

175,— 
37,50 
47,50 
47,50 
47,50 
42,50 
95,— 
47,50 
32,50 
85,— 
42,50 

1 1 0 , -
35,— 
9 5 , -
35,— 
9 5 , -

165,-
3 5 , -
85,— 
3 5 , -
47,50 
8 5 , -

l a n g s . 

5 0 0 
gram: 

1 4 5 , -
80,— 
9 0 , -

155,— 
90,— 

140,— 
40,— 

1 5 0 , -
100,— 
140,— 

90,— 
140,— 

90,— 
3 4 0 , -

70,— 
9 0 , -
90,— 
9 0 , -
80,— 

1 8 0 , -
90,— 
6 0 , -

165,— 
8 0 , -

200,— 
65,— 

180,— 
65,— 

180,— 
325 , -

6 5 , -
165,— 

6 5 , -
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 

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. 

1978 DELTA LLOYD POSTZECELCLUB 1998 
viert op 7 februari 1998 met een GROTE JUBILEUMVEILING het 

lO-Jarig Jubileum 
in het clubgebouw van Roeivereniging RIC, Korte Ouderl<erl<erdijl< 32 te 
Amsterdam (Voorbij Î TS, Metro halte Spaklerv/eg Amstelkant). 
Geveild worden ca. 1.500 kavels, o.a. zeer uitgebreid Nederland + Overzeese 
Gebieden, West-/Oost-Europa, Engelse/Franse gebieden en diverse andere 
gebieden in en buiten Europa met vele topnummers en ook complete series 
tegen aantrekkelijke taxatie- en inzetprijzen. 

Aanvang veilig 12.00 uur. Kavels kijken v.a. 10.00 uur. 

ÜW VOORDELEN; 
veel kavels met betere zegels/series 
VOLLEDIGE GARANTIE op aankopen 
Aantrekkelijke taxaties/inzetprijzen 
SLECHTS 5% OPGELD voor kopers 
GEEN Kavelgeld en Verzendkosten 
Duurdere zegels op fotopagina's 

Voor inlichün^en en bestellen 
GRATIS catalogus: 
DELTA LLOYD POSTZEGELCLUB 
p/a Roerdomplaan 17 
1241 XAKORTENHOEF 
Tel. 035 656 0972 
b.g.g. 020 594 3552 (kntr.) 

w --0' --O" 
^r n v e r W e l c i i g G l ^ ^ S Munten & Postzegels 

OP POSTORDER 
, f c ) v s i n d s ! 9 3 9 

Gratis 

--o" 
Onze aanbiedingen passen niet meer in deze advertentie!!! 
Fax of bel ons nu voor de COMPLETE AANBIEDINGENLIJST. 

ff 
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Te f 
Fax 

0 2 4 - 3 7 7 0 9 6 5 
024-3785119 

IBRA bv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 



BELGIË 
GEMAK DIENT DE MENS: BELGISCH 
BOEKJE MET ZELFKLEVENDE ZEGELS 

Op 1 december kwam 
de Directie Postzegels 
& Filatelie van de Bel
gische Post met iets 
nieuws: een postzegel
boekje met zelfkleven
de zegels. In het door 
de voornoemde direc
tie gelanceerde boekje 
zitten tien zegels zon
der waarde-aandui

ding. Een ander nieuwtje 
is het postlogo dat op de 
zegels is afgebeeld: dat 
is niet het tot dusver be
kende beeldmerk, maar 
een geheel vernieuwd 
embleem. Het logo wordt 
in deze vorm gebruikt 
om aan te geven dat de 
zegels kunnen worden 
gebruikt voor poststuk

ken van de eerste ge-
wichtstrap van een ge
normaliseerde briervoor 
binnen- en buitenland 
(zone A, prioritaire zen
dingen). 
Op de zegels, ontwor
pen door de bekende 
graficus André Buzin, is 
een azalea-variëteit af
gebeeld ('Mevrouw Hae-
rens A.' , Latijnse naam 
Rhododendron simsii). 
Het nieuwe postzegel
boekje, dat tien zegels 

Het nieuwe beeldmerk van de 
Directie 'Postzegels & Filatelie' 

bevat en 170 frank kost, 
werd gedrukt bij Joh. En
schedé Stamps Security 
Printers bv in Haarlem. 

Links de inhoud van het nieuwe 
Belgische boek|e Boven de 
prachtige, door André Buzin 
ontworpen zelfklevende zegel 

BIJZONDERE 
'STRIP'STEMPELS 

Misschien melden we 
het nog net op tijd. Op 
13 en 14 december 
worden in Turnhout 
twee speciale stempels 
gebruikt. In die stad 
worden op de ge
noemde dagen de 
tweejaarlijkse Turn-
houtse Stripgidsdagen 

georganiseerd. 
'e stempels laten Eline 

en Sam zien, hoofd
personen uit De Kro
nieken van Panchry-
sia, een creatie van 
Ferry Van Vosselen 
(geboren in Beveren-
VVoas, 1944), aan 
wie tijdens deze strip-
dagen de 'Bronzen 
Acfhemor Prijs' wordt 
uitgereikt. 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 
NEDERLANDSE BESTELLERS 

Credit cards 
Als u een credit card 
hebt schrijft u een briefje 
aan de Directie 'Postze
gels & Filatelie'; het 
adres vindt u onderaan 
deze pagina. Het briefje 
moet de volgende inhoud 
hebben (tussen de haak
jes vult u uw eigen gege
vens in): 
Ondergetekende, j'noam, 
adres, postcode, plaats, 
land], telefonisch te be
reiken op [telefoonnum
mer], wil een abonne
ment op de nieuwe Belgi
sche zegels. Het nummer 
von m/'/nVISA/EURO-
CARD/MASTERCARD' 

is [nummer], de verval
datum is [vervaldatum]. 
U mag mijn credit card 
belasten met het bedrag 
dat nodig is voor de be
voorrading van mijn 
abonnement. Deze toe
stemming geldt tot mijn 
uitdrukkelijke herroe
ping, of tot de vervalda
tum van mijn kaart, [da
tum, handtekening]. 

Depots 
U kunt ook een depotbe
drag storten; dit bedrag 
moet uiteraard toerei
kend zijn om er de kos
ten van uw abonnement 
mee te betalen en u moet 

het bedrag van tijd tot 
tijd aanvullen om er voor 
te zorgen dot u 'krediet' 
hebt. Ü stort het geld in 
dat geval op de Neder
landse rekening van De 
Post, waarbij u uw finan
ciële instelling nadrukke
lijk vraagt om bij de 
overboeking naar België 
uw naam en adres te 
vermelden. Storten is 
mogelijk op Postbankre
kening 6234571 ten 
name van de Belgische 
Post, Filatelie, Postbank 
BTD/BD5, 000 Girokan
toor Amsterdam. 
U kunt het depotbedrag 
ook per Eurocheque uit
schrijven (in Belgische 
franken], met een maxi
mum van 15.000 BEF 
per Eurocheque. 

50 JAAR VROUWEN 
STEMRECHT 

De Post begint het nieu
we emissieprogramma 
met twee zegels van 
17 frank die op 19 janu
ari zullen verschijnen. 
Eén van de twee is ge
wijd aan de hogesnel
heidstrein die over niet al 
te lange tijd door België 
zal rijden, de andere 
herdenkt het feit dat bij 

onze Zuiderburen vijftig 
jaar geleden het stem
recht voor vrouwen werd 
ingevoerd. 
Meteen na de Belgische 
revolutie van 1830 wer
den rechtstreekse verkie
zingen ingevoerd. Tot 
1893 bestond het zoge
noemde censusstemrecht: 
alleen mannen die een 
bepaald bedrag aan be
lastingen betaalden 
mochten kiezen. In 1848 
werd een uniforme cijns 

ingevoerd. Bij de Grond
wetsherziening van 
1893 werd het algemeen 
meervoudig stemrecht in
gevoerd: iedere man van 
ten minste 25 jaar had 
een stem, terwijl men als 
cijnsbetaler of wegens 
bekwaamheid één of 
twee bijkomende stem
men kon uitbrengen. 
In 1919 werd het alge
meen enkelvoudig stem
recht ingevoerd, waarbij 
alle mannen van ten min-

'MATKOP':NU 
OOK ROLZEGELS 

De zegel van 15 frank 
meteen afbeelding 
van de zogenoemde 
'motkop' (ontv/erp: 
André Buzin) zal ook 
in rasterdiepdruk in 
rollen van duizend en 
tienduizend stuks wor
den gedrukt, zo deelt 
de Directie 'Postzegels 
& Filatelie' mee. Elke 
vijfde zegel is van een 
rugnummer voorzien. 
De rolzegels zijn niet 
in de Belgische post
kantoren te koop. In 
principe gaat het na
melijk om rollen die 
uitsluitend zijn be
stemd voor grote afne
mers. Deze gebruiken 
de rolzegels om er hun 
direct mail (geautoma
tiseerd) mee te franke
ren. 
Geïnteresseerden kun
nen de zegels verkrij
gen - uitsluitend in 
strips van vijf - bij de 
Verkoopdienst van de 
Directie Filatelie. Een 
strook van vijf behoort 
automatisch tot het 
postzegelabonnement. 

ste 21 jaar een stem 
hadden. Al in 1921 
werd het beginsel van 
vrouwenstemrecht in 
de Grondwet opgeno
men, moor het duurde 
tot 1948 voordat het in 
werking trad. Wel 
hadden de oorlogswe
duwen in 1921 stem
recht gekregen. 
De diverse Grond-
wetherzieningen had
den uiteraard gevol
gen voor het aantal 
Belgische kiezers: 
1830 
1848 
1894 
1921 
1949 

46.000 
79.000 

1.370.000 
2.227.000 
5.635.000 

Deze pagina vy^ordt u aangeboden door De Post, Directie Filatelie, Muntcentrum, B-1000 Brussel (België), 
informatie over een abonnement op de nieuv/e uitgiften van België wordt op dit adres verstrekt. 



'COLLECT-A-ROM® HEEFT 
TECHNISCH EN INHOUDELIJK 

MEER TE BIEDEN' 
(PC Koop, vergelijkend onderzoek) 

Plésma CD-ROM Catalogus 1852-1998 

NU AL MEER DAN 5.000 
STUKS VERKOCHT! ] 

DE NIEUWE 1998 EDITIE: Slechts ƒ 39,90 

CD-ROM Postzegelcatalogus 
Nederland en Overzee '98 Professional 

In de loop van 1998 zullen er enkele nieuwe catalogi verschijnen: 
België- Kanaaleilanden/Man- Faroer. Nauurlijk Is de werking van alle 
Collect-A-ROM® catalogi gelijk, dus herkenbaar. Dat maakt werken 
met een electronische catalogus wel zo gemakkelijkl 
Alleen de Nederland en Overzee bestanden van Collect-A-ROM® zijn 
straks in onze meerlanden-catalogi te importeren. 
I\IU KIEZEN VOOR COLLECT-A-ROM IS DUS EEN LOGISCHE KEUZE. 

LET OP HET JUISTE LOGO: 

i % 
Waartiorg voor 
originele Collect-A-
ROM® software en 
Collect-A-ROM® No 
Nonsense- waardering 

Er zijn meerdere CD-ROM catalogi te koop. Alleen 
Collect-A-ROM biedt: © Realistische, eerlijke prijzen 
@ Werken met VIER verschillende catalogusnum
mers naar eigen keuze NAAST elkaar © Aansluiting 
op internationale catalogi © Invoer van ingevoerde 
bestanden in toekomstige West- Europa catalogi 
© Toekomstige uitbreiding met Suriname 
Onafhankelijk en Indonesië. 
Kies dus nu voor het systeem met toekomsti 

DAAROM KIEZEN ZOVEEL 
VERZAMELAARS VOOR 
Collect-A-ROM®: 

Echte professionele editie met vele extra's 
voor een zeer redelijke prijs 
Het doordachte programma blijft elk jaar in de 
basis gelijk, en wordt daarbij steeds verder 
uitgebreid met nieuwe mogelijkheden 
Realistische no-nonsense prijzen, eindelijk een 
'second opinion'! 
Uw verzameling-gegevens zijn straks 
moeiteloos te importeren in toekomstige 
West-Europa delen 
Er kunnen vier verschillende catalogus
nummers NAAST elkaar worden gebruikt 
Geen electroniäch gemaakte papieren 
catalogus, maar een echt nieuw product met 
geheel nieuwe invalshoeken 
Unieke zoekmogelijkheden 
Filatelistische encyclopedie 
Scherm geheel naar eigen wens op te bouwen 
Supersnelle database 
Uitgebreide printmogelijkheden met 
afbeeldingen in alle lijsten 
Spectaculaire traploze zoommogelijkheden 
Bij 256 kleuren-scherm verspringen de zegels 
niet hinderlijk van kleur 
Directe internet- toegang vanuit programma 
Voorgeprogrammeerde, bij te werken valuta
conversie, o.a. in Euro's 
Al uw bestanden- ook eenmalig geïmporteerde 
of ingevoerde nummerbestanden- zijn elke 
editie opnieuw te gebruikenl 
Geregistreerde gebruikers worden gratis lid 
van de Collect-A-ROM® -club met vele 
voordelen 
Regelmatige prijs-updates via Internet 
Import van handelaren- prijslijsten via Internet 
Collect-A-ROM® zet de standaardl 

I N T E R N E T : www.co l lec tarom.c lub. t ip .n l 
P R I J S U P D A T E S - B E L E G G I N G S T I P S -

F I L A T E L I S T I S C H N I E U W S 1 
COLLECT-A-ROM®: DE LOGISCHE KEUZE 

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, CD-ROM speler, Windows '95 

Collect-A-ROM, Postbus 433, 2400 AK Alphen a/d Rijn 9 0172-472 492 

http://www.collectarom.club.tip.nl


UITGIFIEiy SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als in deze rubriel( wore gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maart (3) 
op bladzijde 223. 

Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omsihrijving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen. 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost-
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter niet automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonslellingscollec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALBANIË 
17 -7 - '97 . Spelen van de Middel
landse Zee. 
20,30L.;blokvanI00L.Resp. 
hardlopen, sprint; verschillende 
disciplines. 

ANDORRA FRANS 
2 2 - 1 1 - ' 9 7 . Legenden. 
Drie zegels van 3.- F. in samen
hang. Resp. 'La Liegenda de Me-
ritxeir, 'La Crue dels set brassos', 
'La Font de l'Esmelicot'. 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Internationale post
zegeltentoonstelling. 
3.- F. Kapel 'Sant Miquel d'Engo-
lasters'. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
2 5 - 8 - ' 9 7 . Flora en fauna. 
40(tweemaal),80, IIOdin.Resp. 
Oxytropis prenjo, Dincromys bog-
donovi, Triturus alpestris reiseri, 
Dianthus freynii. 
Eind oktober ' 9 7 . Herdenking 

Krinses Diono (in verband met 
aar humanitaire missies 'landmij

nen' in Bosnië-HerzegowinaP. 
Eén zegel. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 11/762. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 10/674. 

DUITSLAND 
9 -10 - ' 97 . Verkeersveiligheid 
met als thema 'meer veiligheid 
voor kinderen'. 
10 Pf. Kindertekening van ver
keerssituatie met tekst 'Mehr Si
cherheit für Kinder' (als melding 
2/146). 
6 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; toe
slagzegels ten bate van sociale 
voorzieningen. 
100-1-50,110-1-50 Pf. Resp. aan
bidding door de drie koningen. 
Geboorte van Christus. 
6-11 - '97 . Driehonderdste ge
boortedag van Gerhard Terstee-
gen (1697-1769); beweging van 
het piëtisme (zeventiende/acht
tiende eeuw) 
110 Pf. Titel van zijn bekendste 
kerklied 'Ich bete on die Macht der 
Liebe'. 
6 - 1 1 - ' 9 7 . Tweehonderdste ge
boortedog van dichter en publicist 
Heinrich Heine (1797-1856). 
110 Pf. Heinrich Heine naar een 
tekening van Wilhelm Hensel 
(1829), onderschrift'Ehbien, eet 
homme c'est moil H. Heine'. 
6 - 1 1 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van politicus Thomas Dehler 
(1897-1967). 
110 Pf. Portret met briL 
6 - 1 1 - ' 9 7 . Honderd jaar Caritas. 
110 Pf. Beeldmerk. 

