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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

Uit onze voorjaarsveiNng 1998: 

FRANCO 

-̂̂ ^̂ î -̂ ^̂ ^̂ eŷ  
Na denderend succes in onze oktoberveiling, heeft de inzender nu ook zijn 2e 
en laatste luxe brief met stempels Delfshaven-C (Reed RRü) bij ons ter vei
ling ingeleverd. 
Nr. 2 10 et. rood en nr. 3 15 et. oranje 2x op complete brief van de bekende 
Jeneverstokerij Henkes per first Steamer naar New York, zeldzaam. 
Een high light voor elke 1 e emissie verzamelaar. 
Taxatie ƒ 35 .000-

Inzendingen voor deze belangrijke veiling zijn nog tot uiterlijk 24 
januari mogelijk. 
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. 
Wij bieden u 2 mogelijkheden: contante verkoop of realisatie via 
onze internationale veiling. 
Voor grote objecten is bezoek aan huis mogelijk. 

Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 
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PHILAPOST 
Berkel en Rodenri js 

adres 

EEN KEER, NOOIT WEER 
'Liquidatie-Winter-Wonderdoos' 
T.w.v. f 999,= ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! Slechts f 2 9 9 , = 

D E B E T A L A M S - L I Q U I D A T I E C R E D I T 

1. Voorraad Collecties en Partijen f 270.000,: 
2. Voorraad Collecties in insteekalbums f 200.000,: 
3. Voorraad Uitgiften op insteel<kaarten f 100.000,: 
4. Voorraad Brieven, poststukken en FDC's f 25.000,: 
5. Voorraad Nieuwtjes uit winkelvoorraad f 150.000,: 
6. Voorraad Nederland en Overzeese Rijksdelen f 75.000,: 
7. Voorraad Winkelstock West-Europa f 110.000,: 
8. Voorraad Nieuwe Insteekalbums f 70.000,: 

ALLES ^ i MOETJE 
Totaal te liquideren waarde in de 'Liquidatie-Winter-Wonderdoos' f 999.000,= 
Philapost kan slechts 1.000 'Liquidatie-Winter-Wonderdozen' 
maken, terwi j l meer dan 100.000 verzamelaars deze oproep 

lezen. Dat is minder dan 1 % kans op de goedkoopste 
Wonderdoos aller t i jden. Wacht niet te lang! 

U betaalt slechts 30% van de waarde: f 999.000 : 1.000 = f 999 x 30% = f 2 9 9 , = 

1. Postzegels uit de lijst Collecties en Partijen ter waarde van 
f270,= voorf80,=. 
Zoveel waarde voor zo we in ig geld kreeg u nog noo i t ! 

2.10 verschillende Collecties in nieuwe insteekalbums mét vrijwel 
uitsluitend complete uitgiften ter waarde van f 200,= voor f 60,=. 
U betaalt alleen het insteekalbum, niet de postzegels! 

3.100 insteekkaarten met uitsluitend complete uitgiften op luxe 
zwarte insteekkaartjes van f 100,= voor f 30,=. 
In de winke l betaal t u al f 30,= voor 100 lege kaart jes! 

4. Tientallen brieven, fdc's en poststukken van West-Europese lan
den ter waarde van f 25,= voor f 7,50. 
Deze absurd lage pri js behoef t geen commentaar! 

5. De 'oude' nieuwtjes van een grote winkelvoorraad die zijn blij
ven liggen moeten eruit. Deze nieuwtjes hebben een waarde van 
f 150,=. U betaalt slechts f 45,=. 
Veel goedkoper dan de or ig inele pri js op het postkantoor! 

6. Complete vellen en oude bundels zijn verdeeld in collecties zon
der doubletten ter waarde van f 75,= voor f 22,50. 
Zo goedkoop zijn postzegels van NI & O.R. nooit aangeboden! 

7. Een winkelvoorraad West-Europa bijna 100 Winkelstücks is ver
deeld op kaartjes en in zakjes met een waarde van f 110,= voor 
f 33,=. 
Wat moet Philapost hier nog aan toevoegen! 

. Een doos met maar liefst 10 nieuwe luxe insteekalbums met 
een Winkelwaarde van f 150,=. De normale lage Philapost-
prijs voor deze albums is f 70,=. Het klinkt ongelooflijk, 
maar u betaalt slechts f 21,= (14% van de Winkelwaarde). 
Dat is gemiddeld f 2,10 per luxe insteekalbum. Groot 
of k le in, dik of dun ! 

U heeft - zoals al t i jd - 100% Teruggave-
Garant lel Retourneren - alleen deze éne keer - op 

kosten en voor risico van Philapost! 

U mag - zoals al t i jd - achteraf beta len! Bijdrage in 
de kosten - alleen deze éne keer - van f 25,= per 

bestel l ing van een ' L i q u i d a t i e - W i n t e r -
W o n d e r d o o s ' v a n f 9 9 9 , = v o o r f 2 9 9 , = . 

Geeft u Philapost één reden om deze f 299,= 
niet te investeren. 

BEL D A A R O M NU: 010 - 512 10 10 v o o r ü w 
' L i q u i d a t i e - W i n t e r - W o n d e r d o o s ' ! 

Betalen in termi jnen is ook mogel i jk. Vraag om de 
voorwaarden! 

BEL 

FAX 

0 1 0 - 5 1 1 5 0 99 
Van 9 00 uur tot 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 vrijdag en zaterdag van de maand van 

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 

LEVERINGSVOORWAARDEN {PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN U W BESTELLING MET DE 
BIJGESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 
F 10,= PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING 
HEEFT PLAATSGEVONDEN. PHILA B V IS INGESCHREVEN BIJ DE K.V.K. TE DELFT ONDER NUMMER 235724 



INDONESIA POSTFRIS ZONDER PLAKKER volgens Zonnebloem 1998 
1/11 
12 
13/14 
15/23 
24/38 
39 
40 
41/63 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/00 
101/06 
107/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 

154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
BlokU4 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 
336/39 
340/43 
344/48 
349/53 
354/58 
359/63 
364/66 
367/70 
371/74 
375/78 
379/82 
383/86 
187/90 
391/94 
395/97 
398/01 
402/05 
406/07 
408/11 

( ̂  

495 00 
1400 
3 25 
800 

450 00 
1 75 

1200 
1400 00 

2100 
500 

15 00 
600 
2 10 

45 00 
800 
0 35 

18 00 
60 00 

175 
7 00 
200 

12 50 
1500 
6 50 

1700 
500 

12 50 
500 
2 50 

1700 
2 50 
6 50 
4 25 
7 25 
2 50 
125 
0 80 
2 50 
140 
120 
2 75 
180 
120 
1 00 
120 
125 
135 
125 
150 
040 
040 

12 50 
37 50 
0 75 
0 75 

1100 
0 50 
300 
6 50 
165 
2 50 
0 80 
125 
2 50 
3 00 
3 50 
3 50 
0 75 
300 
4 25 
175 
0 75 
150 
0 65 
2 50 
100 
125 
100 
040 
0 75 

412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/01 
502/10 
511/14 
515(B5) 
516/35 
536/39 
540/47 
548(B6) 

549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585 
586(87) 
587/89 
590/91 
592/93 
594(B8) 
595/98 
599(B9) 
600/01 
602 
603/04 
605(B10) 
606/07 
608/09 
610/12 
613 
614(B11) 
615/19 
620/21 
622/25 
626(B12) 
627/29 
630/31 
(813/14) 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
647/49 
650(815) 
651/60 
661/72 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 
677/78 
679/80 
681(816) 
682/83 
684 
685/86 
687 
688/89 
690/92 
693/95 
696(817) 
697/99 

Postze 
Koorstraat 14 
1811 GP Alkmaar 
A Versluis (Sr) 
Tel 072 5119982 

2 75 
140 
150 
2 00 
135 
100 
125 
120 
120 
2 75 
150 
165 
200 
040 
175 
1 50 
2 75 
120 
3 00 

10 00 
3 50 
2 50 
190 

1800 

360 
100 
700 
0 20 
150 
0 75 
100 
6 50 
140 
150 
0 90 
7 50 
110 

45 00 
0 75 
0 50 
2 25 

50 00 
075 
0 70 
175 
120 
8 00 
5 50 
100 
170 
900 
175 

1400 
0 90 
2 50 
0 60 
0 80 
0 80 
2 25 
5 75 
500 
100 
200 
100 
2 10 
3 75 
195 
2 25 
3 90 