ESTLAND 
14-10 - '97 . Het'Wostne'testa
ment (vertaling van het Nieuwe 
Testament in het Zuid-Estse dialect 
door Andreas Verginius, uitgege
ven door zoon Adrian Verginius, 
1686). 
3.50 kr. Titelpagina. 

FINLAND 
9 -10 - '97 . Honderdste verjaar
dag van de Finse schrijversbond.^'' 
Postzegelboekje met acht zegels 
van 2.80 Fm. Omslagen van Doe
ken uit de twintigste eeuw. Resp. 

'Seitsemön Veljestö' ('Seven 
Brothers') van Aleksis Kivi (om
slag van Eero Jootinen), 'Sinuhe 
the Egyptian' van Miko Woltairi 
(Björn Landstrom), 'Töällöä Poh-
jantöhden olla 1' van Vöinö Unna 
(Alfons Eder), 'Hyvösti lijoki' van 
Kalle Pöötalo' (Matti Louhi), 
'Houkka, minun rokkaoni' van 
Kaar! Utrio (Motti Kota), 'Juhon-
nustonssit' van Hannu Salomo 
(Morkku Reunonen), 'Manilla 
Rope' van Vejo Meri (Kosti Anti-
koinen), 'Uppo-Nolle jo Kummo' 
van Elina Korjoloinen (Honnu Toi-
na). 
31 -10 - ' 97 . Kerstmis 1997. 
2.-, 2.80,3.20 Fm. Resp. winter
landschap, kroonluchter met tien 
kaarsen, neogotische kerk 'St. 
John' in Eiro (Helsinki). 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 10/764. 
6-10- '97 . Het jaar van Japon 
(melding 10/674). 
4.90 F. Gebouw 'la Moison de la 
Culture du Japon' aan de Seine in 
Parijs, Japans beeldje. 
13-10- '97 . Wereldkampioen
schap judo 1997, Parijs'f. 
3.- F. Wedstrijdmoment. 
10-11 - '97 . Rode Kruis; toeslag
zegel. 
3.-I-0.60 F. Beertje ols piloot in 
stervormig vliegtuig. 
10-11- '97 . WenszegeP. 
3.- F. Muis biedt kot cadeau aan, 
tekst 'meilleurs voeux'. 
17-11 - '97 . Luchtpost. 
20.- F. Vliegtuig 'Breguet XIV'. 
2 1 - 1 1 - ' 9 7 . Bescherming mis
handelde kinderen een zaak van 
nationaal belang'^ 
3.- F. Beertje met windmolentje, 
tekst 'protection de l'enfance 
moltroité'. 
24 -11 - ' 97 . Wenszegel. 
3.- F. Vliegende postbode strooit 
brieven uit boven besneeuwd stad
je. 

GRIEKENLAND 
31 -10 - ' 97 . per

sonen. 
20,30,40,50,100,170,200 Dr. 
Resp. AlekosPonogoulisd 939-
1976), GrigoriosXenopoulos 
(1867-1951), Odysseus Elytis 
(1911-1996),PanagiotisKanel-
lopoulos (1902-1986), Harilaos 
Trikoupis (1832-1896), Maria Col-
los (1923-1977), Rigas Velestinlis-
Feroios (1757-1798). 

GROOT-BRinANNIË 
27 -10 - ' 97 . Kerstmis 1997; hon
derdvijftig jaar 'Christmas 
Crackers' (christmos cracker: sur
prisecadeautje verpakt als knol-
bonbon). 
2nd, 1st, 31,43,63 p. Afbeeldin
gen in Victorioanse stijl. Resp. 
kerstman als mannetje van de 
maan deelt cracker uit oon kinde
ren, kerstman met cracker scheurt 
zich tevoorschijn uit inpakpopier, 
op cracker vliegende kerstman, op 
sneeuwbal zittende kerstman met 
crackers, kerstman bij schoorsteen 
op dok met zak crackers. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 11/762. 
10-7-'97.Uitaiftedatum mel
ding 9/594 'follcloristische bor-
duurmotieven'. 

IERLAND 
l-10-'97.FilmDracula;hon-
derdvijftiaste geboortedag van 
Brom StoKer, schrijver van de no
velle 'Draculo'/honderdste ver
jaardag van de publicatie van het 
boek". 
28,32,38,52p.Filmscènes. 
Resp. Dracula verandert in vleer
muis, omhelst slachtoffer, rijst op 
uit doodkist, met wolf. 

ITALIË 
Afbeelding melding 11/762. 
18 -10 - ' 97 . Kerstmis 1997. 
800,900 L. Kerststal uit de'San 
Froncesco'-kerk, Leonesso; fresco 
van de Geboorte uit de 'Santo 
Moggiore o Spello'-kerk. 
24 -10 - ' 97 . Honderdste geboor-

von industrieel Aristide 
Merloni (1897-1970). 
800 L Portret, industriebedrijf. 
31-10 - '97 . Honderdste sterfdag 
van schilder Giovon Bottisto Covaf-
caselle (1819-1897). 
800 L. Portret en tekeningen. 
15 -11 - '97 , Dag van de post
zegel. 
800 L 
26-11- '97 . Serie'Lelnstituzio-
ni'; vijftig jaar 'Polizio Strodole'. 
800 L 

JERSEY 
28 -1 - '98 . Nieuwjaar; het ioar 
van de tijger** (derde van ae 
twaalf tekens van de Chinese die
renriem). 
Blok met zegel van £ 1 . Tijger met 
sjool; biokrond met papegaai en 
vlinders. 
28 -1 - ' 98 . Vogels, IP. 

2,5,21,25,30,40,60 p., £ 1 . 
Resp. Colidris alba, Podiceps cristo-
tus. Sterna sondvicensis, Bronto 
bernicia, Fulmorus glacialis. Are
naria interpres, Recurvirostro 
avosetto, Alco torda. 

KROATIË 
9 -9 - '97 . Dog van de postzegel 
1997. 
2.30 kn. Postbode uit de zestiende 
eeuw (naar een beschrijving uit 
reisverslag van N. de Nicolai). 
10-9- '97 . Olympische spelen 
Barcelona 1992 en Atlanta 1996; 
medailles". 
1.-, 1.20,1.40,2.20 kn. Resp. 
bronzen medaille tennis (Barcelo
na), zilveren medaille basketbal 
(Barcelona), zilveren medaille wa
terpolo (Atlonto), gouden medaille 
handbal (Atlanta) 
18-9-'97.Driehonderdvijftigste 
verjoordag van de verdediging 
van Sibenika tegen de Turken/de 
verdedigina van Sibenika in de 
onafhatmelijksstrijd van 1991. 
1.30 kn. Tweemaal. Resp. verde
diging tegen de Turken (strijders 
te poord onder aanvoering van 
pasja Tekelijo, St. Johannes - en 
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baron Degenfeldversterking, ka
nonnen, jaartal 1647), onafhan-
kelijkheidsstrijd (twee aanvallen
de vliegtuigen bij hetzelfde fort, 
jaartal 1991); beide zegels met 
tekst 'Obrana Sibenika' (verdedi
ging Sibeniko). 

LIECHTENSTEIN 
l - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
70,90 r., 1.10 F. Kerstboomver
sierselen. Resp. mandje, klokje, 
bal. 
12-12- '97. Olympische winter
spelen, Nagano 1998 (JoponP/ 
'Liechtenstein, een wintersport
land'. 
70,90 r., 1.80 F. Resp. langlauf, 
slalom, afdaling; Olympische rin
gen. 

LITOUWEN 
2-8 - '97 . Fronkeerzegels. 
20,50 c. Litouws dubbelkruis. 

MOLDAVIË 
26 -7 - '97 . Het rode boek; met 
uitsterven bedreigde diersoorten, 
insecten. 
25,80 b.,1.-, 2.20 L; blok van 
5.- L. Resp. Mantis religioso, Asca-
lophus mocoronius, Calosomo scy-
cophonta, Liometopum micro-
cephalum; Scolio maculato. 

MONACO 
8-8 - '97 . Sportbond van Monaco; 
voetbal. 
3 F. 
8-8 - '97 . Dertiende 'Grand Prix' 
magische kunst van Monte Carlo. 
4.40 F. 
6-10- '97 . Geografische evolu
tie. 
Blok van 20 F. Evolutie grondge
bied Monaco. 

NOORWEGEN 
26-11 - '97 . Kerstmis 1997; 
postzegelboekje met acht zegels 
van 3.70 kr. 
Afbeeldingen ontleend aan de 
middeleeuwse voorloper van onze 
huidige kalender. 
26-11 - '97 . Driehonderdvijftig-
ste geboortedag van dominee-
dichter Petter Dass (1647-1707). 
3.20,3.70 kr. Resp. Doss staand 
in roeiboot, portret met kerkje op 

achtergrond. 

OEKRAÏNE 
12 -7 - '97 . Belangrijke histori
sche vrouwen. 
40 k. Tweemaal. Resp. vorstin 
Olga (regeringsperiode 945-957 
'die Kiewer Rus'); Roxolono (Nos-
tia Lisovsko, 1505-1561, gemalin 
van de Turkse sultan Suleiman II). 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 11/763. 
2 1 - 1 1 - ' 9 7 . Serie'volksgebrui
ken en kostbaarheden'. 
6.50 S. Torenblazers uit Steyr. 
28 -11 - ' 97 . Vijfentwintigste ver-
joordag van de hulporganisatie 
'licht in de duisternis' ('licht voor 
allen'). 
7.- S. Symbolische voorstelling. 
28 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997. 

7.- S. Magno Mater Austrioe (Ma
donna met Kind), Moriozell. 

POLEN 
4 -7 - ' 97 . Schilderijen van Juliusz 
Kossok (1824-1899). 
50,60,80 gr., 1.10 ZL Resp.'te
rugkeer uit de oorlog', 'bruiloft in 
Krakou', 'in de poardenstol', 
'paordenknecht met twee paar
den'. 
18-7 - '97 . Tweehonderdste ver
jaardag van het volkslied 'Do-
browskis Mazurka'. 
50 ar.; blok van 1.10 Zl. Resp. 
aankomst van generaal Dobrow-
ski en Jozef Wybicki in Posen' 
(1806); portret Wybicki( 1747-
1822, politicus, scnriiver en tekst-
dichter van het volkslied). 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 11/763. 
9-10 - '97 . Portugese cartografie. 
49.-, 80.-, 100.-, 140.-e. Vier 
verschillende kaarten. 
9 -10- '97 . Tweehonderd jaar 
Portugese posterijen ('Servicio Pu
blico de Correio'; voor die tijd 
werd deze dienst uitgevoerd door 
een particulier persoon: de 'Cor-
reio-Mor'). 
80.- e. Portret Manuel José do Mo-
ternidade de Sousa Coutinho, 
koets. 
9-10-'97.'Portuaal 98', inter
nationale postzegeltentoonstel

ling. 
45.-,80.-,100.-,140.-e.Fran-
keeroutomootzegels met beeld
merk tegen witte achtergond. 
9-10-'97.'Portuaal 98', inter
nationale postzegeltentoonstel-
ling. 
45.-,80.-,100.-,140.-e.Fran-
keeroutomootzegels met blauwe 
achtergrond. Beeldmerk. 
5 - 1 1 - ' 9 7 . Oceanen; plankton. 
49.-,80.-,100.-,140.-e.;blok 
met twee zegels van 100.- e. 
Resp. Loligo vulgaris, Scyllorus 
orctus, Pontellina plumata, Solea 
senegolensis; Colcidiscus lepto-
porus, Tabellorio. 
5 -11 - ' 97 . Vijfhonderdste ver
jaardag van de ontdekking van de 
zeeroute naar India; Vosco do 
Gomo (1468-1524) vertrok met 
schepen 'Sao Gabriel', 'Söo 
Rafael'en'Bérrio'op 8 juli 1497. 
49.-, 80.-, 100.-, 140.-e. blok 
met zegel van 315.-e. 

ROEMENIË 
17-7- '97 . Fronkeerzeqels; ho
tels en herbergen; overdrukken. 
250 op 1, op 2, op 4L., 450 op 5, 
op 6, op 18 L, 950 op 91 ,3600 
op8L. 
31 - 7 - ' 9 7 . Stadsgezichten van 
Sighisooro. 
250,650,37001 Resp. oude 
stadspoort, stadhuis, toren stad
huis. 
3-8 - '97 . Toerisme. 
950 L Gedenksteen op berg Rusco 
Fades. 
13-8 - '97 . Honderdvijfentwintig 
jaar postzegels. 
450 L. Drukkerij. 
18-8- '97 . Honderdste verjaar
dag van de zuidpoolexpeditie met 
de 'Belgico'. 
450,650,1600,37001 Resp. 
Emil Rocovita, Frederick A. Cook, 
Roald Amundsen, Adrien de Gerlo-
che; allen met expeditieschip 'Bel
gien'. 

RUSLAND 
Afbeelding melding 10/675. 
5-8-'97. 'Moskou 97', wereld-
postzegeltentoonstelling; zegel op 
zegel. 
1500 r. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. Yvert nr. 1 en 137, Spasski-

toren van het Kremlin; Yvert 
5923, tentoonstellingslogo met 
mascotte (hermelijn als postbode). 
15-8 - '97 . Geschiedenis van de 
staat Rusland; hervormingen uit 
de tijd van Peter de Grote. 
2000 r. Vijfmaal; blok van 5000 r. 
Resp. bouw nieuwe hoofdstad St. 
Petersburg, militaire hervormin
gen, strijd toegangswegen Balti
sche Zee, bestuurhjke hervormin
gen, hervorming cultuur en onder
wijs; portret Peter de Grote met op 
blok Petrus- en Paulusvesting en 
marineschepen. 
15-8-'97.Vijf t ia jaar onafhan
kelijkheid van India. 
500 r. Leeuwenkapiteel uit Sor-
nath (243 voor Christus), vlag van 
India, tekst in Russisch en Hindi. 
1 - 9 - ' 9 7 . Vijftig jaar moderne 
vijfkomp in RusFond. 
1000 r. Pictogrammen van vijf 
disciplines moderne pentotlon 
('steeple-chase' paardrijden, 
schermen, schieten, zwemmen, 
'cross-country'). 
4 -9 - ' 97 . Honderd jaar voetbal in 
Rusland. 
2000 r. Spelmoment, logo en tekst 
'100 jaar Russisch voetbal'. 
16-9 - '97 . Internationale dog 
bescherming ozonlaag. 
1000 r. Symbolische voorstelling. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 10/675. 
14-11 - ' 9 7 . Vrijwilligersdienst en 
solidariteit. 
550,650,800 L. Resp. St. Froncis-
cus van Assisi met duiven, dirigen-
te Moriele Ventre met zingende 
kinderen (van koor Antoniano di 
Boloqna), veertigjarig jubileum 
van het festival 'Zecchino d'Oro'. 
14-11 - '97 . Serie'auto-indus
trie', I; Volkswagen". 
Blok met vier zegels van 800 L. 
Resp. Maggiolino, Golf I, New 
Beetle, Goff IV; tekst over de 
Volkswagen uit 1934, coupon voor 
wedstrijd met als prijs een 'New 
Beetle' (kever). 
14-11 - '97 . Kerstmis 1997. 
800 L. Schilderij 'de aanbidding 
door de koningen' van Giorgio Va
sari (1547). 

SLOWAKIJE 
17 -7 - '97 . Wereldjaar van de 
Slowaken. 
9 Sk. Symbolische vrouwenfiguur, 
wapen en landkaart. 
17-7 - '97 . Fronkeerzegel; ste
den. 
7 Sk. Wapen en kerk van Martin. 
5-8 - '97 . Biennale (tweejaarlijk
se tentoonstelling) van illustrotors, 
Pressburg. 
3 Sk. Illustratie in kinderboek van 
Jona Kiselovó-Sitekovó. 
5-8 - '97 . Bouwkundige monu
menten. 
4 Sk. Watermolen, Jelko. 

SPANJE 
1 - 1 0 - ' 9 7 . Negenentwintigste in
ternationaal congres van musea 
voor transport en communicatie, 
Madrid. 
140 P. Symbolische voorstelling, 
beeldmerk. 
4-10- '97. 'Exf i lna 97', nationa
le postzegeltentoonstelling, Gijón, 
(Asturië). 
Blok met zegel van 140 P. Zegel 
met standbeeld van Don Pelayo, 
aanvoerder in de slag bij Covadon-
ga, blokrand met voorgevel van 
net Revillogigedo-paieis (achttien
de eeuw). 
10-10-'97.Upaep*. 
65 P. Postbode. 
11 -10 - '97 . Opening van het ko
ninklijk theater van Madrid (bouw 
gestart in T818 onder architectuur 
van Antonio Lopez, belongriikste 
wijziging in de loop der tijd de ver
vanging van de houten structuur 
door beton). 
21,32 P. Resp. portret van opera
zanger Miguel Fleto, koninklijk 
theater; beide waarden met no
tenbalken en G-sleutel. 
17 -10 - '97 . Stad'San Cristobal 
de la Laguno' (Tenerife) vijfhon
derd jaar geleden gesticht. 
32 P. Logo 500 jaar, door Johan
na von Costilië verleende stadswa
pen uit 1510 (aortsenpel Michael). 
2 3 - 1 0 - ' 9 7 . Werelddag von het 
Down-syndroom/zesde wereld
congres Down-syndroom, Madrid 
(motto: 'dromen die uitkomen'). 
65 P. Congresbeeldmerk (kind 
plukt ster uit hemel). 



VATICAAN 
Afbeelding melding 11/763. 

WITRUSLAND 
107  '97 . Folklore; poortjes in 
klederdracht. 
2000,3000,4500 r.Resp.Dzji

tsjensk, Novogrudski, Bychoisk. 

IJSLAND 
9 10  ' 97 . Dog van de postzegel; 
roei/visboten. 
Blokje met 35., 100., 65.kr. 
Resp. 'Atteringur (acht roeiers) 
Vestmonnaelag', 'Teinoeringur 
(Egii, 1904) Breidirskt lag','Sexo

eringur (zes roeiers, 1912) Engey

ZWEDEN 
Afbeelding melding 11/763. 
2 0  1 1  ' 9 7 . Kerstmis 1997; 
postzegelboekje, rolzegels (tarief 
Dinnenlond). 
Inhoud boekje: tien zegels met 
twee peperkoek (pepparkoko) 
versies (varkens en vrouwtjes). 
Rolzegel met hart; tekst op alle 
zegels'God Jul'en'Julpost 1997'. 
2 0  1 1  ' 9 7 . Kerstmis 1997; 
postzegelboekje (tarief buiten
[ond). 
Inhoud boekje: vijfmaal twee ze
gels van 5. kr. Twee verschillende 
afbeeldingen van musicerende en
gelen ontfeend aan altaarstuk van 
kerkje in Litsleno (vijftiende 
eeuw). 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 11/763/764. 
13 9  ' 97 . Schrijver en tooi. 
S I . Tweemaal. Portretten. Resp. 
Jorge Luis Boraes (18891986) en 
'Loberinth' (labyrint), Julio Cortó
zar(19141984)en'rayuela' 
(hinkelboan). 
2 7  9  ' 9 7 . Zeventig jaar lucht
post. 
Opdruk '70 joor Argentijnse lucht
post'op melding 7/8/521/ '95 
'Aerofilo 96' (scnrijver Atoine de 
SointExupéry, 19001944). 
4  1 0  ' 9 7 . Honderd jaar fregat 
'A.R.A. Presidente Sarmiento'. 
75 c; blok met twee zegels van 
75 c. Resp. olieverfschilderij van 

de 'Presidente Sarmiento' van 
schilder Hugo Leband871
1962); het fregat, schegbeeld, 
blokrond met afgestempelde ze
gels. 
1810 '97 . Dertigste sterfdag 
van Ernesto 'Che' Guevara. 
75 c. Portret. 

ARUBA 
Afbeelding en aanvulling melding 
11/764 'flora, bloeiende bomen'. 
50,60,70,130 c. Resp. Erythrino 
velutina (Palo di Boonchi), Cordio 
dentato (Cawara di mondi), Tabe
buio billbergii (Klbrahocha), 
Guoiocum officinale (Wayaco). 
2310 '97 Kinderzegels 1997; 
thema 'kind en natuur'. 
60^25,70■^35,100■^50c. 

ASCENSION 
Afbeelding melding 11/764. 

AZERBEIDJAN 
25 3  ' 97 . Nationale politieke 
figuren. 
250 m(anot). Viermaal. Resp. 
Norimanov (Kerboloi Nojaf Ogly, 
18701925), FatoliXoysW 
(19201990), Aziz Mamed Ogly 
Aliev( 18971962), llyosEffen
diev(19141996). 

BAHAMAS 
229  '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 9/595 'frankeerzegels, 
schelpen'. 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 11/764. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 11/764 
1612 '97 . Vruchten. 
35,40 c S 1.15,1.70. Resp. 
kers, suikerappel, zuurzak, 
popaja. 

BELIZE 
1997. Kerstmis 1997; flora, 
orchideeën. 
25,60,75c.,S1.Resp.Maxilla
rio elotior, Dimerondro emorgino
to, Mocradenio brassovoloe, Orni
thocepholus gladiotus. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 11/764. 

BOTSWANA 
Afbeelding melding 10/676. 
1011 ' 97 . Kerstmis 1997. Flo
ra. 
35t., 1.,2.,2.50P.Resp.Com
bretum zeyheri, Combretum api
culotum, Combretum molle, Com
bretum imberbe. 

BRAZILIË 
169 '97 . Honderdste geboorte
dag van schilder Emiliono Di 
Cavolconti. 
RS 0.31. Schilderij'Ciganos' 
(1940). 
2 2  9  ' 9 7 . Tweede wereldont
moeting van paus Johannes Pau
lus II met gezinnen. 
R$1.20. Portret paus, gezin. 
26 9  ' 97 . Mercosul; gezamenlij
ke emissie met lidstaten (Argenti
nië, Brazilië, Paraguay, Uruguay). 
RS 0.80. Vlaggen lidstaten, ster
renbeeld het Zuiderkruis waarvan 
elke ster een lidstaat voorstelt. 
27 9  ' 97 . Canudos oorlog hon
derd jaor geleden. 
RS 0.22. Antonio Conselheiro af
gebeeld in kruisvorm (inwoners 
Belo Monte beschouwden hem als 
een nieuwe messias), achtergrond 
met verwoest dorp, schedels en 
beenderen. 
610 '97 . Integratie Mercosul 
vanuit technologisch en communi
catief perspectief/vijfentwintig 
joorTelebrós. 
RS 0.80. Symbolische voorstelling 
(landkaart met logo: sterrenbeeld 
het Zuiderkruis). 
710 '97 . Serie 'componisten'. 
RS 0.22. Honderdste geboorteja
ren, portretten met muziekschrift 
en pionotoetsenbord. Resp. Lo
renzo Fernandez en 'Sonata Bre
ve', Francisco Mignone en '2a 
Fantasia Brasileiro'. 
22 10  ' 97 . Honderd jaar'Ma

rist Congegration' (doel: 'opvoe
den op de manier van Maria'). 
RS 0.22. Beeld van'Notre Bonne 
Mere', schoolbord met motto, logo. 

CAMBODJA 
109  '97 . Zeilboten. 
Zes waarden en blok. 

CANADA 
20 9  ' 97 . 'Serie van de eeuw, 

1972'; sport (hockey). 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Twee momenten van het zegevie
rende Canadese hockeyteam na 
het winnende doelpunt van Paul 
Henderson in 1972. 
269  '97 . Belangrijke politieke 
personen. 
45 c. Viermaal. Portretten. Resp. 
Réol Coquette (19171976), 
Martha Black (18661957), Lionel 
Chevrier (19031987), Judy Ma
marsh (19241980). 
l 10 '97. 'The Supernatural' 
('Ie Surnaturel'); het bovenna
tuurlijke". 
Blokje met vier zegels van 45 c. 
Resp. vampier, weerwolf, geest, 
kobold (kwelgeest). 
1510 '97 . Fronkeerzegel hoge 
waarde; fauna". 
S 8. De 'grizzly bear' (bruine 
beer). 

CAYMANEILANDEN 
229  '97 . 'Revenu' (belasting) 
zegels. 
$4,10,20,40,100. 
1010 '97 . Telecommunicatie. 
10,25,30,60 c. Resp. internet, 
'cable & wireless'morineschip, 
nieuwe 'area code' (getal 345 ge
drukt op drie Tshirts), communi
catiesatelliet. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
September/oktober ' 9 7 . Her
denking prinses Diana; opdrukken 
op emissie van april '97. 
Vel met zes zegels van 300 F.; 
blok. Opdruk 'Diano, Princess of 
Wales (19611997) in memo
riam'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
268  '97 . Opening tweede noor
delijke snelweg. 
5., 19.. Resp. klaverblad, brug. 
129 '97 . Herdruk frankeerze
gels. 
3.50,12.. Bloesems. 
910'97.Vogelhandboekvan 
het nationaal paleismuseum. 
Vel met vier stroken van vijf ze
gels van 5.. 

COOKEILANDEN 
288  '97 . Eilandgezichten. 

Vel met zes zegels van 90 c. Als 
afbeeldingen van vel met zes ze
gels van 85 c. (1994) naar de film 
'The Return of Tommy Tricker' van 
Michael Rubbo (opgenomen op ei
land Rorotonga) 
129 '97 . Achtentwintigste 
SPC*; opdrukken op emissie 
'eilandgezichten'. 

CUBA 
287  '97 . Veertiende jeugd
festival. 
Vijf woorden. 
307  '97 . De zeven wereld
wonderen. 
Zeven waarden. 
158 '97 . Vijftig joor onafhan
kelijkheid India. 
Eén waarde. 
158 '97. Caribische vogels. 
Zeven waarden. 

DOMINICA 
Oktober/november ' 9 7 . Be
langrijke medische ontdekkingen. 
20,25,55,60,90 c., S I , 2,3. 
Portretten. Resp. Christioon Bar
nard (geboren in 1922, eerste 
harttransplantatie op patiënt Louis 
Washkonsky, 1967), Elizabeth 
Blackwell (18211910, eerste 
vrouw met medische grood). Sir 
Alexander Flemina (18811945, 
ontdekking penicilline, Nobelprijs 
in 1945), CamilloGolgi( 1843
1926, neuroloog, ontdekking van 
zilvernitraotkleurstof voor 'nerve 
tissue study', Nobelprijs in 1906), 
Sir Frank MocForlone Burnet 
(18991985, pionier op gebied 
van immuunsystemen, Nobelprijs 
in 1960), Hor Gobind Khorano 
(geboren in 1922, genetica, No
belprijs in 1968), Jonas Solk 
(19141995, antipolio vaccin), 
Louis Pasteur (18221895, pos
teurisotie, 'vader van de bacterio
logie'). 
Twee blokken van S 6. Resp. Louis 
Pasteur, Alexander Fleming. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
84 '97 . Honderdste sterfdag 
van Heinrich von Stephan (1831 
1897);UPU*. 
$10, blok met zegel van S 5. 
Portret en beeldmerk UPU. 
294 '97 . Vijftiende internotio



naai congres 'hemostase en trom
bose' van de Clohtgroep. 
$10. Stelsel in bloed, tekst. 
21 ■5 '97. Honderdste sterfdag 
van GregorioLuperon( 1839
1897). 
$3. 
4 7  ' 97 . Tachtigste verjaardag 
van de 'Caso de Espaüo'. 
$ 5. Beeldmerk 80 jaar (vlaggen, 
twee leeuwen, tekst). 
68  '97 . Munten; honderdste 
verjaardag van het slaan van de 
eerste peso. 
S 2. Voor en ochterzijde munt 
(resp. indiaan met hoofdtooi en 
'un peso, 1897'; wapenschild en 
'25gramos'). 
128  '97 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de kroning van onze
lievevrouwe van 'La Altagracia' 
$3 ,5 . 

EGYPTE 
169 '97 . Tiende verjaardag 
van ondertekening van het proto
col van Montreal (ozonlaag). 
20 P., £ 1 . Beeldmerk (getal 10 
met wereldbol in de nul). 
279  '97 . Tentoonstelling'de 
Fayoum portretten' (portretschil
derijen geplaatst op mummiege
zichten om na wederopstanding 
herkend te worden). 
£ 1. Portret van Sarabas( 180
211), gevonden in Howaro met 
naam op borstkas. 
l  10  ' 97 . Metro van Coïro 
Choubro El khemaGizo (tweede 
etoppe tweede lijn Mouborak
AttobaAbdinElSodat. 
20 P. Trein, muurschilderingen. 
1210 '97 . Honderdvijfentwin
tigste verjaardag van de eerste 
opvoering van de opera Aïdo van 
Verdi in de oude Egyptische Opera 
in Cairo; in 1997 opvoering in 
Luxer voor de tempel von konin
gin Hotsjepsoet. 
20 P. Egyptische muzikante (soort 
harp) uit de tijd der farao's, gor
dijn uit de tempel van koningin 
Hotsjepsoet. 
Zonder datum. Egypte winnaar 
van achtste PonArobische spelen, 
Beiroet, Libanon. 
75 P. Gouden medaille met beeld
merk, Egyptische vlag, mascotte. 

EL SALVADOR 
158  '97 . Vijfenvijftig jaar 

'Lions'. 
4. C. Logo met getal 55. 
28 8  ' 97 . Bescherming ozon
laag en bescherming drinkwater. 
1.50,4. C. Resp. beschermende 
hond boven uit flora en fauna 
samengestelde wereldbol, water 
drinkend kind (vogel op schou
der). 
109  '97 . Onafhankelijkheid 
1997. 
2.50,5.20 C. Symbolische voor
stellingen. Resp. vloa, vogel, kin
derkopje, krans; juicnenae men
sen voor vlag, vliegende vogel 
met takje; beide zegels met datum 
15 september. 

ERITREA 
Afbeelding melding 10/676. 

FIJI 
30 10  ' 97 . Nieuwe emissieda
tum melding 10/676'Fiji win
naar van de Rugby Sevens World 
Cup'. 

GRENADA/GRENADINEN 
22 8  ' 97 . Klassieke muziek; 
componisten. 
Vel met negen zegels van $ 1. 
Resp. Ludwig von Beethoven 
(17701827), Pjotr lljitsjTsjoi
kowsky (18401893), Johann Se
bastian Bach (16851750), Frede
rick Francois Chopin(18101849), 
Franz Peter Schatert (1797
1828), Igor Fedorovich Stravinsky 
(18821971), Joseph Hoydn 
(17321809), Gustav Mahler 
(18601911),Gioacchino Antonio 
Rossini (17921868). 
Twee blokken von $ 6. Resp. 
Franz Peter Schubert (1797
1828), Wolfgang Amadous Mozart 
(17561791). 

GUINEE 
158  '97 . Militaire uniformen. 
Zes waarden. 

HONGKONG 
Afbeelding melding 9/597. 
2 1  9  ' 9 7 . Jaarlijkse ontmoetin
gen 'World Bonk Group' en IMF*. 
S 1.30,2.50,3.10,5.. Resp. fi
nanciën, investeringen, handel. 

infrastructuur. 