14 00 
2 40 

20 00 
20 00 
20 00 
4000 
65 00 
27 50 
9000 
25 00 

gel 
Kaï 
14C 
R 
Tel 

700(818) 
700A 
701/02 
703 
704 
7051106 
707/09 
710/12 
713 
714 
715 
716/18 
719 
720/24 
725/27 
728/30 
731/33 
734/36 
737 
738 
739/41 
742/43 
744/46 
747/48 

749/51 
752 
753/55 
756/58 
759 
760/85 
786/88 
789 
790/95 
796/98 
799/02 
803/05 
806/13 
814/16 
817 
818 
819/20 
821/23 
824/27 
828/31 
832/34 
835 
836/38 
839/41 
842/44 
845 
846/47 
848 
849/51 
852/54 
855/58 
859/61 
862(819) 
863 
864/66 
867(820) 
868(821) 
869/70 
871 
872/74 
875/77 
878/79 
880/82 
883(822) 
884)(B23) 
885/86 
887(824) 
888(825) 
889(826) 
890 
891(827) 
892/94 
895/96 
897/99 
900 
901/03 

39 00 
35 00 
7 50 
2 50 
2 70 
800 

48 00 
16 50 
3 00 
2 75 
400 

16 50 
3 70 

20 00 
17 50 
19 50 
50 00 

8 50 
3 00 
2 25 

4000 
3 90 

1500 
400 

25 00 
3 50 
8 50 

25 00 
300 

170 00 
22 50 
200 

1400 
7 50 

12 50 
2100 
900 

1200 
175 
300 
600 

25 00 
37 50 

800 
500 
3 50 

20 00 
6 25 
600 
200 
200 
2 00 
500 
500 

30 00 
1200 
90 00 

125 
8 50 

30 00 
1000 
300 
175 

1400 
6 50 
300 
5 00 

1500 
30 00 
4 50 

15 00 
45 00 
15 00 
1100 
10 00 
17 50 
800 
7 50 
100 

14 00 

904(828) 
905 
906(829) 
907 
908/10 
911(830) 
912 
913(831) 
914 
915/16 
917 
918/19 
920 
921/23 
924 
925 
926/27 
928/29 
930/32 
933(832) 
934(833) 
935 
936 
937/39 
940(834) 
941 
942/44 
945/47 

951(835) 
952 
953/57 
958/59 
960(836) 
961/62 
963 
964/66 
967 
968/69 
970 
971 
972/74 
975(837) 
976 
977/79 
980(838) 
981 
982(839) 
983 
984/86 
987(840) 
988 
989 
990/91 
992 
993(841) 
994 
995/97 
998(842) 
999/02 
1003/04 
1005/09 
1010/11 
1012/13 
1014/16 
1017 
1018 
1019 
1020/21 
1022/24 
1025(843) 
1026/28 
1029/31 
1032(844) 
1035 
1036/38 
1039 
1040/1042 
1043 
1044/45 

17 50 
15 00 
15 50 
100 

12 50 
9 75 
7 50 
9 75 
175 
2 25 
200 
2 75 
150 

15 00 
150 
1 75 
180 
2 50 

1125 
600 

19 50 
1000 
100 
900 

600 
500 
5 50 
3 75 
7 sn 
600 
500 
3 75 
200 

1500 
1100 
175 
4 25 
125 
180 
125 
125 

12 00 
9 50 
800 
3 50 
7 50 
6 50 

1000 
8 50 
3 75 
700 
600 
150 
300 
150 
700 
6 50 
3 75 

23 00 
9 50 
2 50 

20 00 
2 25 
2 25 
4 25 
0 50 
175 
175 
2 50 

1500 
39 00 
30 00 
9 75 

25 00 
175 
3 75 
200 
3 25 
125 
3 75 

handel Alexai 
jelstraat 20 Gedempt 
4HXBussum 1621 HE 
/ersluis A Verslu 
035 6916288 Tel 0229 

1M6(845) 
1047/48 
1049(846) 
1050 
1052/53 
1054 
1055/56 
1057(847) 
1058 
1059/60 
1061 
1062/64 
1065 
1066/93 
1094/95 
1096/98 
1099(848) 
1100/01 
1102/04 
1105 
1106/08 
1109/10 
1111 
1112(849) 

1113(850) 
1114 
1115(851) 
1116 
1117 
1118(852) 
1119 
1120 
1121/22 
1123(853) 
1124(854) 
1125/26 
1127(855) 
1129 
1130 
1131/33 
1134(856) 
1135/36 
1137/39 
1140(857) 
1141 
1142 
1143/45 
1146 
1146A 
1147 
1148/51 
1152 
1153/54 
1155(858) 
1156 
1157 
1158/59 
1160/61 
1162/63 
1164/65 
1166 
1167/68 
1169(859) 
1170 
1171/73 
1174(860) 
1175 
1176/79 
1180(861) 
1181 
1182/83 
1184/87 
1188/91 
1192(862) 
1193/96 
1197 
1198/03 
12M/07 
1208(863) 
1209(864) 

ider 

1700 
12 50 
2600 
200 
2 50 
150 
5 50 
8 50 
700 
2 10 
200 
3 25 
3 25 

65 00 
3 50 

15 00 
32 50 
24 00 

3 25 
200 
3 50 
2 70 
2 50 

1200 

70 00 
3000 
70 00 
3000 
2 50 

15 00 
150 
2 50 

75 00 
140 00 
140 00 
10 50 
24 00 

135 
0 35 

16 50 
3400 
25 00 
12 50 
27 00 
2100 
2 50 
400 
2 40 

1200 
200 
4 50 
180 
400 

24 00 
1500 
180 
2 50 
2 50 
500 
3 00 
200 
2 50 

13 00 
1000 
17 50 
15 00 
1125 
22 00 
36 00 
2 00 
300 
3 00 
7 80 

2100 
9 00 
3 20 

14 00 
10 50 
87 50 
30 00 

c Turfhaven 4 
Hoorn 
is(Jr) 
232278 

1210/11 
1212(865) 
1213/14 
1215/18 
1219(866) 
1220 
1221 
1222/24 
1225/26 
1227/29 
1230/31 
1232 
1233/34 
1235/36 
1237/38 
1239/42 
1243 
1244/46 
1247/48 
1249/51 
1252/53 
1254/55 
1256/57 
1258/59 
1260/62 
1263/65 
1266 
1267/69 
1267/69 
1270/71 
1272/73 
1274/75 
1276/78 
1279/81 
1282/83 
1284/85 
1286 
1287/89 
1290/92 
1293/94 
1295/96 
1297 
1298 
1299/01 
1302/03 
1304/05 
1306/08 
1309 
1310 
1311/13 
1314/15 
1316/18 
1319(867) 
1320(868) 
1321 
1322/23 
1324/29 
1330(869) 
1331(870) 
1332(871) 
1333(872) 
1334 
1335 
1336/41 
1342 
1343 
1344 
1345(873) 
1346(874) 
1347 
1348(875) 
1349(876) 
1350 
1351/53 
1354 
1355 
1356(878) 
1357/58 
1359(879) 
1360 

Aan 
Bij \ 
Bijc 
opb 
Post 
Tot 

400 
45 00 
2 10 

27 50 
4400 

2 10 
2 10 
600 

1000 
300 
3 90 
3 25 
400 
2 35 
3 90 
6 50 
195 
600 
3 50 

1000 
2 45 
2 80 
2 45 
3 50 
5 75 
6 65 
2 45 
2 45 

1300 
3 85 
3 85 
4 90 
2 25 
4 20 
4 70 
175 
2 10 

45 00 
4 35 
4 20 
2 10 
2 45 
190 
8 40 
190 
2 80 

15 75 
155 
2 75 
3 25 
155 
6 30 

17 50 
52 50 

160 
6 65 

12 60 
3150 
3150 
2100 
2100 

120 
195 

1150 
175 
2 25 
155 

3150 
1600 
27 00 

27 50 
190 
6 65 

35 00 
35 00 
13 50 
7 50 

45 00 
40 00 

30dge 

ooruit 
e best 
ankrek 
)ankre 
f250-

1361(880) 
1362/63 
1364(881) 
I364A 
1365 
1366/69 
1370/1 
(882/83) 
1372/74 
1375 
1376/77 
1378 
1379 
1380/81 
1382 
1383/88 
1389 
1390/95 
1396/98 
1399(884) 
1399 A 
1400 
1401(885) 
1401A/B 
1402/07 
1408(886) 
1408 A 
1409(887) 
1410 
1411 
1412/14 
1415(888) 
1415A&B 
1416 
1417/18 
1419(889) 
1419A 
1420/21 
1422/23 
1424(890) 
1424 A 
1425 
1426/28 
1429(891) 
1429 A 
1430(892) 
1431 
1432 
1433 
1434/35 
1436(893) 
1436A 
1437/38 
1439 
1440 
1441 
1442/47 
1448/50 
1451(894) 
1451A 
1452 
1453/54 
1455(895) 
1455 A 
1456/57 
1458 
1459 
1460 
1461/66 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476/78 
1479(896) 