INDONESIË 
Afbeelding melding 11/764. 
27 9  ' 97 . Vijftig jaar lid van de 
UPU*. 
300,700 R. Portretten. Resp. Mos 
Soehorto, Heinrich von Stephan; 
beide zegels met UPUmonument 
in Bern. 
I  1 0  ' 9 7 . Algemene vergade
ring 19971998. 
700 R. Gebouw en beeldmerk. 
510  '97 . Dag van de strijd
krachten. 
300 R. Viermaal. Resp. leger, 
dorpsprogramma van ABRI (Ang
katan Bersenjato Republik Indo
nesia: Indonesische strijdkrach
ten), marine (monument Jalesve
vo Jayomohe op de Ujunqkode in 
Surabaja), luchtmacht ('Blue Fal
con Team'), politiemacht ('Fast 
Reaction Unit'). 
l l  1 0  ' 9 7 . Tentoonstelling 
'Makassar 97'. 
Blok. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 11/764. 

JAPAN 
23 7  ' 97 . Dog van 'schrijfeens
eenbrief'; kindertekeningen. 
50,70,80,90 yen. Resp. ballon 
met vrolijk gezicht (Orville M. 
Isaac), vogels als vrienden (Horu
ko Kumiyo), boodschap uit het re
genboogbos (Anno Romanovs
kayo), elkaar groeten met buiging 
(Yumi Kiryu). 
II  8  ' 9 7 . Vijftigste verjoardoa 
van deeltijdopleidingen en schrif
telijke opleidingen aan scholen 
voor voortgezet wetenschappelijk 
onderwijs. 
50 yen. Schoolbord met postduif, 
uil, karakters, sterretjes. 

KENIA 
9 10  '97 . Toeristische attracties 
van OostAfrika. 
10,27,30,33,41 Sh. Resp. kro
kodil, windsurfen, wrattenzwijnen, 
warmwaterbronnen Bogotameer, 
traditionele huizen. 

KOREA NOORD 
154  '97 . Vijfentachtigste ge

boortedag van de grote leider ka
meraod Kim II Sung. 
10,20,40ch. 
25 4  ' 97 . Vijfenzestig jaar 
Koreaons volksleger. 
10ch. Wapenschild, raket. 
4 5  ' 97 . Vijfentwintigste ver
jaardag van de gemeenschoppelij
Ke verklaring. 
10 eh.; blok van 1 won. Symboli
sche voorstelling. 
4 6  ' 97 . Zestigste verjaardag 
van de zege bij de slag van Po
chonbo. 
40 ch. Monument, oplaaiend vuur. 
76 '97 . Vijftigste verjaardag 
rijst planten door Kim II Sung. 
Twee blokken van 1 won. Resp. 
Kim II Sung plant rijst in de vlakte 
van Mirim, inspecteren van rijst
plontmochine. 
57 '97 . Fossielen, l i l . 
50 eh., 1 won; velletje met twee
maal twee zegels. Resp. Redlichia 
chinenses, Ptychoporia coreonica; 
zegels in kruisstelling. 
87  '97 . 'De groteleider Kim II 
Sung zal altijd bij ons blijven'. 
50 en. Zesmaal; twee velletjes met 
drie zegels van 50 ch. 
26 7  ' 97 . Folklore; spelletjes III. 
30,60,70 eh.; velletje met 60 ch, 
1.20,1.40 won. Resp. blindemon
netje, spel met stenen, ormworste
len op tafel. 
258  '97 . Chongryubrug, Pyon
gyang. 
50 eh. Tweemaal. 

KOREA ZUID 
59 '97 . Vijfentachtigste we
reldcongres tandheelkunde. 
150 w. Symbolische voorstelling 
met beeldmerk (kies). 
22 9  ' 97 . Serie literatuur. III. 
150 w. Tweemaal; twee blokken 
met twee dezelfde zegels. 
1  10  '97 . Honderdste verjaar
dag opening haven van Mokport. 
150 w. Hoven, muzieksehrift. 
1010 '97 . Honderdste verjaar
dag van de 'Soong Sil' academie. 
150 w. Gebouw, standbeeld 
(paard), beeldmerk. 
3 11  ' 97 . Serie 'Koreaanse 
schoonheid', VII; kleden ('quilts'). 
150 w. Viermaal. 
18 l l  '97 .Week van de filate
lie. 

150 w. Bloemen. 
112 '97. Nieuwjaarsgroeten; 
het jaar van de tijger**. 
150 w. Tweemaal. Twee verschil
lende tekeningen van tijgers. 
9  1 2  ' 9 7 . Registratie Koreaanse 
cultuurschatten als deel van 
werelderfgoed. 
150,400 w. Resp. beeldhouwwerk 
(boeddha), gebouw (tempel?). 

LAOS 
109  '97 , Wereldvoetbalkam
pioenschap. 
Zes waarden. 

LIBERIA 
3 9  ' 97 . Herdenking Italiaanse 
filmster Marcello Mastroionni 
(19231996). 
Vel met vier zegels van 75 c. 
Mastroionni in resp. 'Casanova 
'70','Divorce Italian Style','B'A', 
'La Dolce Vita'; op velrand portret. 
39  '97 . Schilders uit de twintig
ste eeuw. 
Twee vellen met acht zegels van 
50 c. (portret van schilder en schil
derij). 
Veil. Resp. Andy Warhol en'Multi
Coloured Retrospective' (1979), 
Pablo Picasso en 'de drie muzikan
ten'(1921), Henri Matisse en'de 
dans'(1910), Jackson Pollock en 
'Lavender Mist'(1950). 
Vel II. Resp. Piet Mondriaan en 
'Broadway Boogie Woogie' 
(119421943), Salvador Dah en 
'the Persistence of Memory' 
(1931), Roy Lichtenstein en'Artist 
Studio'(1974), Max Ernst en 
'Europe after the Rain'(1940
1942); op volronden toelichting 
over schilders. 

MACAU 
Afbeelding melding 10/678. 
2 4  9  ' 9 7 . Folklore; traditionele 
Chinese waaiers. 
0.50,1., 3.50,4.P. 
910'97.'FongSoi'(Chinese 
waarzeggerij). 
0.50,1., 1.50,2., 2.50 P. Sym
bolische voorstellingen met Chine
se karakters. 

MALI 
23  '97 . Onderwoterleven. 
Vier vellen met negen zegels van 

I^EIHfWifl 1 

■H 
'4AO '^^ffifflHRP''*^^'^ 

■■■■■■■1 
'¥^ mmtmti»M.imM i 

7' 

REPUBLIK INDONESIA 
Song Btru TNIAU 300 . REPUBLIK IblPONESIA 

^ 

Ï5 

«#a»^«KDi«A 
CENTENARIO 
DE LA MUERTE 
DE 

; GRE60RI0 LUPERON 

150 

I 
REPUBLICA 
DOMINICANA 

rt.lO'ïs

8 



resp. 150,180,250,310 F. 
Vel I. Resp. Chaetodon ourigo, Bo-
listoides conspicillum, Fircipiger 
longirostris, Chelmon rostrotus, 
Plechtorhinchus diagrammus, Ste-
gastes leucostictus, Chaetodon 
KJeinii, Synchiropussplendidus, 
Platax orbicularis. 
Vel II. Resp. Amphiprion percula, 
Holocanthus cilioris, Chaetodon 
reticulatus, Pomaconthus impera
tor, Heniochus acuminotus, Lienor-
dello foscioto, Zonclus cornutus, 
Scorus guocamaia, Lutjonus seboe. 
Vel III. Resp. Tursiops truncotus, 
Phaethon lepturus, Istiophorus 
platypterus, Sphyrno zygoena, 
Reinardtius hippoglossoides, 
Manto birostris, Thunnus olbaca-
res, Himantolophus groenlandicus, 
Tridacno gigos. 
Vel IV. Resp. Cypselurus heterurus, 
een boot, Delphinus delphis, Car-
choradon carcharias, Orcinus orca, 
Solmo salar. Conger conger, Po-
motomus saltatrix, Sphyroena 
borrocudo. 
Twee blokken van 1000 F. Resp. 
Megoptero novaeonglioe, 
Boloenoptero muscuïus. 

MARSHALLEILANDEN 
2 5 - 1 0 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
32 c. Tweemaal. Twee verschillen
de engelen van de schilder Rofoël. 

MAURITIUS 
Afbeeldingen melding 9/597. 

NAMIBIË 
2 7 - 9 - ' 9 7 . Dinosaurussen. 
Blok van NS 5.-. 
9-10-'97.Wereldpostdag. 
50 c. 'Standard postage'. 
10 -10 - ' 97 . Bomen. 
50 c., NS 1.-, 1.10,1.50. Resp. 
Guibourtio coleosperma, Foidner-
bia olbido, Boscio albitrunco, Pte-
rocarpus ongolensis. 
3 - 1 1 - ' 9 7 . Frankeerzegels; floro 
en fauna. 
5 ,10,20,30,40,50 c.,'Standard 
postage'(50 c.), 60,90 c., NS 1.-, 
1.10,1.20,'postcard rote'(NS 
1.20), NS 1.50,2.-, 4.-, 5.-, 10.-. 
Resp. 'flame lily', 'bushman poi
son', 'camel's foot', 'Western 
rhigozum', 'bluecheeked bee-
eater', 'laughing dove', 'rosay 

faced lovebird', 'lappetfoced vul
ture', 'yellowbilled hornbill', 'lilac 
breasted roller', nijlpaard, airoffe, 
luipoord, olifant, leeuw, buffel, 
zwarte rhinoceros, jachtluipaard. 
Vier verschillende postzegelboek
jes. Resp. tien zegels 'standard 
postage', tien zegels 'postcard 
rote', vijf zegels van 60 c. en vijf 
zeaels van NS 1.-, alle achttien ze
gels. 
3 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; vogel 
(Numida meleagris) met wens. 
50 c., NS 1.-, 1.10,1.50; blok van 
NS 2.-. 
2 7 - 1 1 - ' 9 7 . John Muofongejo 
(1943-1987). 
50 c. Portret. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2 2 - 1 0 - ' 9 7 . Voor het kind 1997; 
toeslagzegels. 
40-fl 5,75-f25,110+45, 
225-f 100 c. Muziekinstrumenten 
met notatie van bekende muziek
stukken. Resp. drums, piano, 
dwarsfluit, gitaar. 

NEVIS 
19 -9 - ' 97 . Eerbetoon oon Diana, 
prinses van Wales, 1961-1997. 
Vel met negen zegels van S 1 . Fo
to's vanaf haar teenagerjaren tot 
oon 1963 (bezoek aan Nevis); op 
velrand de prinses met tiara en 
levensbeschrijving. 
2 9 - 9 - ' 9 7 . Wereldtreinen; loco
motieven. 
10,50,80 c., S I , 2,3; vel met 
zes zegels van S1.50. Resp.'New 
Pacific' ('Victorian Government 
Railways', Australië), 'Express' 
('Imperial Government Railways', 
Japan), 'Turbine Driven' ('London, 
Midlond & Scottish Railway') 'Elec
tric Passenger & Freight' ('Swiss 
Federal Railways'), '3 CVL Com
pound Express' ('London, Midland 
& Scottish Railway'), 'Express Lo
comotive Kestrel' ('Great Northern 
Railway', Ierland);'2-8-2 Mikado 
Freight' ('Sudan Government Rail
ways'), 'Mohammed Ali El Kebir' 
('Egyptian State Railways'), 
'Schools Class Loco Leatnerheod' 
('Southern Railways', Ierland), 
'Pacific' ('German State Rail
ways'), 'Mixed Traffic' ('Gonton 
Hankow Railway', China). 

Twee blokken van S 5. 'High Pres
sure' ('London, Midland & Scot
tish Railway'), 'King Class Express 
King George V' ('Great Western 
Railway'). 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 11/765. 

NIUE 
9 - 6 - ' 9 7 . Uitgiftedatum melding 
10/678'Auspex 97'. 

PALAU 
1 - 1 0 - ' 9 7 . Derde verjaardag von 
de onafhankelijkheid. 
32 c. 'Bai' (gemeenschapshuis). 
Oktober '97 . Kerstmis 1997. 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
met doorlopend beeld. Kerstlied 
'Some children see Him' van Al
fred Burt (zingende kinderen van 
verschillend ros met liedtekst op 
aanhangende vignetten). 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
2 7 - 8 - ' 9 7 . 'Pocific'-joor van het 
rif; koralen. 
25,50,651., I K . Resp. Pocillopo-
ro woodjonesi, Subergorgio mollis, 
Oxyporo glabra, Turbinorio rein-
formis. 

PITCAIRNEILANDEN 
l - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; flora. 
20,80 c.,S 1.20,3.-. Resp. Gar
denia toitensis (tiritoni), Bouhinio 
variegoto (hottie), Metrosideos 
collina (lato). Hibiscus tilloceus 
(pulau). 

SALOMONSEILANDEN 
2 9 - 9 - ' 9 7 . Vijftigste verjaardag 
van de SPC**; Chelonia mydas 
(groene schildpad). 
50,90 c.,S 1.50,2.-. Resp. eieren 
leggende schildpad, op weg naar 
zee, zwemmend, zwemmend (an
dere afbeelding). 
5-12 - '97 . Kerstmis 
1997/'Bangkok97'. 
Blok met twee zegels van S1.50. 
Resp. 'golden whistier' - Pochy-
cepnoio pectorolis, Popilio aegeuo 
oegeus - Grophium meeki. 

SEYCHELLEN 
1997 . Gouden huwelijk Engelse 
koningspaar. 

1.-, 1.50,3.-R. Alle tweemaal in 
samenhang; blok van lO.-R. 

SIERRA LEONE 
6-10- '97. '0pnaarhet iaar 
2000', ontwikkeling van ae 'Civil 
Airliner'. 
Twee vellen met vier zegels van 
600 Le. 
Veil. Resp. Benoist type XIV, Jun
kers JU52/3m,DouglosDC-3, Si
korsky S-42. 
Vel II. Resp. Sud Carovelle 6, De-
Hovillond Comet, Boeing 707, Air
bus Industrie A-300. 
Twee blokken van 2000 Le. Resp. 
Lockheed L-1649A Storliner, Aéro-
spotiole-BAC Concorde. 

SRI LANKA 
22 -7 - ' 97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 10/679 'geneeskrachtige 
kruiden'. 
23-10 - '97 . Mineralen (edelste
nen). 
2.50,10.-, 11.-, 20.-R.; blok van 
de vier woorden. 
11 - 9 - ' 9 7 . Breng een bezoek 
aan Sri Lanka. 
20.- R. Vliegtuig van 'Airlonka', 
'Ceylon Tourist Board'. 
2-ll-'97.St.-Servatiuscollege, 
Motaro. 
2.50 R. Collegegebouw. 

ST. HELENA 
Afbeeldingen melding 11/765. 

ST. K inS (ST. CHRISTOFFEL) 
29 -12 - '97 . Frankeerzegels; 
vlinders. 
10,15,25,30,40,50,60,90 c., 
S I . - , 1.20,1.60,3.-, 5.-, 10.-. 
Resp. 'common long-toil skipper', 
'white peacock', 'Caribbean 
buckeye', 'the red rim', 'Cossius 
blue', 'the Flambeau', 'Lucas's 
blue', 'cloudless sulphur', 'the mo
narch', 'fiery skipper', 'the zebra', 
'Southern daggertail', 'Polydamus 
swallowtail', 'tropical chequered 
skipper'. 