dig voor z 
)etaling alt 
;lling giroh 
39641508 

k0938368 
ƒ 2 50 pot 

2000 
6 50 

52 50 
45 00 

3 15 
35 00 

275 00 
155 
3 15 
2 45 
155 
260 
2 10 
125 

14 00 
155 

17 00 
6 65 

20 00 
2000 

140 
2000 
20 00 
7 70 

2100 
2100 
12 50 
0 70 
125 
6 40 

17 50 
17 50 
190 
3 85 

2100 
2100 
2 80 
260 

28 00 
28 00 
2 45 
490 

16 50 
16 50 
1300 
0 55 
0 85 
175 
2 95 

1300 
13 00 
2 45 
155 
125 
3 15 
5 60 
8 40 

25 00 
25 00 

125 
4 20 

UOO 
1100 
0 70 
105 
125 
190 
6 50 
125 
2 25 
155 
155 
155 
125 
155 
155 
190 
7 70 

15 00 

1479A 
1480/81 
1482/84 
1485(897) 
1485A 
1486/88 
1489/91 
1492(898) 
1492A 
1493/94 
1495/96 
1497/01 
1502(899) 
1502A&8 
1503/06 
1507(8100) 
1507 A 
1508/11 
1512/14 
1515/17 
1518/19 
1520/21 
1522(8101) 
1522 A 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527/28 
1529/31 
1532 
1533 
J534/36 
1537/39 
1540(8102) 
1540A 
1541/46 
1547(8103) 
1547A&8 
1548/49 
1550/52 
1553 
1554(8104) 
1554A 
1555/58 
1559(8105) 
1559A 
1560(8106) 
1560(8105) 
1561/63 
1564(8107) 
1564 A 
1565/66 
1567/70 
1571 
1572/74 
1575(8108) 
1575 A 
1576 
1577/79 
1580 
1581/82 
1583(8109) 
1583 A 
1584 
1585 
1586 
1587/90 
1591(8110) 
1591A 
1592/93 
1594(8111) 
1594A&8 
1595 
1596(8112) 
1597/98 
1599/00 
1601(8113) 
1601A 
1602/03 

15 00 
195 
4 90 

14 00 
14 00 
2 45 
6 65 

1400 
14 00 
125 
2 10 
6 30 

20 00 
20 00 
4 50 

1500 
15 00 

3 85 
6 30 
490 
2 45 
2 45 

1300 
1300 

125 
155 
155 
0 35 
2 65 
4 75 
2 45 
3 15 
4 75 
5 25 
9 50 
9 50 
8 40 

1100 
1100 
2 45 
260 
175 

10 50 
10 50 
4 90 
9 50 
9 50 

10 50 
10 50 
4 55 
8 50 
8 50 
140 
5 60 
155 
5 25 
9 50 
9 50 
0 70 
5 95 
155 
2 25 
8 75 
8 95 
1 00 
0 80 
155 
4 55 
8 75 
8 75 
140 
8 75 
8 75 
155 
9 10 
2 10 
4 20 
9 50 
9 50 
2 10 

1604 155 
1605/14 8 40 
1615(8114) 1000 
1615A 10 00 
1623(8115) 8 75 
1623 A 8 75 
1624/26 4 00 
1627 1 55 
1628/29 210 
1630/31 210 
1632 1 55 
1633/34 2 10 
1635(8116) 8 50 
1635A 8 50 
1636/37 210 
1638 140 
1639 7 75 
1640 2000 
1641 1 55 
1642 140 

1643 
1644 
1645 
1616 
1647/48 
1649/58 
1659 
1660/61 
1662/63 
1664/67 
1668 
1669/70 
1671/72 
1673/75 
1676/77 

140 
2 10 

1600 
1 40 
190 
4 20 

12 50 
190 
190 
4 20 
700 
190 
190 
2 10 
1 95 

REST ALLES 
LEVERBAAR 
CA 70% 

COMPLETE JAARGANGEN INCL 
BLOKKEN (excl port, dienst en zegels 
uitblok)»*« 

1951 73 00 
1953 26 00 
1954 6100 
1955 60 00 
1956 37 00 
1957 20 00 
1958 9 00 
1959 6 00 
1960 6 00 
1961 66 00 
1962 34 00 
1963 13 00 
1964 9 00 
1965 15 00 
1966 38 00 
1967 7400 
1968 92 00 
1969 24 00 
1970 193 00 
1971 250 00 
1972 153 00 
1973 138 00 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

26100 
121 00 
215 00 
277 00 
8400 
76 00 

21700 
21100 
629 00 
22100 
315 00 
64 00 
5300 

10100 
438 00 
50900 
155 00 
97 00 

130 00 
130 00 
11400 
11000 

DIENST (BAJAR) RIAU 

1/2 2 00 
3/5 22 50 
6/7 175 
8/10 7 00 
11/17 1000 
18 0 65 
19/20 0 90 
21 090 
22 125 
23 240 
24/27 19 80 

Boekjes 17 60% 
Rest 70% 

1/22 
23/25 
26/32 
33/41 

1500 00 
40 00 
6 50 

27 50 

IRIAN BARAT 
1/20 
21/28 
29/30 
31/40 
41/42 
Port 1/6 
Port 7/12 

8 75 
3000 
650 
600 
225 
175 
3 75 

PORTZEGELS (BAYAR PORTO) 

1/3 15 00 
4/13 25 00 
14/20 4 25 
21/26 150 
27/28 0 30 
29/38 3 00 
39/45 5 75 
46 13 50 
47 125 
48/50 20 00 
51 180 
52/55 9 90 
56/60 12 00 

61/66 
67/72 
573/76 
77/80 
81 
82/83 
84/85 
86/89 
90 
91/95 
96/99 
100/03 
104/06 

3ver de voorraad strekt 
jd 3% korting 
etaalka 
3 
van A 
lo/verp 

art of eurocheque 

Versluis 
akking Vanaf ƒ 7 

insluiten of het 1 

50 - franco 

edrag ov 

22 50 
13 50 
10 50 
10 50 
075 
120 
165 
2 40 
175 
7 80 

1200 
23 10 
25 20 

ermaken 



Bij Manuskowski Filatelie zijn ze eigenlijk een beetje gek. Daar proberen ze 
alle landen (heel de wereld!) te stocken. 

Natuurlijk hebben ze niet alles, maar toch zijn ze aardig op weg. 
Naast Europa (Oost en West) bevindt zich in Den Haag een flinke voorraad 
aan (voormalige) Engelse en Franse gebieden. Barbados, Nigeria, Grenada, 

Senegal en Wallis & Futuna; het is zomaar een greep daaruit. 
Daarnaast is de afgelopen jaren Latijns-Amerika aardig 'op volgorde' gezet, 
terwijl dat ook met een groot aantal andere landen gebeurd is. Colombia, 

Nicaragua, Filipijnen, Bhutan, Jordanië; het is - al weer - zomaar een greep. 
Momenteel is het de beurt aan de Portugese gebieden die worden 'opgezet', 

oftewel: land bij land gezet. 

W ÎJ WENSEN AL ONZE KLANTEN EN AL ONZE 
RELATIES EEN VOORSPOEDIG 1998 

Giro : 33530 
ABN-AMRO : 42.12.86.830 
VSB : 88.74.74.039 

MANUSKOWSKI 
FILATELIE 

sinds 1925 

EEN WERELD IN 
POSTZEGELS 

Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 

Tel. /Fax; 070-3605147 

Stand 82 op de FILATELIE BEURS 



INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 2 februari haar 90e veiling 
Ruim 5000 kavels topmateriaal, w.o.: 
 Uitgebreid Nederland en Overzee 
 WestEuropa met topmateriaal 
 Engelse Koloniën met hooggenoteerde nummers! 
 Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

De unieke formule van INVER heeft als uitgangspunt: 
VERZAMELAARSVRIENDELIJK 
 Vaste prijs zonder opgeld en veilingkosten 
 Overzichtelijke catalogus 
 Aankopen worden direkt verstuurd met factuur 
 Volledig teruggaverecht 
 Bovenal een persoonlijke benadering met ruimte 

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

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

S. LONDON > 

STANLEY GIBBONS 
WIL UW 

POSTZEGELS KOPEN 
De oudste en bekendste filatelisten van de wereld 

zoeken hoge kwaliteit losse zegels en complete 
verzamelingen te koop of om op te nemen in onze 

prestigieuze Londense Postzegelveilingen. 

WIJ BETALEN ALTIJD TOP PRIJZEN 
Onze reputatie betekent dat we altijd top prij/en betalen voor 
top kwaliteit. De aantrekkende economie in (irootBritannië 
en de sterke koers van de pond betekent dat het een goede 

tijd is om uw post/egels te verkopen in Engeland. 

Voor verdere details neem vandaag nog contact op met 
Paul Mathews of Philip Newby op ons kantoor in Londen 

399 Strand, rondon WC2R OLX, England 
Tel: (00) 44 171 836 8444 
Fax: (00) 44 171 836 7342 

e.mail: auctions(§'stangiblondon.demon.co.uk 
http V/www. Stan gib.com/ 

STANLEY 
GIBBONS 

Luk Vanduffel bvba 
1 6 D E INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 31 JANUARI 1998 

OM 1 3 UUR IN HET SwiTEL HoTEL TE ANTWERPEN 

■̂ ^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: van 
mooi klassiek tot modern met zelden aangeboden 
stukken (* O) 

®° Nederiand  Oostenrijk  Duitsland  Frankrijk 
en Zwitserland zijn goed vertegenwoordigd in het 
gedeelte buitenland. 

<s^ Vele voordelige verzamelingen en restanten. 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke 
catalogus met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na 
veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  B2000 Antwerpen (België) 

Q) 00 323 233 89 70 
Email: luk.vanduffel@glo.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

mailto:luk.vanduffel@glo.be
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Links een van de zeldzaamste poststukken ter wereld de Oranje Mauritius op brief Rechts op 12 no
vember 1846 begrootte graveur J O Barnard de kosten van 2i|n werkzaamheden aan de Posf Office
zegels van Mauritius op E 59 10 - Foto's het Nederlandse PTT Museum, 's-Gravenhage 

ORANJE MAURITIUS VERWISSELDE VOOR 
2.8 MIUOEN GULDEN VAN EIGENAAR 

Voor een bedrag van 
2.8 miljoen gulden ver
wisselde op 20 novem
ber een 'oranje Mauri-
Hus' van eigenaar De 
zegel kwam onder de 
hamer op een veiling in 
Zürich (Zwitserland). Het 
ging om een van drie 
nog resterende envelop
pen voor uitnodigingen 

voor het gekostumeerde 
bal van Lady Gomm 
Deze Lady Gomm, de 
echtgenote van de gou
verneur van Mauritius, 
had er haar zinnen op 
gezet de uitnodigingen 
voor dit bal, dat op 30 
september 1847 werd 
gehouden, te voorzien 
van een nieuwe uitvin

ding: de postzegel. De 
geveilde envelop is ge
adresseerd aan Henry 
Adam, toen achttien jaar 
oud, destijds een bekend 
politicus en gerespec
teerd zakenman op het 
eiland. 
De andere twee brieven 
met de 'oranje Mauritius' 
bevinden zich in The Bri
tish Library en in de ver
zameling van de Engelse 
koningin, de Royal Col
lection. 

ONGETAND BLIJKT 
BEMIND TE ZIJN 

Sinds de verschijning 
van de 'tweede versie' 
van de Nederlandse ver-
huiszeqel - 80 cent, zelf
klevend - zijn enkele vel
letjes opgedoken die vrij
wel geheel ongetand zijn 
gebleven. 'Ongetand' is 
misschien niet het juiste 
woord, omdat er geen 
sprake is van conventio
nele tanding, maar van 

een gestanste perforatie. 
In november en decem
ber werden velletjes zon
der 'tanding' geveild in 
Den Haag en Arnhem. 
De markt voor de bewus
te velletjes is ofwel sterk 
in beweging, of onover
zichtelijk, want de op
brengsten bij de twee 
veilingen verschillen sterk 
van elkaar. 
Op zaterdag 1 novem
ber jl kwamen bij A.A. 
van der Meij Veilingen in 
Den Haag twee ongetan

de verhuiszegelvelletjes 
onder de hamer; ze 
brachten 450 en 400 
gulden op. Ruim een 
maand later, op 8 de
cember, realiseerde vei
linghuis Passon in Arn
hem een veel betere prijs 
voor het ongetande velle
tje dat daar werd aange
boden: duizend gulden. 
Verzamelaars van druk-
afwiikingen doen er dus 
goed aan, toekomstige 
veilingopbrengsten in de 
gaten te houden. 

KONINKLIJK EREMETAAL VOOR 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 

Hoe vernieuwend Den 
Haag in stedebouwkun
dig opzicht ook mag 
zijn, als het om iets be
langrijks gaat houdt de 
Hofstad er toch nog 'ou
derwetse' normen op na. 
Gelukkig maar, want nu 
kreeg de uitreiking van 
de koninklijke erepen
ning aan de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging 
een extra sjiek cachet. 
Op maandag 8 decem
ber waren vrijwel alle 
bestuursleden van de ju
bilerende vereniging (de 
Haagsche Philatelisten 
Vereeniging vierde vorig 
jaar haar honderdste 
verjaardag) present in 
het oude Haagsche stad
huis aan de Dagelijkse 
Groenmarkt. 
Op die sfeervolle plek 
voltrok zich in een even 
sfeervol en imponerend 
vertrek een korte, stijlvol

le plechtigheid 
Burgemeester Wim Deet-
man overhandigde de 
koninklijke erepenning 
aan de voorzitter van de 
Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, Max Plan-
tinga. Hij deed dat nadat 
hij eerst de vele verdien
sten van de 'Haagsche' 
had beschreven 
Voorzitter Plantinga 
sprak vervolgens zijn 
dank uit aan de koningin 
en aan iedereen die zich 
had ingespannen om 
zijn vereniging deze 
hoge onderscrieiding te 
bezorgen. 
Hij overhandigde de 
heer Deetman vervolgens 
een filatelistisch cadeau, 
een gebaar dat de 
Haagse burgemeester -
die behalve bestuurder 
ook postzegelverzame
laar is - bijzonder op 
prijs bleekte stellen. 

In het sfeervolle oude Haagse stadhuis spreekt burgemeester Deet
man tot de bestuursleden van de Haagsche Philatelisten Vereeniging 

^g) /tfoea-autf^ l>e!eAu.äc^ 

Ongetand verhuiszegelvellet|e pri|S sterk in beweging^ 

BOD GEVRAAGD OP DRUKPROEF NIEUWE 
VIER-JAARGETIJDENZEGEL VAN PTT POST 

Volgende maand wordt 
een opmerkelijk filatelis
tisch object geveild. Het 
gaat om een bijzondere 
drukproef van de vier 
nieuwe Vier-jaargetij-
denzegels die de PTT op 
17 februari in een post
zegelboekje zal uitge
ven. De drukproef komt 
één dag eerder, op 16 
februari, op de Fruitvei-
linq te Geldermalsen on-
der de hamer. 
De drukproef is gesig
neerd door de ontwerper 
van de zegels. Harmine 
Louwé uit Den Haag. De 
opbrengst van de proef 
is voor een goed doel 

U kunt door schriftelijk te 
bieden meedingen naar 
deze drukproef! U doet 
dat door uw bod uiterliik 
9 februari a.s per brief
kaart uit te brengen; de 
kaart moet worden ge
zonden aan PTT Post Fi
latelie, Postbus 6900, 
2001 JB Haarlem. 
De dertig hoogste bie
ders zullen een uitnodi
ging ontvangen om op 
16 februari bij de veiling 
aanwezig te zijn. Daar 
kunnen ze dan proberen 
de drukproef definitief in 
handen te krijgen. 
Omdat 'Philatelie' een 
zekere reputatie heeft op 

het gebied van practical 
jokes vermelden we hier 
nadrukkelijk dat het niet 
om een vervroegde één
aprilgrap gaat! 

De vier-|aargeti|denzegels 



POSTSTUK ZOEKTGERAAKT OP 
TENTOONSTELLING GLOBEPOST 100 

Op de tentoonstelling 
Globepost 100 is een 
van de deelnemers aan 
de tentoonstelling een 
poststuk met inhoud 
kwijtgeraakt. Het gaat 
om een Nederlandse 
brief uit 1943 met een 
frankering van drie ze
gels uit de Germaanse-
symbolenreeks en een 
zegel van het type-Le-
beau. De envelop, die 
geadresseerd is aan 
Monsieur G. de Bois, 
Posfe Restante, Lausan
ne, Suisse, is voorzien 
van diverse postale stem
pels, waaronder Zurück 
an den Absender! en 
Begründung inliegend. 
Als u het desbetreffende 

poststuk op Globe
post 100 gevonden hebt, 
of over inlichtingen be
schikt die duidelijk kun

nen maken wat er met 
het couvert gebeurd is, 
wordt u verzocht contact 
op te nemen met de eige
naar, de heer F.H.H. 
Willems, Veestraat 45, 
6067 AR Linne, telefoon 
0475-462794. 