ST. LUCIA 
1-12- '97. Kerstmis 1997. 
20,60,95c.,S5.-. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
Oktober/november ' 9 7 . Mi

lieu; ecologische projecten von de 
'Sierra Club'; campagnes: 'Cele
brate the Wild' en 'One Earth -
One Chance'. 
Acht vellen met negen zegels von 
resp, S 0.20,0.40,0.50,0.60, 
0.70,0.90,1.-, 1.10; drie blokken 
von S 5.-. Nationale parken en 
fauna. 
Vel I. Resp. sneeuwluipaard, pool
beer, nationaal park 'Isle Royale' 
(tweemaal), nationaal park 'De-
noli' (tweemaal), nationaal park 
'Joshua' (driemaal). 
Vel II. Resp. berggorilla (drie
maal), sneeuwluipaard (twee
maal), poolbeer (tweemaal), na
tionaal park 'Denoli', notionool 
park 'Isle Royale'. 
Vel III. Resp. 'Sifoko' (primaat, 
driemaal), Folco peregrinus (twee
maal), Galapagos schildpad, Afri
kaanse regenwoud (tweemaal), 
'gele bergen' China. 
Vel IV. Resp. rode panda (drie
maal), Faico peregrinus, Galapag
os schildpad (tweemaal), Afri
kaanse regenwoud, 'gele bergen' 
China (tweemaal). 
Vel V. Resp. bergleeuw, Siberische 
tijger (tweemaal), rode wolf, 
zwarte beer, nationaal reservaat 
'Wolong', regenwoud Belize 
(tweemaal), reservaat 'Wolong'. 
Vel VI. Resp. Siberische tijger 
(tweemaal), bergleeuw (twee
maal), zwarte beer (tweemaal), 
rode wolf (tweemaal), regenwoud 
Belize, reservaat 'Wolong'. 
Vel VII. Resp.'Indri'(driemaal), 
'Gopher' scnildpod (tweemaal), 
'block-footed ferret' (tweemaal), 
nationaal park 'Holeokalo', natio
naal park 'Grond Teton'. 
Vel Vlll. Resp. rode pondo (drie
maal), Folco peregrinus, 
Galapagos scnildpod (tweemool), 
Afrikaanse regenwoud, 'gele ber
gen' China (tweemaal). 
Blokken. Olympisch nationaal 
park. 

Oktober/november ' 9 7 . Tien
de verjaardag van ondertekening 
van het protocol van Montreal 
(ozonlaag). 
S0.90. 
Oktober/november ' 9 7 . 
Beeldhouwers en operazangers 
van de twintigste eeuw. 



Drie vellen met elk viermaal twee 
zegels van $1.10. Portreten 
beeldhouwwerk/operascène. 
Vel I. Beeldhouwers. Resp. Con-
stontin Brancusi en 'The New Born' 
(1920), Alexander Colder en 'Four 
Elements' (1962), Isamu Noguchi 
en 'Dodge Fountain' (1975), Claes 
Oldenburg en The Shuttlecock' 
(1994). 
Vel II. Operzozongeressen. Resp. 
Lily Pons en 'Lucia di Lammer
moor' van Donizetti, Moria Callas 
en 'I Puritoni' von Bellini, Bever
ley Sills en 'La fille du Regiment' 
von Donizetti, Jessye Norman en 
'Erwartung' von Scnoenberg. 
Vel III. Operozongers. Enrico Ca
ruso en 'Rigoletto' von Verdi, Ma
rio Lanza en "The seven hills of 
Rome', Luciono Povorotti en 'L'Eli-
sir d'Amore' von Donizetti, Plocido 
Domingo en Tosco' von Puccini. 

SURINAME 
9-10-'97.Upaep*; de postbode. 
Twee woorden. 

SWAZILAND 
22 -9 - ' 97 . Founo; zoogdieren. 
50,70 c., 1,2 E. Resp.'klipsprin
ger' (ligoga), 'grey duiker' (im-
punzi), 'ontbear' (sambone), 
'cope ciowless otter' (otter intsini). 

THAILAND 
Afbeelding melding 11/765. 
5-12- ' 97 . Zeventigste verjaar
dag von koning Bhumibol Adui-
yodej, I. 
2.-(viermaol),6.-,7.-,9.-B. 
Vaardigheden kunst en weten-
schop.Resp, muziek (saxofoon 
spelend), schilderkunst (koning 
achter schildersezel met grafisch 
werk op achtergrond), bouwtech
niek (koning bouwt zeilboot, ach
tergrond met beeldje), sport (ko
ning met gewonnen medaille tij
dens de vierde SEAP-spelen, ach
tergrond met koning in zeilboot), 
fotografie (koning met camera, 
achtergrond met foto van het ko
ninklijk waterontwikkelingspro
ject), letterkunde (schrijvende ko
ning, achtergrond met zijn boeken 
'NoiJn','Tito','The Story of Maha-
jonoko'), informatietechnologie 
(koning achter computer, achter

grond met door hem ontworpen 
nieuwjaarskaart 1997 en kaart 
van 'Tne Story of Mohojanoko'). 

TOKELAU 
17 -9 - ' 97 , Vijftigste verjaardag 
van de SPC*. 
40 c., S I . - , 1.25,2.-. Foto's van 
de eilanden. 
20 -10 - ' 97 . Jaar van het koraal
rif. 
Strook met vijf zegels van $ 1.-. 

TUVALU 
Afbeelding melding 10/679 
(11/766). 

UGANDA 
Oktober ' 9 7 . Eerbetoon Mahat
ma Gandhi (1869-1948). 
100,IOOOSh.;blokvan1000Sh. 
Verschillende portretten. 

VANUATU 
Afbeelding melding 11/766. 

VENEZUELA 
Afbeeldingen melding 11/766. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
15-9 - '97 . Kindertekeningen. 
50fils,1Dh.,250fils,3Dh.Resp. 
poesjes (Ncora Hassan), meisjes in 
lange jurken (Avsho Dorwish), 
mensen met halve moon (Shaimo 
Hassan), abstract (Majido Abdul
lah). 

VERENIGDE NATIES 
19 -11 - '97 . Werelderfgoed 
UnescoVvijfentwintigste verjaar
dag van de 'World Heritaqe Con
vention'; de terrocotto soldaten 
van het 'Qin Shi Huong Mauso
leum' (opgegraven zijn achtdui
zend terrocotto soldaten en paar
den en meer don honderd bronzen 
wagens en poorden). 
USS 0.32,0.60, Zw.Fr. 0.45, 
0.70,0.Sh. 3,6. Zes verschillende 
afbeeldingen van soldaten (voor 
iedere munteenheid een zegel met 
één strijder en een zegel met 
groep strijders). 
3 1 - 1 2 - ' 9 7 . Sport en milieu. 
USS 0.32,0.50, Zw.Fr. 0.70, 
1.10,O.Sh.6,7.;blokkenmetde 
twee woorden. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
5-8- '97 . Vince Lombordi. 
32 c. 
7-8 - '97 . Paul'Bear'Bryant. 
32 c. 
8-8 - '97 . Glenn'Pop'Warner. 
32 c. 
16-8 - '97 . George Halos. 
32 c. 
21 -8 - ' 97 . Honderdste verjaar
dag van de mors 'The Stars and 
Stripes Forever' von John Philip 
Souso (1854-1932);'Stompshow 
97' in Milwaukee, Wisconsin. 
32 c. Muzikanten met vlag op ach
tergrond. 
10-9 - '97 . Serie'The Legends of 
American Music'; operazangers 
(laatste emissie). 
32 c. Viermaal. Portretten en ope-
roscènes. Resp. Lily Pons (1898-
1976), Rosa Ponselled 897-
1981), Lawrence Tibbettd 896-
1960), Richard Tucker (1913-
1975). 
12-9 - '97 . Klassieke muziek; 
componisten en dirigenten. 
32 c. Achtmoal. Resp. Arthur Fied
ler, Eugene Ormonay, Leopold 
Stokowski, George Szell, Samuel 
Barber, Ferde Grofe, Charles Ives, 
Louis Moreou Gottscholk. 
15-9- '97. Eerbetoon aan sociaal 
hervormer 'Podre Felix Vorela' 
(1788-1853). 
32 c. Portret. 
18-9 - '97 . Vijftigste verjaardag 

van het 'Department of the Air 
Force'. 
32 c. Zegel met verborgen tekst 
(letters 'USAF' te ontcijferen met 
decodeerlens), 'Thunderbirds' in 
klassieke 'diamant' formatie. 
30 -9 - ' 97 , Klassieke filmmon-
sters f̂. 
32 c. Vijfmaal. Resp.'Wolf Man', 
'Phantom of the Opera', Droculo, 
'the Mummy', 'Frankenstein's 
Monster'. 
14-10- '97 . Supersonische 
vlucht. 
32 c. 
18-10- '97 . Vrouwen in het le
ger. 
32 c. 
2 2 - 1 0 - ' 9 7 . Serie'Holiday Cele
brations'; Kwonzoa. 
32 c. Zelfklevende zegel. 

2 7 - 1 0 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
32 c. Madonna en Kind. 
3 0 - 1 0 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
32 c. 

WEST-SAMOA 
17 -11 - '97 . Kerstmis 1997;'op 
naar het jaar 2000'. 
70,80 s., S 2,3. Resp. kaars, 
klokken, versiersel, ster. 

ZIMBABWE 
2 8 - 1 0 - ' 9 7 . Honderd jaar spoor
wegen; treinen/locomotieven. 
54 c.,$1.-, 2.40,2.50,3.10, 
4.20. Resp. possogierswogon nr. 
1826,'12th Class no. 257','16A 
Class no. 605', 'ELI no. 4107', 
'Jock Tar','DE 2 no. 1211'. 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH (ROSS DEPENDENa) 
Afbeelding melding 11/766. 

Verklaring "": 
De aandui(»ng "* wil zeggen dot de 
bewuste emissie ook in de rubriek 
Thematisch ponoromo wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen 
IMF International Monetary 

Fund 
SPC South Pacific Forum 
Unesco United Notions Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Upoep Union Postal de los 
Americas y Espoüo y 
Portugal 

UPU Universol Postal Union 

**: Het joor von de tijger loopt 
von 28 januari 1998 tot 15 febru
ari 1999. De Chinese zodiak (die
renriem) bestaat uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, konijn/hoos, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, hoon, hond, zwijn/vorken. 

ROOS-PLAQUETTE 
1997 UITGEREIKT 

De Roos-plaquette is dit 
jaar toegekend aan dr. 
C.J.H, van den Broek. 
Het ereteken werd uitge
reikt tijdens de naiaars-
vergadering van de Ne-
derlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzame
laars (NVPV) in Utrecht. 
De heer Van den Broek 
mag als de grote stuwen
de kracht achter het 
ABC-boekje voor de 
jeugd worden be
schouwd. 
De NVPV zet met de 
Roos-plaquette mensen 
in de schijnwerper die 
zich bijzonder verdien
stelijk hebben qemaakt 
vcxsr de jeugdfilatelie. 
De heer Van den Broek 
is de bedenker en de 
eerste auteur van het 
ABC-boekje, omdat hij 
'een beetje wat lui was', 
zoals hij zelf vertelde tij
dens de uitreiking. Hij 
behoefde dankzij het 
ABC zijn kennis niet 
steeds weer opnieuw te 
vertellen: de jeugd en de 
jeugdleiders konden het 
vcx)rtaan zelf lezen. 
De eerste versie van dit 
standaardwerk voor de 
jeugd verscheen tijdens 
de Tweede Wereldoor
log in gestencilde vorm 
en op gestolen' papier. 
Nu, na vijfendertig jaar, 
is het derde deel van de 
ABC-reeks verschenen. 
Op dit moment komen er 
nog steeds passages in 
de tekst vcxsr die door de 
heer Van den Broek zijn 

geschreven. 
'e Rcxjs-placiuette is 

door de NVPV ingesteld 
ter nagedachtenis aan 
mevrouw Nel Roos-'t 
Hart uit Borculo (1911-
1992), grcxst promotor 
van de jeugdfilatelie in 
Nederiana Eind oktober 
1994 werd het ereteken 
voor het eerst uitgereikt 
aan Bram Kordes, zeer 
actief binnen Jeugd Fila
telie Nederland. In 1995 
kreeg de Hans TSchroots 
uit Amsterdam, iemand 
die ook al zijn hart aan 
de jeugdfilatelie heeft 
verpand, de plaquette. In 
1996 ging de onder
scheiding naar Adri van 
der Veer, hoofdbestuurs
lid bij de NVPV voor 
eugdzaken. 

3e commissie die de pla
quette jaarlijks toewijst 
bestaat uit afgevaardig
den vanuit de Neder
landse Bond, Jeugfilate-
lie Nederland en de 
NVPV. (AGvS) 
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VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr. A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel.: 0598393841 

ZOEKT: 

BEAtRIKS 

PLAATFOUTEN • DRUKTOEVALUGHEDEN 
Nederland en Overzee 
volgens Wilgenburg spec. cat. 
Postzegelhandel K A R E L D E N H E R T O G 
Gorinchemsestraat 10a • 4231 BH Meerkerk 
tel. + fax 0183  352169 

Open: dinsdag, donderdag + vrijdag \an 09.0012.15 en 13.1518.00 uw, 
vrijdag 19.0021.00 uur 

Op aanvraag U K H T I J prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOES 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5911 HM VENLO 

Tel.: 077  351 26 98 
Fax: 077  354 72 42 
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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 

JulianatJngel 1  5802 AS Venray 
tel./fax: 0478  531717 prJjsllistenAMStellingen 

tel. 0478  586381 winkel 
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29 N.VP.H 
POSTZEGELHANDËLAREN 

(vakhandel filatelie) 
heten u 

van harte welkom op de 

(DE B E U R S V O O R DE 
G E S P E C I A L I S E E R D E 

V E R Z A M E L A A R ) 

Vrijdag 23 januarU 998 
van 13.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag 24 januari 1998 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Zondag 25 januari 1998 
van 10.00 tot 16.30 uur 

ik Informatiestands van gespecialiseerde 
verenigingen 

ik Tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

ik Tentoonstelling door het PTT museum 
ik 85e Filatelistendag met speciaal 

stempel op zondag 25 januari 
ik Dialezingen 

"IIA]W)ELARE]\STA]«IS" 
Plaats: 

Panda Hallen, Industrieweg 10 
te Nieuw Loosdrecht 

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

Station N.S. Hilversum 
(achterzijde/Oosterspoorplein) 

TOEGANG GRATIS 



T H E M A T I S C H 
PAHIORAIVIA SAMENSTELLING- D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

SPORT-VARIA 
De Olympische Winter
spelen in het Japanse 
Nagano (1998) werpen 
hun filatelistische scha
duw al vooruit. Ook min
der populaire sporten 
krijgen de aandacht. 

Liechtenstein gaf op 1 
december drie zegels op 
het thema 'Nagano 
1998' uit. Uiteraard ont
breken deze aanduiding 
en de Olympische ringen 
niet. Het thema is 'skiën' 
en dat wordt in beeld ge
bracht met de onderde
len langlaufen, slalom en 
afdaling. 
De ontwerper heeft het 
accent op het element 
snelheid gelegd, die sug
gestie komt dankzij het 
grote scherpteverschil 
tussen het rechter- en lin
kerdeel van de zegels 
goed tot zijn recht. 

m n u t u m mjKiM t. isoon oo^m nt 

werd in Praag het Euro
pese kampioenschap 
zwemmen en duiken ge
houden. Tsjechië nam de 
kans waar en gaf op 27 
augustus een bijzondere 
zegel van 11 kc. uit die 
een wedstrijdzwemmer 
in het water toont. 

i S L J O V E N U A 

Een soortgelijk evene
ment, het Europees 
jeugdkampioenschap 
judo, werd van 13 tot en 
met 16 november in Lju
bljana gehouden. De 
postadministratie van 
Slovenië bleef niet achter 
en gaf op 9 september 
een zegel uit waarop 
twee judoka's in actie 
zijn afgebeeld. Door de 
neutrale achtergrond 
komt de worp (ta/ ofoshi) 
goed tot zijn recht. 