$a^W'""'""w-., 

Dit stuk verdween op de tentoonstelling Globepost 100 in Arnhem 

POSTZEGEL-TOTAAL 
OP 8 MAART 

'Ouderwets ruilen' is 
slechts één van de vele 
activiteiten die op Postze
gel-Totaal, een filatelis-
tisch evenement van fila
telistenvereniging Novio-
post uit Nijmegen, wordt 
georganiseerd. Op Post
zegel-Totaal- datum: 8 
maart, plaats: De Klok-
ketoren, hoek Slotemaker 
de Bruïneweg/Muntweg 
- is van alles te beleven. 
Er worden computerde-
monstraties verzorgd 
door de postzegel-ge-
bruikergroep van de 
Hobby Computerclub 
Nederland, er is een ten
toonstelling van moderne 
verzamelingen en er zijn 
Nederlandse en Duitse 

handelaren aanwezig. 
Onder het motto 'Tussen 
waardevol en waarde
loos' kunnen verzame
laars tussen elf uur 's 
morgens en vier uur 's 
middags hun zegels en 
verzamelingen laten 
taxeren. Voor de jonge 
verzamelaars is er be
halve een dubbeltjeshoek 
ook een ruimte waar een 
groot aantal door de 
jeugdafdeling van No-
viopost ontworpen post-
zegelspellen kan worden 
gespeeld; er zijn leuke 
prijzen beschikbaar. 
Postzegel-Totaal is geo
pend van tien uur 's mor
gens tot vijf uur 's mid
dags. Meer informatie 
verstrekt de heer J.P. 
Toussaint, telefoon 024-
6841851. 

MISLEIDENDE TERMEN DUITSE 
HANDELAREN DOOR BOND VERKLAARD 

De landelijke Duitse post
zegelbond, de Bund 
Deutscher Philatelisten, 
waarschuwt in zijn 
maandblad Philatelie 
voor de soms erg verhul
lende terminologie die 
handelaren in hun ad
vertenties gebruiken. 
Omdat relatief veel Ne
derlandse verzamelaars 
in Duitsland kopen geven 
we hieronder een verta
ling van de versluierende 
termen die sommige ad
verteerders in de Duitse 
bladen hanteren. 

ungebraucht mit feinster 
Gummierung: meestal 
een nagegomde zegel of 
een zegefmet gerepa
reerde gom; 

ungebrauchte Marke 
ohne Falz mit unbeschä
digter, feinster Gum-
mierunq: perfect exem-
.laar,nagegomdofqe-
eel opnieuw gegomd; ri( 

ohne Obligo: meestal 
vervalst, niet-gekeurd of 
gemanipuleerd mate
riaal; 

Angebot ohne Obligo, 
Irrtum vorbehalten: zo

wel met de beschrijving 
van het artikel als met het 
artikel zelf kan iets mis 
zi jn; 

mit sauberen Rundstem
pel: kan ook betrekking 
hebben op onleesbare 
hoekafstempelingen of 
andere niet te keuren 
stempels; 

saubere Zähnung: zegt 
niet zoveel - er kan zo
veel sauber zijn - alleen 
einwandfrei geeft zeker
heid; 

geprüft/Attest: geen vol
ledige informatie - keu
ren en attesten verstrek
ken kan iedereen; er 
moet beslist een keu
ringsinstantie (naam of 
organisatie) worden ver
meld; 

Es gelten die branchen
üblichen Lieferbedingun
gen: veeg teken: wie zich 
beperkt tot deze vermel
ding (en dus geen nade
re leveringsvoorwaarden 
vermeldt) neeft misschien 
wel iets te verbergen...; 

Rückaabe gegen Gut
schrift: als u ontevreden 

bent krijgt u niet uw geld 
terug, maar een waarde
bon - zo blijven we be
zig; 

nur 2% Michel: niemand 
geeft zomaar iets ca
deau, dus van dit soort 
materiaal wordt u beslist 
niet rijk; 

Verder is het oppassen 
geboden bij advertenties 
waarin gewag wordt ge
maakt van Ausverkauf, 
Verramschung, 50 Pfün-
der of Super Spar-Tip. 
Als het materiaal zulke 
aanprijzingen nodig 
heeft, is het meestal niet 
veel soeps. 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie wijst er tenslotte 
op dat voor leveringen 
van filatelistisch mate
riaal een onvoorwaarde
lijk teruggaverecht van 
kracht behoort te zijn in 
die gevallen waarin de 
beschrijving van het ma
teriaal duioelijk onjuist of 
misleidend is. 

Het wachten is nu op een 
soortgelijk lijstje van Ne
derlandse termen • lezers 
die een bijdrage hebben 
voor zo'n lijstje worden 
van harte uitgenodigd de 
redactie daarvan op de 
hoogte te stellen. 

BONI-POST: NIEUWE CONCURRENTIE 
VOOR PTT POST EN STADSPOST? 

Boni-kerstpost 
»Verzend deze feestdagen uw wenskaai ten 

»Velletje met 10 speciale zegels verkr i jg
baar aan de kassa voor ƒ5 , - . 

* U w wenskoart voorzien van de speciale 
zegel stopt u in de Boni-kerstpostbus. 

* Als u uw wenskaart voor 1 2 dec. in de 
kerstpostbus deponeert, garanderen w i j 
dat deze voor 24 dec. wordt bezorgd . 

*Tot 24 dec. kunt u uw wenskaarten in
leveren en deze zullen zo snel mogel i jk 
worden bezorgd . 

* Mocht u nog vragen hebben, bel don het 
informat ienummer 0 5 1 5 - 5 7 5 8 1 1 . 

Wij wensen u 
hele prettige dagen 

Deze miniposters lagen 
tussen Sinterklaas en 
Kerstmis 1997 bij de 
kassa van het grootwin
kelbedrijf Boni. Wie er 
snel bij was kon zijn 
Nieuwjaarspost binnen 

NEDERLANDSE BOND , VERENIGING 
STATUUT 80 EN THEMAPHILEX OP HET NET 

De Internetgemeenschap 
is sinds enige tijd uitge
breid met enkele nieuwe 
filatelistische websites. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni

gingen biedt informatie 
op een site die bereik
baar is op het volgende 
adres: 
http://www.nbfv.nl 
Ook de thematische ten

toonstelling 
Themaphiïex 98 is pre
sent op het net: 
http://wv/w.proxima.nl/ 
themphilex 
Tot de Nederlandse post
zegelverenigingen die 
het Internet gebruiken 
om informatie te ver
spreiden behoort ook 

Statuut 80, te vinden op: 
http://vi^wfw.digiface.nl/ 
~statuut80 
Verenigingen, handela
ren, veilingen en andere 
organisaties die zich met 
filatelie bezig houden 
kunnen hun URL's door
geven aan de redactie 
van dit blad. 

twaalf dagen, nog voor 
Kerstmis, per Boni-kerst
post laten bezorgen - en 
dat voor een prijs die 
een stuiver lager lag dan 
de (toch al genereuze) 
55 cent van PTT Post. 
Dat de Nederlandse pos
terijen enige concurrentie 
van deze alternatieve 
postdienst zullen hebben 
ondervonden lijkt zeker, 
al zal het niet om specta
culaire aantallen zijn ge
gaan. Maar hoe zit het 
met de stadspostdien
sten? Hebben die er 
soms een luis in de pels 
bijgekregen? 

http://www.nbfv.nl
http://wv/w.proxima.nl/
http://vi%5ewfw.digiface.nl/


FH-JVFEI-ISTISCilE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het maartnummer moeten ui
terlijk op 1 februari aan
staande in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg worm 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: 
Loosdrecht. Tiende Filateliebeurs 
voor gespecialiseerde verzame
laars. Pandahallen. Diverse pre
sentaties; stands van gespeciali
seerde verenigingen. Speciale en
velop ter gelegeiïneid van de 
85ste Filatelistendog. Openingstij
den: 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. Inlich
tingen: Stichting Filateliebeurs, 
RigterskampS, 1261TNBlaricum. 
• 28 februari en 1 maart: 
Costricum. Propogandotentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de postze
gelvereniging Costricum. J.P. Thijs-
se-coilege. Informatie: D.C. van 
der Woerd, Tureluur 12,1902 KM 
Costricum, tel. 0251-658235. 
• 1 3 , 1 4 en 15 maart: 
Oosterhout. Ophilex 98, tentoon
stelling ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Ooster-
houtse Vereniging van Postzegel-
verzomelaors. De Bussel, Toren
straat 12. Openingstijden: op 
13/3 van 20 tot 22 uur, op 14/3 
van 10 tot 20 uur en op 15/3 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: P. van 
derWulp,Vicarislaon3,4901TB 
Oosterhout, ©0162-431633. 
• 28 en 29 maart: 