Kroatië bracht op 10 
september met een serie 
van vier zegels de Olym
pische successen in beeld 
die deze jonge staat in 
1992 en 1996 wist te 
behalen. De zegels zijn 
voorzien van modern ge
tinte uitbeeldingen van 
de sporten tennis, bas
ketbal, waterpolo en 
handbal. 

Van 3 tot 7 september 

Het wereldkampioen
schap judo voor volwas
senen werd dit jaar in 
Parijs gehouden. Frank
rijk gaf daarom op 13 
oktober een zegef van 
3 f. uit, eveneens met 
een actiemoment van 
twee judoka's tegen een 
blauwe achtergrond. 
Ook in 1964 gaf Frank
rijk een judozegel uit. 
een zeqel van O 50 f. ter 
gelegenheid van de 

Olympische Spelen van 
1964 in Tokyo. 

REPUBUQUE FRANCAISE 

In Frankrijk werd dit jaar 
nog een ander werela-
kampioenschap gehou
den, te weten dat van de 
roeiers (Savoie). Op de 
staande zegel van 3 f. 
zijn vier van deze sport
lieden in actie afgebeeld. 

; Ho.i 

^ÄGYARORSZAG i 

Hongarije besteedde met 
een zegel aandacht aan 
het 68e wereldkam
pioenschap gewichthef-
ren, dat van 5 tot en met 
15 december in Thailand 
werd gehouden. Hon
gaarse atleten zijn vaak 
succesvol in deze tak van 
sport. Op de zegel van 
90 f. zijn twee elkaar 
overlappende gewicht-
heffers afgebeeld. 

SLOVENSKO 

In Slowakije (Kosice) 
werd het zesde wereld
kampioenschap halve 
marathon gehouden. Op 
de zegel van 9 s. zijn 
twee marathonlopers af
gebeeld met op de ach
tergrond een beeld van 
een stad. 

HEERLIJK GRIEZELEN! 
Verzamelaars van het 

thema 'fi lm' èn liefheb
bers van griezelen kun
nen genieten van een 
portie onvervalste filate
listische horror. Het toe
val wil dat kort na elkaar 
vier landen zegels over 
dit onderwerp uitgaven, 
zegels die wonderwel bij 
elkaar passen. Engeland 
en Ierland grepen jubilea 
aan voor /lorror-uitgif-
ten, terwijl Canada en de 
Verenigde Staten dit de
den in het kader van de 
jaarlijkse uitgifte Stamp 
Collecting Month (okto
ber). De oogst: 
4+5+4+4=2] zegels van 
een uitstekende kwaliteit. 

Engeland 
De 'griezelserie' van En
geland (13 mei) is een 
onderdeel van de Post-
Europ-uitgiften van dit 
jaar, die als thema 
sprookjes en legenden' 

kreeg. Op twee van de 
vier zegels staat daarom 
de aanduiding Europa. 
De zegels zijn gekoppeld 
aan twee jubilea. De En
gelse schrijfster Mary 
Shelley (1797-1851) 
werd tweehonderd jaar 
geleden geboren, terwijl 
honderd jaar geleden 
het bekende boek Dracu-
la van Bram Stoker 
(1847-1912) verscheen. 

dat van de filmacteurs 
die de hoofdrol in Dracu-
/a-films speelden. 
Mary Shelley creëerde in 
1818 het monster Fran
kenstein, afgebeeld op 
de zegel van 31 p. Deze 
lugubere schepping is 
nauw verbonden met het 
dramatische persoonlijke 
leven van de schrijfster, 
waarin Lord Byron een 
niet onbelangrijke rol 
speelde. 
Óp de zegel van 37 p. 
figureert de hoofdper
soon uit het boek me 
strange case of Dr. Jekyll 
and Mr Hyde, een werk 
van de hand van de 
Schotse schrijver Robert 
Louis Stevenson (1850-
1894). Zijn boek is ge
baseerd op de fantasti
sche vertellingen van Ed
gar Allan Poe. Het ge
zicht toont links de helft 
van Dr. Jekyll en rechts 
dat van Mr. Hyde. 
De zegel van 43 p. laat 
The Hound of the Basker-
villes zien. Eerder, in 
1993, gaf Engeland een 
serie van vijf zegels uit 
met de Sherlock Holmes-
boeken van Arthur Co-
nan Doyle (1859-1930). 
Was de toen aan de 
hond van de Baskervilles 
gewijde zegel al vrij si
nister, nu is de afbeel-

Dracula is op de zegel 
van 26 p. afgebeeld zo
als de schrijver hem be
doelde: met wit haar en 
een snor. Daarmee wijkt 
zijn portret sterk af van 

ding op de zegel van 
43 p ronduit griezelig. 

Bij de vervaardiging van 
deze zegels werd voor 
de eerste keer gebruik 
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In Engeland waren op een aantal plaatsen ook 'griezelige' stempels 
in geBruik 

gemaakt van fluoresce
rende inkt. Die inktsoort 
en de aquarelstijl maken 
de afbeeldingen extra lu
guber. 

Verenigde Staten 
Stamp Collecting Month, 
de jaarlijkse promotie 
van de filatelie door de 
postodministraties, werd 
door de United States 
Postal Service aangegre
pen om op vijf zegels 
van 32 c. hoofdrolspe
lers uit klassieke horror
films af te beelden. Op 
30 september v/erd de 

de kans om op 1 okto
ber, in het kader van Oc
tober Stamp Month, een 
serie /7orrorzegels uit te 
geven. Waar de series 
van de andere drie lan
den in de breedte zijn 
samengesteld, koos Ier
land voor de diepte. 
Daardoor passen de ze
gels van Engeland en de 
Verenigde Staten samen 
met de Canadese vam
pierzegel uitstekend bij 
de vier Ierse zegels, die 
belangrijke momenten uit 
Stokers boek in beeld 
brengen. 

Op de zegel van 38 p. 
klimt graaf Dracuta 's 
nachts uit zijn graf om 
zijn slachtoffers aan zich 
te binden en er ook vam
piers van te maken. 
De zegel van 52 p. toont 
Dracuta samen met een 
v/olf. 
De vier zegels zijn ook 
opgenomen in een velle
tje, waarop het kasteel 
van graaf Dracula en 
rondvliegende vleermui
zen te zien zijn. 
Voor de verkoopbevor
dering van de zegels 
werkte de Ierse PTT sa
men met zoetwarenfabri
kant Mars; er werd zelfs 
een apart 
Mors/Drocu/avelletje 
uitgegeven. 
Horrorliefhebbers kun
nen een speciale Horror
collection kopen 
(£ 8.95); die bevat niet 
alleen de zegels maar 
ook nog een Dordspel, 
maskers en een poster. 
Stoker liet zich voor Dra
cula 'inspireren door de 
afschuwelijke graaf Dra
cula die vijfhonderd jaar 
geleden in OostEuropa 
leefde. De roman van 
Stoker speelt in Transsyl
vanië (Roemenië); de 
heerser van het naburige 

serie in de Universal Stu
dios in Hollywood gepre
senteerd, in het bijzijn 
van kinderen en kleinkin
deren van sommige ac
teurs. 

Op de zegels zien we 
Lon Chaney als The 
Phantom of the Opera 
(1925), BelaLugosi als 
Drocu/a( 1931), Boris 
Karloff in The Franken
stein Monster {]93'\), 
dezelfde Boris Korlorf als 
T/ie Mummy (1932) en 
Lon Chaney Jr. als The 
Wo/fMon (1941). 
De rand van het vel met 
twintig zegels is voorzien 
van een foto van iedere 
acteur en diens handte
kening. 

Ierland 
Honderd jaar geleden 
schreef Bram Stoker 
(honderdvijftig jaar gele
den geboren) zijn mees
terwerk Dracula. Dit dub
beljubileum gaf Ierland 

Op de zegel van 28 p. 
verandert Dracula in een 
vleermuis. 
Het beeld op de zegel 
van 32 p. toont Dracula 
met een vrouw, die op 
het punt staat het slacht
offer te worden van de 
bloedzuigende vampier 

Walachije stond bekend 
onder de naam Vlad 
Dracul (Vlad de duivel), 
terwijl zijn zoon de 
naam Dracule of Dracula 
(zoon van de duivel) 
kreeg. Men denkt dat 
deze gruwelijke heerser 
in zijn regeringsperiode 

^ 1 
M<i§ 
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van nog geen tien jaar 
minstens vijftigduizend 
mensen op afschuwelijke 
wijze om net leven heeft 
gebracht. 
Dracula stond ook be
kend als Vlad Tepes of 
Vlad de Spietser, een 
verwijzing naar zijn fa
voriete tijdverdrijf om te
genstanders op palen te 
spietsen. De Turken 
zorgden er voor dat hij 
in 1476 dezelfde behan
deling kreeg. 

Canada 
Canada gaf op 31 okto
ber in het kader van 
Stamp Collecting Month 
de serie The suoernatural 
uit, een reeks die vooral 
op de jeugd gericht is. 
Twee van de zegels van 
45 c. ademen een echte 
/lorrorsfeer. Op de an
dere twee zegels zijn de 
afbeeldingen iets minder 

Deze zegel is een buiten
kansje voor de verzame
laars van het niet alle
daagse thema 'speel
kaarten'. In het populaire 
kaartspel Magie  The 
Gathering zitten tussen 
de dertig en veertig 
kaarten met verschillende 

goblins. 
e Canadese zegels zijn 

ondergebracht in een vel 
van vier biĵ  vier zegels, 
waarvan alleen de on
derste vier zijn voorzien 
van passende symbolen. 

ZEEENWAADVOGELS 
VAN JERSEY (VERVOLG) 
Op 12 februari introdu
ceerde Jersey een nieu
we serie permanente ze
gels met als thema 'zee
ën waadvogels' (zie de 
rubriek Thematisch 
panorama van januari 
1997). Deel twee wordt 
 eerder dan oorspron

•MMÉMMÉÉÉMÉMÉÉI 

afschrikwekkend. Op de 
vampierzegel stoot niet 
alleen een afschuw wek
kende vampier maar is 
ook de tegenhanger, de 
vleermuis, duidelijk zicht
baar. 
Op de tweede zegel 
waart een geest rond, 
een afbeelding die geïn
spireerd is door de vele 
Canadese spookverhalen 
van Keltische oorsprong. 
De sterkste verhalen ko
men uit Nova Scotia. 

De weerwolf, uitgebeeld 
op de derde zegel, speelt 
in de Canadese folklore 
in het algemeen en in de 
FransCanadese cultuur 
in het bijzonder een be
langrijke rol. Themati
sche verzamelaars kun
nen hier een link leggen 
met de Amerikaanse ze
gel The Wolf Man. 
Van de vierde zegel 
grijnst ons een goblin, 
een kobold ofwel een 
boze kabouter tegemoet. 

keiijk gepland  op 28 
januari uitgegeven en 
deel drie op 11 augustus 
1998. 

De vormgeving van de 
tweede serie zegels ver
schilt niet van de eerste 
acht. Ook nu komen we 
veel bekende namen te
gen: op de zegel van 
2 p. de drieteenstrandlo
per {Calidus alba); op 
die van 5 p. de fuut (Po
diceps cristatus]; op de 
21 p. de grote stern 
(Sterna sandvicensis); op 
de 25 p. de rotgans 
(Branta bernicla); op de 
30 p. de Noordse storm
vogel (Fulmarus glacia

lis); op de 40 p. de 
steenfoper (Arenaria in
terpres]; op de 60 p. de 
kluut (Recurvirostra avo
setta) en op de zegel van 
£ 1. de alk [Alca torda). 

ZO VADER, ZO ZOON 
Zondagmiddag 26 okto
ber veroverde autocou
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Zeil het 
droog blijven? 

ƒ 1,- per minuut 

0080 
= :CENT = 

eg? HB -im 

deze service met de tekst 
Zon of regen?. Het KNMI 

g wijst in een stempel van 
recenter datum op deze 
dienstverlening met de 
tekst Zou het droog blij
ven? 0900-8003 f 1 .-
per minuut. 

Het frankeerstempel 
(F793051) van cfe Duitse 
firma Schlagring uit 
Wuppertal is vooral cu
rieus. De naam Schlag
ring ('boksbeugel') wordt 
met behulp van zo'n in
strument gevisualiseerd. 
Dank aan de heer A. van 
den Merkhof uit Eindho
ven, die dit opmerkelijke 
frankeerstempel inzond. 

voldoende om inzicht te 
krijgen welke computer-
zegels nu al beschikbaar 
zijn. Opmerkelijk thema
tisch detail is dat ook 
computerspellen op post
zegels blijken te zijn af
gebeeld (Israël, 1990). 
De zegels worden gepre
senteerd in alfabetiscne 
volgorde van het land 
van uitgifte; per land 
worden de zegels chro
nologisch behandeld, 
waarbij de catalogus
nummers van Michel en 
Yvert zijn vermeld. De 
naar scnatting duizend 
vermeldingen worden 
hier en daar onderbro
ken door zwart-wit af-

o ^ l l 8 7 5 
SCHLAGRING 
WSMKZVHSB' GSMiAinr 

Hopelijk zijn er ook in 
1998 weer attente verza
melaars die zulke inte
ressante f ran keerstem
pels van de prullenmand 
redden. 
Het Duitse bedrijf Dasa 
was enige tijd eigenaar 
van het inmiddels ter zie
le gegane Fokker, de 
Nederlandse love baby 
van directeur Schrempf. 
Bij Dasa werken kenne
lijk veel filatelisten: een 
Duits frankeerstempel uit 
Ottobrunn (F0566i32) 
wijst althans in die rich-

beeldingen. 
De eenvoudige, maar 
heel bruikbare catalogus 
is verkrijgbaar voor 
f 19.90, exclusief f 2.40 
porto. No overmaking 
van f 22.30 op giroreke
ning 7233461 van De
tail, Grote Rozenstraat 
18B, 9712 TH Gronin
gen, krijgt u Listing of 
Computer Related 
Stamps thuisgestuurd. 

HERDENKINGSUITGAVE 
TJERK VERMANING 
De herdenkingsuitgave 

uEUTSCK'. 
POST AG 

200 

<>~ ting. Behalve de tekst 
^ Daimler Benz Aerospace 
^ is linksonder in het stem-
^ pel ook de aanduiding 
= Dasa Philatelie te lezen. 
•-; Het stempel toont ver-
= schillende producten, 

i CATALOGUS COMPUTERS 
2 Bij Detail in Groningen, 
= uitgever van thematische 

catalogi, verscheen in ok
tober de uitgave List of 
Computer Related 
Stamps. De omschrijvin
gen van de afbeeldingen 
in deze Engelstalige cata
logus zijn beknopt, maar 

'Tjerk Vermaning "prak
tijkarcheoloog" 1929-
1987' van Stadspost
dienst Maasland (Oss) 
gaat over een zó curieu
ze zaak dot ik deze bij 
uitzondering in deze ru
briek vermeld. 
Op 11 oktober presen
teerde E. Horn Sr. uit As
sen - zelf ook praktijk
archeoloog - deze her
denkingszegels in het 
Nationaal Hunebedden 
Informatiecentrum in het 
Drentse Borger, op de 
dag dat Tjerk Vermaning 
tien jaar geleden over

leed. Bij die presentatie 
kwam de zaak-Verma
ning ook weer aan de 
ordie. 
Inzet waren Vermonings 
vondsten van stenen 
werktuigen (voornamelijk 
in Drente) in de periode 
1964-1972. In 1975 
werd Vermaning door 
prof. H.T. Waterbolk en 
drs. T. Stapert van het 
Biologisch Archeologisch 
instituut van de Rijksuni-

de amateur-archeologen 
(of praktijk-archeologen) 
is echter nog steeds 
gaande. 