. Leek (Gr.). Noordphila 98, pro-
^ pogandatentoonstelling in combi-
- notie met de Dag van ae Jeugdfi-
- latelie 1998, ie 37ste Dag van de 
2 Aeropbilatelie en de Landelijke 
= Modelspoordagen van de Neder-
^ londse Modelspoorfederotie. Nien-
^ oordcollege. Inlichtingen: R.J. 
=: Oberink,Valkeniersloan 1,9301 
< KM Roden, ©050-5019547. 
z » 1 8 en 19 april: 

-"^ Venlo. Phila 75 Venio, tentoon-
i n stelling (categorie 3) ter gelegen-
«U heid van het 75-jarig bestaan van 

de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Maaspoort. Ca. 265 kaders. In
lichtingen: J. Vostermons, School-
v̂ eg 55,5916 PK Venlo, ©077-

3518627. 
• 25 en 26 april: 
Zwolle. Hobby en Filatelie 1998, 
tentoonstelling (propogondo en 
eenkoderklosse) georganiseerd 
ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de Postzegelvereni
ging Zwolle. De Nieuvwe Buitenso-
ciëteit, Stationsplein 1. Co 200 ka
ders; op zaterdag 25 april Bonds
dag 1998. Openingstijaen: onbe
kend. Inlichtingen: Hobby en Fila
telie 1998, Postbus 369,8000 W 
Zwolle, ©038-4657588. 
• 7 t / m 10 mei: 
Amsterdam. Tbemaphilex 98, 
thematische tentoonstelling (cate
gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Themaphilex. Frons Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen. Inlichtingen: H.C. Salet, Zr. 
Spinhovenloon 25,3981 CR Bun-
nik, ©030-6561965. 
• 1 3 tot en met 21 mei: 
Tel-Aviv (Israël). Israel 98, we-
reldpostzegeitentoonstelling geor
ganiseerd door de Israeli Philatelie 
Federation in samenwerking met 
de Israelische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. von 
Nugteren, Westerzicht 620,4385 
BWVlissingen. 

• 21 tot en met 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
5 in '98, tentoonstelling (Rang 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de 8und Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhallen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (zie Bondspagina's). 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portu
gal 98, wereldtentoonstelling ge
organiseerd door de Portuguese 
Philatelic Federation in samenwer
king met Correios de Portugal. In
lichtingen: Av. Praia do Vitório, 48 
3° Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• 1 8 , 1 9 en 20 september: 
Leeuwarden. Friphilex 5, jubi
leumtentoonstelling georgoniseerd 
door de VPV Friesland ter gelegen
heid von 80 jaar VPV Frieslanden 
100 jaar Jon Jacob Slouerhoff. 
Slauerhoff-College, Douwe Kolmo-
leone 2. Categorie 3 en éénkader-
klasse; jeugdklosse. Co. 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 
16uur. inlichtingen: E. Hook, 
Commissieweg 2,9244 GB Beet-
sterzwoog. 
• 8 tot en met 11 oktober: 
Den Hoog. Vierde NVPH Postie-
gelshow. Groot postzeqelevene-
ment, georganiseerd door de Ne-
derlondsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren. Congresgebouw. 
8/10 Jeuaddaa, 9/10 Sterren stra
len overal, 10/10 Dog van de Post
zegel en 11/10 familiedag. Nadere 
inlormatie volgt in 'Philotelie' en 
op de website van dit blad. 

• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afriko). 
Ilsapex 98, internotionale postze-
qeltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johonnesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tion [WM). Qa\\ag\\eMs\a\i 
Exhibition Centre. O.o. gedeelten 
uit de collectie van koningin Eliza
beth II van Engeland. Stands von 
diverse postoclministraties, woor-
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestroat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 oktober-1 november: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita-
liane en de Federation of Italian 
Philatelic Soc/eft'es onder potro-
noot von de FIP. Klassen: postge-
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Joorbeurs 
van Milaan. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viale Eu
ropa 190,1-00144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendampbilo 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethal. Jon Salwoplein 1. Co 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10tot18uurenop8/11von10 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bovel, Van Ruusbroeclaon 34, 
9602 BG Hoogezond, ©0598-
326250 (na 19 uur). 
• 2 0 , 2 1 en 22 november: 
Breda. Sreposf//(thema natuur 
en cultuur), tentoonstelling ter ge
legenheid van het 105-jarig be-
stoon van de Postzegelvereniging 
Breda.Propaganda en éénkader-
klasse. Co. 250 kaders. Gemeen
telijk Sportcentrum, Topoosstraot 
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, Kloverveld 
5,4841RJ Prinsenbeek. Inschrij
ving sluit 1 maart 1998. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 17 januari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16.©0297-
322034. 
Delfzijl. Aquoron, Zeebadweg 3, 
tijden onbekend. ©0596-
613191. 
Dieren. Bijeenkomst NFV Skandi-
navië. Theothorne, Collunoplein 
77,10-16. ©020-6329018. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399o, 13-17. ©035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoor-
laon 6,11-15. ©0297-289322. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos

terstraat 9,14-17. ©030-
6884229. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 18 januari: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Hengelo (0 . ) . Het Wandelhuis, 
Twekkelerweg 249,10-17. 
©074-2430502 (na 18 uur). 
Nijmegen. Vl/ijkcentrum Duken-
burg,Meijhorst 7039,10-16. 
©024-6414855. 
• 24 januari: 
Bergambacht. De Woord, Mei
doornstraat 7,13-16. ©0172-
216239. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes-
selschadeloon 1,10-16. © 0 3 4 1 - . 
554535. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Zevenoar. Ons Huis, Dr. Honig-
stroat 7,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
• 25 januari: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46a, 10-16. 
©020-4616886. 
Echt. St. Joris, Cypresstraot 58, 
9.30-13. ©0475-483630. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, 
Koalheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
5284806. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp-
loon 169,9.30-12.30. ©0493-
319063. 
• 31 januari: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. In
lichtingen: Boomstede 424,3608 
BE Moorssen, ©0346-572593. 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16.©023-
5617279. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. ©0252-
212080. 
Purmerend. De Doele, Koemarkt 
56,10-16. ©0299-426576. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15f, 
13-16. ©0475-495899. 
Zwolle. GV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 1 februari: 
Asten. Jon Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. ©0493-319063. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
• 6 februari: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 7 februari: 
Almere. Sporthal Stedenwijk, 
Kampenweg, 10-16. ©036-

AHENTIEI 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlijk zes we-
Uren voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opae
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

5360219. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistraot 4, 
10-1.6. ©0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. ©0522-255635. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,13.15-16.30. 
©0341-256163. 
Nijverdal. Spoortheoter, Parallel
weg, 10-17. ©0548-612656. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
• 8 februari: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-12.30. ©0493-319063. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
5284806. 
Wijchen. Sterrebos, Kosteellaon 
4,10-13. ©6413608. 
IJmuiden. De Spil, Frons Hals
straat 29,10-16. ©0255-
522310. 
• 10 februari: 
Woerden. De Meent, Fr. Hen-
drikloon 18a, 19-21.30. ©0348-
471326. 
• 14 februari: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Louroplein/hoek Van Lennep-
stroat, 10-17. ©0172-421332. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmoterstroat 59,10-17. 
©0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. ©010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
510607. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos
terstraat 9,14-17. ©030-
6884229. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorflaan, 10-16. 
©072-5337739. 