De herdenkingsuitgifte 
van Stadspostdienst 
Maasland bestaat uit tien 
zegels van 60 cent, ver
enigd in een velletje. Op 
de eerste zegel staat het 
portret van Vermaning, 
terwijl de overige negen 
vondsten van Vermaning 

ji-i"! riui'ïiH'sf^n" 

j Siiiiung 
I Menschen 
I gegünMin;^] 
SparkjiK Krtftii B'? ii' 

' teWEL OÏISI ssw; 

versiteit van Groningen 
beschuldigd van de ver
valsing van werktuigen 
èn vindplaatsen. Verma
ning werd in 1977 ver
oordeeld, maar het jaar 
daarop in hoger beroep 
vrijgesproken. De 'strijd' 
tussen de wetenschap en 

afbeelden: op de num
mers 2 en 3 uit Hooger-
smilde, op 4 en 5 uit Ra-
venswoud, op 6 uit Hij-
ken, op 7 en 8 uit Eem-
ster, op 9 uit Amelte en 
op 10 uit de Norger-
vaart. 
Behalve twee gewone 

dSSSR 

velletjes (voor Maasland 
en Limburg) zijn er ook 
twee velletjes uitgegeven 
zonder waarde-aandui
ding, uitsluitend bestemd 
voor de kerst- en nieuw-
jaarspost. 
Het Maasland-vel is ook 
uitgegeven voorzien van 
een groot 'aanhangsel' 
met informatie over de 
vondsten van Vermaning 
en de gevoerde proces
sen. 

IN KORT BESTEK 
In september werd mel
ding gemaakt van een 
Duits machinestempel 
waarin de aandocnt 
wordt gevestigd op de 
mijnenopruimactie in Se-
rajevo van de Johanniter 
Unfall-Hilfe. Thematisch 
gezien past daar een an
der Duits machinestem
pel bij: Landminen: 
20.000 Opfer jährlich-
Stiftung Menschen gegen 
Minen. 
Hetzelfde geldt voor de 
zegel die Bosnië-Herze-
gowina eind oktober uit
gaf ter nagedachtenis 
van de Britse prinses 
Diana. Zoals bekend 
bracht Diana, prinses 
van Wales, kort voor 
haar dood nog een be
zoek aan het vroegere 
oorlogsgebied. Ze zette 
zich ervoor in om een 
wereldwijd verbod op 
het gebruik van landmij
nen te bewerkstelligen. 

Schepenverzamelaars 
kunnen voor informatie 
ook terecht op het Inter
net. Het betreft Ship Mail 
Service, een nieuws
groep voor de verzame
laars van het thema 
'schepen'. De voertaal is 
Engels, het abonnement 
gratis. U hoeft alleen 
maar een E-mo//-bericht 
te zenden aan het adres 
majordomo@baegis. eg. 
uidaho.edu. Het onder
werpvenster moet u 
daarbij niet invullen, 
maar op het schrijfge-
deelte alleen de volgen
de drie woorden vermel
den: subscribe ship-
stamp. Uiteraard moet u 
niet vergeten uw eigen E-
mail-adres te vermelden. 

REGIFICATIE 
In het novembernummer 
van 'Philatelie' werd in 
de rubriek Thematisch 
panorama op pagina 
770 een paddestoelen
blokje van Slowakije be
sproken. Deze emissie 
werd door ons ten on
rechte toegeschreven 
aan Slovenië. Onze ver
ontschuldigingen. Red. 

http://uidaho.edu


BEKRONINGEN VAN DE TENTOONSTELLING 
GLOBEPOST 97 IN ARNHEM 
In september |l werd in Sportcentrum Val 
kenhuizen te Arnhem de |ubileumtentoon 
Stelling Globepost 97gehouden Een versing 
van deze expositie trot u eerder oon op de 
Bondspagino's in Philatelie Hieronder de 
bekroningen die in Arnhem werden toege 
kend 

Groot verguld zilver: M J M Blank ('The 
Telegraph ot Great Britain') F D Kopke 
(Besonderheiten der Deutschen Hocninflo 
tion 1923 ou( Ganz belegen'), A J van der 
Linden ('Aongetekende Belgische postkaar 
ten'), P Struik {Moeder aarde een en al 
dynamiek) F S J G Hermse l'lrish Mail De 
Noordehike Route co 17001840'), J Dehe 
('Posthislorie Woterlond'*) H E Aitink ('De 
Noord Atlantische luchtpostverbinding 
19391945) AP de Goede ( Nederlondse 
distribulieknntoren(18Il ]850) ) ,AJ von 
der Linden ('Hongaarse inllotieperiode 
1945 1946'),REP vonUnenf'Ontwikke 
bng van de belangri|kste ofstempelingen 
1852 1900'), FHHWillemsCKamppost 
van en noar Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog') H W M Hopman ('USA Re 
venues, aebruiK meer don een eeuw"), F 
Wormenhoven ('Gevangen en gegeten, een 
verhaolmeteen[vis]lucht|e'*) SJ Bokker 
('British Commonwealth Occupation Forces 
injopan'*) R Onstwedder ('Ci|ferzegels 
18761894 in drukwerktarief ) T h von 
Tongeren ('De ondergang von de dubbeimo 
narchie. Eerste Werefdoorlog 1914 1918'), 
G van Marrewi|k ('Revolutieperiode Indone 
sie 19451949 Java en Modoera') B Schu 
ring ('Het aantekenstrook|e een afgesloten 
gebied') 
Verguld zSver: 1W Wossink ('Germania 
Rollenmarken und ihre Verwendungsgera 
te) P von Alteren ('Purlstempels van Ne 
derland 18691893) C Dongstrc ('Frei 
Staat Bayern out Germania), H W M Hop 
man ('USA Franklin Washingtonserie 1908 
1922'), F J de Brum ('Noorwegen deSkil 

ling neriode'). M Vermeer ('De postzegels 
von net Grootliertogdom Boden (1851 
1868)'), G A Macronder ('De militaire veld 
post von de VN Vredesmacht') l H Jelsmo 
('Aerogromme der Niederlande'), D P Di|k 
('Het Eemsmondgebied postaal gezien'), 
J A Diikstro ('West Nieuw Guinea'), D J 
Mantel ('Het postale gebeuren gedurende 
de Eerste Wereldoorlog in België'), E Ho 
venkamp ('Nederlandse luchtpost 1920 
1941'), J W Kremers ('De Onmisbare'), 
Ant van der Flier ('Duitsland 19451950'), 
L Bah ('Ierland 19221940') 
Groot zilver: J S Eastwood ('Joodse post 
voor, in en na de Tweede Wereldoorlog') J 
de Ruiter ('Die Überwachung des Auslonds 
briefverkehrs wahrend des 2 Weltkrieges'), 
R W von Wi|nen( Letland 19181920'), H 
Vruggmk ('Door de wereld goot een 
Woord'), G Bakker Bakker ('Plant aardig 
heden), R H Pegel (Pogolwallohs'*), O P 
Di|k ('f'ostwoordestukken aangetekend en 
expresse'), A von den Brmk ('De ontwikke 
ling von het Nederlands postwezen tussen 
1550 en 1799) W G Tomassen ('De onver 
moeibore trekpoorden over de i|zeren we 
gen') A J Jansen ('Soedan tot 1954'), G J 
van Eldik ('De fiets ontstaan en liedendaags 
gebruik'), M Minvaart ('De Elzofi opdruk op 
flindenburgzegels'*) J Boon ('De Neder 
landse briefkaart door de loren heen 1871 
1923 ),J H Koopmons ( Griekenlond 1861 
1886 Grote Hermeskoppen') G L Welmink 
('Achterhoekse naamstempels'), B Terberg 
('Met de schoen stopsgewiisopweg") 
Zilver:k Dickers ('Spoce Snutfie program 
ma'), B A Beimers (dhrno in Space'), D J 
Muller ('Postkoorlen Zwitserland periode 
1900 1970'), DJ Mantel ('België 1840 
1914'), T Dotinga (Oron|evrouwen al Ion 
ger don een eeuw op de Nederlandse 
troon'), H Meimo ('Honderd |oar loor mo 
dorne Olympische Spelen), J H Helmink 
('Zwitserland') J J Goostro Leemans ( Ke 
ramiek van klei tol porselein), P van der 
Griip ('La Semeuse zoaister von ideeën 
1903 1996'), M C Maatman von der Starre 

('Esperanto, tweede tooi voor velen'), F T 
Dop ('De vierkontstempels von de buitenge 
westen in Nederlands Indie'), J E Hoctog 
('Het begon oon de Jurozee'j, P Beishuizen 
('Herdenlcingszegels Koninkri|k der Neder 
londen'), N van der Lee ( Het Ri|kswapen 
18691871'), C Schouwenburg (Postzegels 
von Zwitserland'), G Reuver ('Kuimtevoort 
van Icorus tot permanent bemand ruimte 
station'), G Kroonsberg ('De verovering van 
het Atlontisch luchtruim') 
Verzilverd brons: J Mei|er (Wereld der 
planten) C J Verschoor (Zwitserse notio 
nole tentoonstelling 1939 Zurich'), T1i C 
Leibbrand (Op weg met de autobus') 
Brons:] NiehoffI'OostenriiklBSO 
1938'), Cl de Jonge ('Ontwikkeling postver 
voer 1844 1979 bi| de Nederlandse Spoor 
wegen'), A Bosmo ('Vogels van A Buzin'), 
J F E Verhoef ('Nederland, een stuk|e van 
de Noordzee'), P van Steenbergen ('Mono 
co gestempeld'), H J Derksen (Berli|n Ein 
Nachschlagewerk fur die Stadtbezirke') 

Verguld zilver:] W Wossink ('Germonio 
1902'), A P de Goede ('Portperikelen'), N 
van der Lee ('M A deRuyter 1907'), 
M H A Jochoms ('Olifontologie'*), Th van 
Tongeren ('De Hongaarse telegrampostblo 
den1|uh1888 31 moort19!9) ,SJ Bok 
ker ('(intwikkeling/gebruik van het kri|gs-
gevangenenduchtlpostblod'*), J L van 
Strien Veurt|es ('De illustere wond glosschil 
derkunst door de eeuwen), G R Beere 
boom Lubben (Tarieven in de emissie Julio 
no en profil'), W van Wi|nen ('Letland trem 
post 1920 1944'), E F Muller (Mod m the 
City of Kyiiv between 1992/94'), H J Rut 
gers ( De firmaperforaties von Cuba'), F A 
Roogen (Scheepspost op de Zwitserse me
ren j , J (j Kuper (België Stempeltypes ge 
durende de Franstalige stempelperiode'), 
A W Tel ('Hel ABC van de Nederlandse Fis 
cole Filatelie') G L Welmmk ('Achterhoekse 
kleinrondslempels') 
Groot zilver: ] W Diesveld (De briefkaor 
ten von de British South Africa Company'*), 
J Klip (Van Nieuw Guinea noor Nederlands 
Nieuw Guinea'), J F Flon|n ('La Douce Fron 
ce, Fronkri|k in vlagstempels'j, J i van de 

Leur ('Kleinrondstempels Provincie Gelder 
land'), A C Lensen ('De landschapzegels 
19621963'),) van den Berg J van den 
('Gered uit de prullenbok Direct Moil oon 
Artsen) M H A Jochoms (Brits Indie, een 
gebied om van te watertonden) A C Zeven 
('Heraldiek ontstaan en gebruik van wa 
pens, zoals familiewapens) J E Hortog 
('De natuur van de Ooi|polaer') 
Zilver O Radstaal( Puntstempels Neder 
land'), J C Mak (Republiek Inaonesie'), H 
Vrugg înk (God roept Zi|n volk tot s|aloom'), 
J Niehoff (Bosnië Herzegowino 1879 
1918') JEE Verhoef (Fruit, om van te 
snoepen"), G A Macronder ('Een filatelis 
tisch eerbetoon oon de VN Vredesmocht'), H 
Gi|sbertsen ('Scouting wereldwi|d'), H Mei 
mo ('Sport in Nederland'), O J Bouwman 
('Deutsches Reich Germonio'), G Kreons 
berg ('Neerlands vorstinnen als beeldenaar 
in de filotelie'), E J Demoed ('Feest op 
feestdagen') 
Verzilverd brons: k(. Zeven ('Planten 
veredeling meer en beter'), E J Demoed 
('Vroeg cnristeli|ke kunst'), R R Bierdrager 
('Het bos in Europa), M Mi|woort ('Scha 
ken'), M 8 G M Gerard ('Von rank tot 
dronk'), J J Bos ('Gekortwiekt leven over 
psychische stoornissen'), G T Wienholts 
('Impressionisme') 
Brons:] H A Schutte ('Klemdierteeh'), J 
Klip ('Nederlond Kinderzegels'*), J J M 
Fierkens ('Nederlond op z'n breedst'), M N 
de Wol ('De renaissance in de beeldende 
kunst'), J L Spoorgoren ('Von producent tot 
consument'), P J von Schuppen ( Het Rode 
Kruis op postzegels), C Meeuwenberg Be 
i|er ('BJik op het voetbolspel') G Pars ('Be 
knopt overzicht van de muziekgeschiede 
nis'), A Wendt ('Interimpenode Israel') 

Groot verguld zilver:1 de Boer ('Mochin 
in beeld'), 8 Sikking ('De ontwikkeling van 
de transatlantische luchtroutes') 
Verguld zilver:? Simonis ('Helpt pre 
venties en hulp) L Ridsdole ('Dinosaurus 
sen') A Scheer ('Mieren als maal'), P van 
Weeghel ('Engeland, type Mochin') 
Grootzilver:S Ni|mei|er('Schepen'), G E 
van Velzen ('De Noordzee'), E Hilgersom 

('Posttorieven 1964 1986'), Beuningen/ 
Ewijk ('Nederland no 1980'), C van fielden 
('Shck tegen bal of puck'), E Z Roemeh 
('Zeezoogdieren'), 8 Boemelt ('Zeilsche 
pen'),WHJ Kuiiper('Uitgestorvenleven 
von Precombrium tot nu) , A Mens (Mecho 
nisotie in de landbouw'), Beuningen/Ewi|k 
('De Noordzee'), Beuningen/Ewiik ('Groen 
te en Fruit'), R Collignon (Over hazen en 
koni|nen'), M Dijkstra (Jopon/Nippon') 
Zilver: N Lomon ( Het paard, een edele 
vriend van de mens), M van Rhee ('Neder 
landse havens oon de Noordzee') K Long 
muur ('Een wandeling door de dierentuin), 
S Gui|t ('Van stoomtrein tot hoge snelheidst 
rem'), V Smit ('Een voornaam levenswerk, 
gesigneerd Rembrandt'), R van den Barse 
foor ('Vliegen, droom of werkeli|kheid''), 
J M J Vink ('Rond en in de Noordzee') 
Verzilverd brons:] J de Visser ('Brug 
gen'), D J Sybengo ('Japon'), A W Dijkstra 
('Voetbal') 
Brons:] van Dijk ('Zutphen mijn stad'), 
F J Moes ('Tremen'), C de Visser ('Roofvo 

Eénkadercollecties 

Goud:k f de Goede ('No Pesttijd'), N van 
der Lee ('De Tuberculosezegels 1906'), A P 
de Goede (Zondagsbestelling) 
Z i W : T h van Tongeren ('De Hongaarse 
postbloden vonof 1 juli 1886'), G G Esser 
('Israel no de zesdoogse oorlog), H Meima 
('De Wereld|amboree in Nederland'), J Klip 
('Nieuw Guinea boarfrankering), A Bok 
ker ('Von drukfout tot foutdruk), K F 
Keessen ('Sint Nicoloos'), C J van Meurs 
('Bruggen, viaducten en aquaducten"), N 
Beek (De Spaanse burgeroorlog'), D Spek 
snijder ('Potriot covers') 
Brons:] L Spaargaren ('De stem van het 
water'), J von den Bosch ('Blue Bond'), H 
Meimo ('De Friese Elfstedentocht'), J L 
Spaargaren ('De zintuigen von mens en 
dier'), L G Kalma ('Von boomstam tot con 
toinerschip), H Groot ( De Olympische ste
den voor de Tweede Wereldoorlog') 

mei donk aan de heer Th mn Tongeren, 
samensteller van dit overzKhl 

UNIEK in NEDERLAND 
5 samenwerkende N.V.RH, winkeliers verspreid over het land 

BIEDEN U NOG EENMAAL AAN 
^^KERSTMIS 

(12) 
NEDERLAND 
cat. nr. 