• 15 februari: 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg 47,10-17. ©0251-
233894. 
• 20 februari: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordka-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 21 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycio-
menstraat70, lG-16.®0297-
322034. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
©055-3667769. 
's-Gravenzande. De Kiem, Ko
ningin Julianoweg 91, 10-16. 
©0174-414379. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoar-
laan 6,11-15. ©0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat3,10-16.®078-
6411289. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. ©0573-451841 (tussen 
18 en 20 uur). 
Sassenheim. De Kleine Engel, 
Heereweg 461,11-17. ©0252-
215972. 
Winschoten. De Klinker, Mr D.U. 
Stikkerlaan 41,10-16. ©0597-
423692. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 22 februari: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46a, 10-16. 
©020-4616886. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. ©0573-451841 (tussen 
18 en 20 uur). 
Schagen. De Roode Leeuw, Markt 
15,10-16. 
• 28 februari: 
Bergambacht. De Woord, Mei
doornstraat 7,13-16. ©0172-
216239. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straot 76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. ©0547-
363000. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestroot 1,10-17. ©0252-
212080. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
13-16. ©0475-4995899. 
Zevenaor. Ons Huis, Dr. Honig-
straat7,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 1 maart: 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. ©0493-319063. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, 
Kaolheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
• 6 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordka-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 7 maart: 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10-16. ©0252-411406. 

Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. ©0522-255635. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutioon 2,13.15-16.30. 
©0341-256163. 
Roosendaal. Nederlandse Ver
eniging voor Thematische Filatelie. 
Zeèiondia, Bloemenmarkt 19,10-
16. ©0165-533272. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
• 8 maart: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstroot 
8,9.30-12.30. ©0493-319063. 
VVijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-17. ©024-6414855. 
• 10 maart: 
Woerden. De Meent, Fr. Hen
driklaan 18a, 19-21.30. ©0348-
471326. 
• 14 maart: 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. 
©023-5613929 (no 20 uur). 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
510607. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorflaan,10-16.©072-
5337739. 
• 15 maart: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Essen (Duitsland). Soolbou Essen 
(grote zaal), Huyssenallee 53,10-
17. Inlichtingen (retourporto inslui
ten): Rolf Schneider, Huttropstrosse 
54, D-45138 Essen (Duitsland). 

POSTZEGELVEILINGEN 

20 en 21 maart: 
Apeldoorn. Congrescentrum Orp
heus. Overijsselse Postzegelvei
ling, Hengelosestroot 76-78,7514 
AJ Enschede, ©053-4335500, te
lefax 053-4341094. 
Malmö (Noorwegen). Jubileum
veiling. Postiljonen AB, P.O. Box 
4118,5-20312 Molmö (Zweden). 
• 2 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Spink & Son, 
King Street, St James's, London 
SWlY6QS,Groot-Brittonnië. 
• 5 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Zeldzame zegels en poststukken. 
Spink&Son, King Street, St Ja
mes's, London SW1Y6QS(GB). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

17 februari: 
Vierjaargetijden. Thema: 'Fruit en 
landschappen'. Postzegelboekje 
met vier zegels von 80 cent. 
17 maart: 
Maatschappelijke zegels. 350 jaar 
Vrede van Münster, 150 jaar 
Grondwet van Thorbecke, 50 jaar 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Drie zegels 
van 80 cent. 

17 maart: 
Huwelijkspostzegels. Velletje van 
10 zegels van 80 cent. 
21 apri l : 
Ouderenpostzegels. Thema: 'Ou
deren en zorg'. Drie zegels van 
80-I-40 cent. Velletje van zes ze
gels van 80-1-40 cent. 
8 mei: 
Brieven aan de toekomst. Zegel 
van 80 cent. 
19 mei: 
Sportzegels. Onderwerpen: 100 
jaar KNHB en het wereldkam
pioenschap voetbal in Fronkrijk. 
Twee zegels van 80 cent plus een 
velletje van 10 zegels. 
19 mei: 
Rabobankzegei Aanleiding: 100 
jaar lokole Roiffeissen- en Boeren
leenbanken in Nederlond. Zegel 
von 80 cent. 
9 juni. 
Nederland Waterland Thema: Wa
terbescherming in Nederland. 
Twee woorden: 80 en lOOcen/. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent. 
9 juni: 
Frieslandzegel. Aanleiding: 500 
joor centraal bestuur voor Fries
land. Een zegel van 80 cent. 
7 jul i : 
Cultuurzegels. Onderwerpen: 100 
joor Koninklijke Bibliotheek, hon
derdste geboortedag M.C. Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk. 
1 september: 
Verrassing. Woorden en onder
werp: voorlopig een verrassing. 
1 september: 
Gouden Koets. Aanleidingen: in
huldiging koningin Wilhelmino 
(1898) en aanbieding Gouden 
Koets (1898). Velletje met twee 
zegels van 80 cent. 
22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren'. Woorden: 80,100 en 
160 cent. Tevens een velletje von 
10 zegels van 80 cent. 
6 oktober: 
Stripoostzegels. Velletje van twee 
zegels von 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. Jaarlijks velletje 
met 20 zegels ten behoeve van 
decemberpost. Waarde onbekend. 
Nederlandse Antillen 
programma nog niet ontvangen 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

29 januari: 
Fauna (vlinders). Twaalf zegels, 
f 12.-. 
12 maart: 
Permanente serie (vogels). Drie 
zegels, f 12.-. 
3 apri l : 
Vijfjaar SurPost. Eén zegel, 
f3.50. 

3 juni: 
Tempels van de wereld, les zegels 
en een blokje, f 10.-. 
4 juni: 
125iaarHindu-immigranten. 1 
zegel, f 2.50. 
8 oktober: 
Upaep-emissie (vooraanstaande 
Surinaamse vrouwen). Twee ze
gels, f4.-. 
Oktober: 
NVPH-show in Den Haag. Onbe
kend oontol zegels en een blokje, 
f 11.-. 
1 november: 
Kerstpostzegels. Vijf zegels en een 
blokje, f 8.50. 
4 december: 
Kinderzegels (schilderijen), les 
zegels en een blokje, f 8.50. 

16 februari: 
Literotuur: Gerard Walschap en 
Géo Norge (2 zegels); promotie 
van de filotelie: het Belgische ko
ningshuis (2 zegels, Leopold III en 
Boudewijn I; woorden 17+8 f. en 
32+15 f . / l velletje, Albert II; 
woorde 50+25 f.). 
9 maart: 
Kunst in België: vier zegels in een 
boekje (schilderijen van Félicien 
Rops, Felix De Boeck, de kunstbe
weging Cobra en Gustave Von de 
Woestijne). 
20 apri l : 
Natuur: wild uit de Ardennen (vier 
zegels); 75 jaar postzegeihandel 
(1 zegel); 75 joor Sabena (1 ze
gel); hommage oon René Mogritte 
(1 zegel, gemeenschoppelijke uit
gifte met Frankrijk). 
4 mei: 
Dog van de Postzegel: Edmond St-
ruyf, stichter van de vzw Pro-Post 
(1 zegel); Europa (nationale festi
vals): Torhout en Werchter (1 ze
gel) en Festival de Wallonië (1 ze
gel). 
8 juni: 
Bolsporten: kaatsbal (1 zegel, 
17+4 f.), handbal (1 zegel, 
17+4 f.) en voetbal (1 velletje, 
30+7 f.). 
6 juli: 
Toerisme (monumentendogen): 
velletje met 12 zegels. 
10 augustus: 
Geschiedenis: Mornix van Sint-Al-
degonde (1 zegel); Het vrije den
ken: 200 jaar vereniging Les Amis 
Philathropesi] zegel). 
7 september: 
Hedendoogse Belgische film: 2 
scènes uit recente rolprenten (2 
zegels); Paleis Muiszech in Worzo-
wo (1 zegel, gemeenschoppelijke 
uitgifte met Polen). 
19 oktober: 
Werelddog van de post (1 zegel); 
Jeugdfilatelie: Chick Bilhan strip-
tekenoor Tibet (1 zegel); Ruimte
vaart: jeugd en ruimte, in het ka
der van het wereldcongres van de 
Association of Space Explorers in 
België (1 zegel). 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel
gisch Vakverbond ABW (1 zegel); 
Solidariteit: blindegeleidehonden 

{1 zegel, 17+4 f.); Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f.). 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 A D ' s -
Gravenhage 
©070 -3307500 
Infoiqn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internetsite: 
h t tp fWww.pt t -museum.nl 

Openingstijden: maandag tot 
en met vrndag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur; 25 
december+1 januari gesloten 

Zaal Postzegels Nederland 
Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwaorde-
stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 1871-1912 
• Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

ke exposities: 
• Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Jopanse bezet
ting van Zuid-Oost Azië 1941 -
1945 

Zaal Postzegels Buitenland 
Permanent te zien: 
• Postzegels van de landen van 
Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie: De wereld in het 
klein 

ce expositie: 
rijen, telecommunicatie en geld
diensten. 
• 'Vogels onder de loep', een the
ma-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerstedo-
genveloppen, moximumkaarten, 
fuchtpost en ontwerpen/proeven 
met net thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net the
matisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

Studiezalen 
Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiool uit het (Tepot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070-
3307560. Op de algemene studie
zaal in de bioiiotheek kunt u, 
eveneens op ofspraok, elke dog 
tijdens openingsuren terecht. Tele
foon: 070-3307581. 
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AMSTERDAM 
FILATELIE 

LOKET 

WAAR IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET GEVESTIGD? 