47 
48 
80 
101 
104/105 
130/131 

jaar 

1893/96 
1893/96 
1899/05 
1913 
1920 
1923 

2,50 
5 — 

10 — 
10 — 
over(druk 
Jubileum 

/ / 

ONZE PRIJS ongebruikt gebruikt 
cat.waarde * / e vanaf vanaf 

Kon. Wilhelmina 
Kon. Wilhelmina 
Kon. Wilhelmina 
Kon. Wilhelmina 
Kon. Wilhelmina 
Kon. Wilhelmina 

1150,-/ 375,-
1900,-/1100,-
2050,-/1800,-
2100,-/2000,-

825,-/ 575,-
1150,-/1000,-

600,-
1250,-

950,-
950,-
450,-
650,-

200,-
500,-
950,-
950,-
325,-
650,-

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van sene Nr. 

U blijft van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad is 

FRANS JONEN 
GRAVENSTRAAT 30 

1012NMAMSTERDAr\/l 
TEL 020-6231319 

POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 

2511 AB DEN HAAG 
TEL 070-3462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL 071-5123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
l\/IINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL 030-2316838 

POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL 0317-414318 

POSTBANK 966389 



AiunicmcES 
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 GESTAHET, ANGABE NAME 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 
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AANGEBODEN: 
Postzegel verzameling Rusland in 
album 1994/1976 c w ƒ 2300,-
v r p r ƒ 675,-collectie 1956/1972 
\ r pr ƒ 495,- , collectie 
1980/1984 *** v r p r ƒ160,- c v 
Beyerentel 010-4229820 

800 versch U . S A . © / 40,- A H 
Faro Irenestr 5 7651CP Tubber-
gen, giro 623756 

Verzamelitems van papier jaar 
1800/1900 poststukken met the
ma's, effecten, rekeningen enz 
T e l / f a x 0181485036 

Ned.: versch grf gebr ƒ 1 0 , - o p 
giro 4407544, A Nagelkerke, 
W Kanaalwg 77, 4424 ND Wemel-
dinge 

Gratis prijslijst \an Australië Nw 
Zeeland, Engelse g e h , DDR, 
Reich Oostennjk, Zwitserland, 
Scandinavië, F v Loo, Lijsterveld 
7, 2727 AJ Zoetermeer, tel 079-
3312430 

700 zegels W-Europa veel grf HW 
en kpl series ƒ 10.- giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, Hel
mond 

Volksrepubliek China* *, Ver
enigd Europa ** 0 en FDC Cept 
en meelopers, gratis prijslijst bij 
Harrie Baken, pb 1291, 5004 BG 
Tilburg, te l / fax01S^684615 

Austr. 100 versch grf met nwste 
auto's, boeken, vliegtuigen cpl 
ƒ 1 2 200 versch ld fig mancolijst 
welkom Giro 1282149 t nv j Dijk
stra, Lindenoord 20, 8172 Al 
Vaassen 

Ned Grfm+toeslag ƒ 69,- p kg 
20 kg klfm ƒ 100,- D de Wilde, 
Moordrecht , tel 0182-374009 

Nu of Nooit 100 versch Gr Form 
Westeur gratis bij stort van ƒ 25 
op giro 2197981 van W Stouten 
Voor 500 versch Neder! , tel 
0715722626 

Israel, Pfr 1948-95 25-35% cat 
z bloem, zichtzendmg volgens 
manco-hjst, tel 0348-423035, 
W Comehssen 

Indonesië nwe uitgiften vanaf 
$ 0,72/1 000 IDR Graüs mfo bij 
Muh Benyamin, j l Kartini no 80 
Pematangsiantar 21113, Indone-

200 Vlinders ƒ 15 , - 300 Vogels 
ƒ 22,50 400 Muziek ƒ 48 , - 300 
Paarden ƒ 22,50 300 Schepen 
ƒ 2 0 , - 500 Wereld ƒ 9 , - 100 Bar
bados ƒ 3 3 , - Jac van Welsenis, 
Coloniastraat 57, 3024 TA Rotter
dam, g i ronummer 6513551 

Verzameling Monaco ***/**/ © 
Frs 66 400 Vaste pnjs ƒ 3900,-
J A Onessen, 078-6129698 

Rondzendboekjes Duitse Rijk 
1900 tot 1923 inkl geb+kol SFV 
Rondz Postb 36 Oosterwolde 

(Gelopen) kwaliteits-rond/end-
boekjes en frankeergeldige zegels 
NL ä 80% en Ned Ant a 60% 
Castehjns, tel 0497-384515 

10 Voordrukalb. Motiefverz. o a 
schepen. Olympische Spelen, etc 
750,-J \ Irsel 0416-313494 

Zichtzendingen goed materiaal 
alle landen West-Europa, Eng 
Kol USA, Canada, Australia, Nw-
Zeeland, Israel, Japan, ook div 
motieven, (geen nieuwtjes) Gun
stige prijzen meest 10 et per Yv 
Frank Inhchtingen J. H. Acker
mann, Rosendael 2, 1121 H H 
Landsmeer 

Biedt aan Grote coll. NL post-
fris: losse zegels / FDC's / vellen 
/ blokken / boekjes / frankeerg 
zegels e n / Lijsten op aanvraag 
T M \an Heugten tel 033-
4652141, fax 033-4614700 

Mooi gestempelde Duitse Rijk te
vens leverbaar Bundespost, Ber
lijn en voormalig DDR Stuur uw 
mancolijst naar J Dehé, Griegstr 
34 2625 AE Delft 015-2627346 
(na 7 uur 's avonds) 

Nederland, komplete serie PTT-
mapjes nrs 1 t / m 160 (164 stuks) 
in één koop ƒ 800,- A N Hek-
scher, tel 0297-263739 

D'Reich / Bund / Berlin / DDR-
gest 10/40%, p f of m pi 
3 5 / 5 0 % J L Haitsma Zaalstede 
3, 9471 JH Zuidlaren tel 050-
4092159 

NZ/Australie enz. regelmatige 
verkooplijsten & ruil mogelijk bij 
Phila NZ - P O Box 39-014 Ho-
wick-Auckland New Zealand 

100 versch telefoonkaarten f 50 
giro 1537084 
H Garrelds-Hengelo 

Israel, Palestijns gezag en gehele 
wereld. Nieuwe uitgiften tegen 
nominale waarde Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis Eilat Philatelic Club, postbus 
542/32 Eilat, Israël 

Mooie coli. Br. en INrat van naar 
Ned Indiè via Genua, Napels, 
rechtstreeks ed (52 verschil) 
fl 1250,- C Filatehco Woerden 
0348-423885, Havenstraat 43, 
3441 BM 

Vele partijen, coU. en restanten. 
Centro Filatehco, Havenstr 43, 
3441 BM Woerden, 0348-423885 
Lijst op aanvraag Ook mancolijst 
IS welkom 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Duitsland & Berlijn: Gest 10-40% 
Postfns 35-50% Vraag prijslijst 35 
versch vanaf 1-1-96 tot heden 
voor ƒ 10,- Giro 1257797 tnv B C 
van Verseveld, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

FDC's Ned 130-302A ƒ 550,- blan
ko PTT-mapjes 1/42 ƒ 160,-, 1-
127 ƒ 509,-, © Ned v /a 40% 
Plum, postbus 260, 6400 AG 
Heerlen 

Bel^e aanbieding veel grf De/e 
m n d 150 gest ƒ 15,- 500 gest 
ƒ 40,- Giro 2300785 RSD, Linde
laan 23, 1775 GK Middenmeer 
Ook he t adres voor uw mancohjs-
ten europese landen 

Nederland en Ver. Europa***, 
© V a No 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
T e l / F a x 0316-529241 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL. pf en © Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel
dige regels NL Vanaf nr 1050 W 
Fher, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

IERLAND, alles leverbaar, uw 
mancolijst naar Kuipers, Diepen-
brockstraat 109. 7604 C ^ Almelo, 
0546-852449 

West-Europa. (Aland t / m Zwits ) 
Ver Eur en VN Alleen postfns 
Van welk land (40') mag ik u een 
gratis prijslijst sturen^ R Hout
kamp, Sutendaalder 41, 2353 TH 
Leiderdorp 

Australië per kg ƒ 70,- Met de laat
ste nieuwe en hoge waarden Incl 
porto P Antonisse, Uden, tel 
0413-268333, giro 3423666 

Stort ƒ 30 /50 op giro 528770 van 
A Groffen, Son U ontvangt 
600/800 verschillende Neder
land. 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 50% 
herdenkingszegels Zend Hfl 

20 , - in een brief of op gironum
mer 1624853 en ontvang 125 gr 
franco thuis Correspond in Eng
lish Lennart Runfors, Gotlands-
gatan 1, S-602 17 Norkoping, 
Zweden 

Nieuwe voorraad poststukken 
Veel thema's, 't Is het proberen 
waard H Mennes, Parelhoen-
dreef 13, 7391 EC Twello tel 
0571-276081 

Uw adres voor verz. partijen en ki-
lowaar, spec aanb 5 vers land en 
pakketten vanaf ƒ 125,- nu ƒ 75, -
+ porto Inter-Stamps, Ged Burg
wal 47, 2512 BS Den Haag, tel 
070-3465016 

Baltische Staten op brief ook klei
nere plaatsen w o aangetekend 
A P van Ooijen, Dijkwater 170, 
Zoetermeer, tel 079-3510520 

3000 wereld grfn veel motief met 
compl ser alle versch zond 
Ned ƒ 75 , - franko huis Geld in 
brief of giro 2812322 G Geer-
sink, Voogdgeertstr 43, 7553 EM 
Hengelo (Ov ) 

Indonesië pfr stuur uw manco
lijst Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par
tijtjes en nieuwtjesdie nt M 
Snoek, Verlaat 27, 1601 JW Enk-
hui /en , tel / fax 0228-318267, na 
18 0 0 u u r s v p 

GEVRAAGD 
Letland, ev ver /amehngen e n / o f 
grote aantallen Brandsen, Zwa-
nenkamp 604, 3607 PJ Maarssen 

Verenigde Naties, blauwhelmen. 
Post Nederland en andere lan
den M Pai ren, Postbus 342, Wa-
geningen 

Ge\T Duitse koloniën (1885-
1918) Brandsen, Zwanenkamp 
604, 3607 PJ Maarssen 

Ik zoek brieven, kaarten van An
dorra, Malta, Faroer, Alandei l . 
Turks Cyprus, Kan Eil Mevr 
Aben. te l 0519531305 

Gevr D.E. Snelspaarpnt, 1 
snelsp pnt 25 postz wei eld terug 
A Onink, Montgomer^str 7, 
4463 KA Goes 

Engeland collecties, partijen, be
tere losse losse nummers , tegen 
topprijzen Brouwer, Kollum 
0511-453726 

Collectie China. Postfns of onge
bruikt ook losse series e n / o f blok
ken Tevens Macau collecties M 
Prins Tel 020-6960165 

Engeland: Alle 2P blauw behalve 
1840 koop of ruil A P van Ooijen, 
Dijkwater 170, 2715 EJ Zoeter-

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ Rolgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

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 

Frankeergeldige zegels Ned. tot 
85% verzamelingen, partijen en-
gros FDC. C Cruyssen, IJsvogel-
hoek 6, 3201 HR Spijkenisse, 
0181-624635 of 010-4153844 

Voorloper besteuerst. \ an Amst 
1853, Breda, C ulemborg Dor
drecht, Haarlem, Harderwijk, Nij
megen, Velp R Pijning, Dom-
melstr 12, Alkmaar, tel 072-
5112270 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora-
lies. Koop of ruil W J Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk 0341-417980 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen J T P Peerenboom, 0499-
475622 

DIVERSEN 
Israel: postfrisse /egels met tab te 
koop, en verzorging van abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Zend mij 150 zegels een/elfde 
aantal retour I H Verweij Bin-
nenkoppel 12, 4116 DW Buren 

Niet tevreden over uw nieuwtjes 
leverancier PROBEER ONS 
EENS! PZH Janssen, Hanngvliet 
1 5751 SH Deurne Ook voor 
thema's. 

Ruilen: stuur 100 of meer Grf 
West Europa, zelfde aantal retour 
E J Middelveld, Vosserstr 77, 
7722 RJ Dalfsen 

Fil. Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst en veiling Clubblad-
rondzendingen Info Secr v Lin-
schotenlaan 176, 1212 EX Hilver
sum, tel 035-6837715 

Aangeboden grote aantallen 
Engeland Yvert 26 gevraagd 27 
A P V Ooyen Dykwater, 170 Zoe
termeer, 2715 EJ, Tel 079-
3510520 

Fil. Vereniging Zuidelijk Afrika, 
rondzending, veilingen, eigen bi
bliotheek, nieuwsbrief Informa
tie FVZA pb 33223, 3005 EI- Rot
terdam 

Studiegroep Britannia, de verza
melaars \ an Engeland en Eng. 
GEB., organiseren 4 keer per jaar 
een bijeenkomst in Nieuwegein 
Eigen rondzending, veilingen 8x, 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo-
waard 072 5711935 

Israel: verzorging van abonne
menten 5 of meer abonn extra 
kortingen Inl A Bouwense tel 
0113-212762 

Postzegelhandel De Viking 
Kleine Singel 27, 3572 CG Utrecht 
telefoon 030 - -27 33 030 rÄtefl-

Alles voor "r^P^^Te^a^Tunglen) 

O p e n i n g s t i j d e n : m a a n d a g - v n j d a g 13 OO - 1 8 . 0 0 uur, z a t e r d a g 1 O.OO - 1 7 . 0 0 uur, d o n d e r d a g a v o n d 19 OO - 21 OO u u r 



et nieuwe blek 
van San Marino kunt 

een Volkswagen winne 
WerkelijK waarïTQs eerste uit een nieuwe gelegenheidsserie, gewijd aan dëgrotëaut of abrïkan-

ten, verschijnt van San Marino een uitgifte met Volkswagen. Hieraan verbonden is een zeer bijzon
dere verloting met een wel erg aantrekkelijke prijs: "De nieuwe kever". Om deel te kunnen nemen, 
moet voor 30 september 1998, de aan het blok gehechte coupon ingevuld en opgestuurd worden 
naar het volgende adres: Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica, c.p. 1, 47031 Re-
pubblica di San Marino. Dus, de duimen op elkaar zodra u het blok 
verworven heeft! Naast dit blok zijn op dezelfde datum, 14 
november 1997, de prachtige kerstzegels en ze
gels ter gelegenheid van het vrijwillig
erswerk in San Marino ver- ^ S~^ 
schenen. 

>\\9p°ivro'^« 
...•/ftrr^,. 

SAN MARINO 
de vreugde om in cultuur te investeren 

Voor meer informatie over deze postzegels, kunt u contact opnemen met uw handelaar, 
of schrijven naar Filagent Nederland B.V. - windbrugstraat 13-13 - 7511 HR Enschede 



Speciaal Veiling 567 
wordt gehouden op woensdag 

21 januari 1998 
1e gedeelte collectie "John de Leeuw" - Londen (GJ.)* 

§ 
a s 

■i 

ES" 

Een unieke collectie emissie 1852 van Nederland. Ruim 500 kavels v̂ r.o. vele paren, 
strippen, brieven en ruim 300 halfrondstempels. 

De catalogus wordt u half december toegezonden, tezamen met veilingcatalogus 
no. 568, na ontvangst van ƒ 20,- op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse CS. 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 