WAT IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET? 
Het Amsterdam Filatelie Loket (AFL) is een 
onderdeel van Theo Peters Filatelie, geheel 
gencht op het bevorderen van postzegels 
verzamelen. 

in AMSTERDAM bij Theo Peters postzegelhandel, 
Nieuwezijds Voorburgwal 252 (let op juiste nummer') 
Open ma tfm za 10 00-17 00 uur tel 020-6222530 

fax 020-6222454 

in ROTTERDAM bij Joh A Huisman Philatelie b v 
aan de Lijnbaan 44 
Open wo t/m za 11 00-17 00 uur tel 010-4137957 

LET OP: 

NIEUW 
ADRES 

1976Amphilex 
blokken van 
9+4 postfns, af

gedrukt in de voordrukalbums 
ontbreken bij vele verzame
laars Tegen postkantoorprijs 

ƒ 15,90 



De prijzen van de met' vermelde artikelen zijn met gelijk aan de uitgifteprijs 

BES TELBON zenden aan- Amsterdam Filatelie Loket (AFL) Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
stuurt U mij s 

X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 
X aanbieding 

V p de volgende aanbiedingen 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 

a/ a/ a/ ä/ 
af 
af 
a/ 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 

1 4 0 = / 
1 4 0 = / 
1 6 0 = / 
1 6 0 = / 
1 75 = ƒ 
1 7 5 = / 
1 7 5 = / 
1 75 = ƒ 
1 75 = ƒ 
1 75 = ƒ 

29,55 = ƒ 
1 2 0 = / 
1 85 = ƒ 
2 0 0 = / 
2 00 = ƒ 
2 1 0 = / 
2 , 4 5 = / 

1590 =ƒ 
AFL 19 a ƒ 199 50 = ƒ 

X aanbieding AFL 20 
X aanbieding AFL 21 
X aanbieding AFL 22 
X aanbieding AFL 23 
X aanbieding AFL 24 
X aanbieding AFL 25* 
X aanbieding AFL 26* 
X aanbieding AFL 27* 
X aanbieding AFL 28* 
X aanbieding AFL 29* 
X aanbieding AFL 30* 
X aanbieding AFL 31* 
X aanbieding AFL 32* 
X aanbieding AFL 33* 
X aanbieding AFL 34* 
X aanbieding AFL 35* 
X aanbieding AFL 

SUBTOTAAL 
Kosten (onder ƒ 200, 
Totaal te betalen 

36* 

a ƒ 192,10=/ 
a ƒ 45 00 = ƒ 
" 40,00 = ƒ 

5 00=/ 
3 40=/ 
6,50 = ƒ 
6 50=/ 
6 50 = ƒ 

af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 
af 

7,50 : 
6,50: 
7,50: 
17,95 : 
14,95 : 
17 95: 
17,95 : 
17,95 : 
17,95 : 

3,50 

Naam. 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Handtekening 
D Ik ben reeds klant bij u en betaal binnen 

8 dagen na ontvangst d m v acceptgirokaart 
D Ik betaal vooruit d m v bijgebvoegde 

cheques/ contanten 
D Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 

2351646 of ABN/AMRO rekening 408812443 
overgemaakt 



POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Griekenland 
404 115, -
414 17,50 
439/40 6,50 
462/79 3 . -
566/68 9,50 
569 1,75 
654/69 16,50 
660/67 7,25 
692 3,50 
693/99 16,25 
703/04 2,25 
705/12 6 , -
713/23 14,50 
726/42 3 5 , -
743/50 3 0 , -
751/52 2,25 
756/62 3 50 
770/73 3 , -
780/84 10,75 
785/93 9 , -
794/98 3 , -
799/00 5,25 
801/04 3 , -
805/12 8,50 
813/22 10,75 
823/27 3 , -
828/34 3 , -
841/47 3 , -
899/10 7,25 
1023/26 3 , -
1028/30 9,75 
1066/72 3 , -
1158/72 3,50 
1195/06 3 , -
ook veel met 
genoemde nrs in 
voorraad 
Luxemburg 
214/18 1 5 , -
226/30 3 0 , -
234/38 68,50 
239/43 73,50 
244/48 100, -
252/57 108,50 
274 10,75 
276/81 84,50 
282/87 13,75 
288/93 23,50 

300/05 
306/11 
324/29 
367/71 
388/91 
392/97 
398/01 
402/05 
406/09 
410/13 
413A/24 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
453/54 
455/60 
461/64 
465/70 
471 
472 
473/74 
476/81 
482 
483 
484/89 
490/93 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
511/13 
514/16 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 
544/V47 
553/58 
570/75 
580/V86A 
589/94 
595/98 
603/08 

Nummering volgens Yvert et Tellier 
4 5 , -
18,75 
32,50 
2,50 
1,75 

37,50 
11,75 
10,75 
22,50 
15,75 
3 0 , -
22,50 
18,75 
6 5 , -
23,75 

150, -
21,50 
53,75 
42,50 
26,50 
13,75 
2,25 
1,75 
7,50 

18,50 
5,50 

10,75 
26,50 
7,75 
9,25 

15,50 
3,-
7,25 

52,50 
246,50 

2,25 
4,50 

10,75 
2,25 
6,75 

51,50 
9,-
8,50 
8,50 
7,75 

15,50 
12,50 
2,25 
7,75 

614/19 7,25 
625/31 3 , -
638/43 4,25 
656/59 3,50 
660/67 2,25 
672/77 2,75 
691/96 2,25 
710/15 2,75 
729/34 2,75 
748/53 2,75 
764/69 2,75 
786/90 4,25 
791/94 2,25 
803/07 5,50 
808/11 2,75 
821/25 4,75 
828/31 2 , -
843/47 4,75 
849/52 5,50 
856/57 3,50 
864/68 6,75 
869/71 3,25 
872/73 3 , -
874/77 2 , -
878/79 2,25 
886/90 5,50 
905 4,50 
907/11 6 , -
914/16 4,25 
926/30 4,75 
931/34 3,50 
937/38 4,75 
948/52 4,25 
953/56 3,50 
959/60 2,25 
968/71 3,75 
972/74 2,75 
975/78 2,75 
987/89 3,50 
991/95 5,50 
997/00 2,75 
1013/17 5,50 
1024/25 4,25 
1026/27 2,25 
1041/44 4,50 
1048/49 5,50 
1050/53 7,25 
1057/60 4,50 
1062/66 13,25 

1067/70 
1075/76 
1083/86 
1088/92 
1094/97 
1101/02 
1103/04 
1108/09 
1113/17 
1118/21 
1135/39 
1140/43 
1149/50 
1154/56 
1157/58 
1160/63 
1169/70 
1177/79 
1182/85 
1190/92 
1193/94 
1198/00 
1209/12 
1214/16 
1234/37 
Boekjes 
C1106 
C1175 
LP 
7/15 
16/20 
21 
Bloks 
1 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

3,-
5 50 

13,25 
14,50 
4,50 
3 50 
3,50 
1.25 

10,/5 
3 -

13,25 
/./5 
5 50 
5 50 
2,25 
7,75 
2,25 
3 50 
7,25 
3,-
2,25 
5,25 
6, -
3,50 
6, -

3,50 
7,25 

5, -
71,50 
3, -

220, -
1,/5 

12,25 
77,50 
4,25 
6,-
6, -
2,25 
5,-
3,-
3,50 
6,-
7,25 

Zwitserland 
86/88 
92 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

61,50 
3 5 , -

119 
122 
123 
124 
126 
144 
145/48 
149/50 
151/53 
154/56 
167 
168/69 
173/75 
176/78 
179/84 
185/87 
188/91 
192/95 
212/13 
214/17 
218/21 
222/25 
226/29 
231/34 
235/38 
244 
246/49 
250/53 
254/59 
271/77 
286/88 
289/97 
298/01 
303/06 
307/10 
313/V15f 

5,25 
4,50 

22,50 
18,50 
13,25 

220 , -
58,50 

205, -
138,50 
68,50 

220 , -
4 5 , -
22,50 
22,50 
2,50 

22,75 
2 0 , -
4 0 , -
3,50 
4,75 
3,75 
3,75 
3, -
3,75 
3,75 

87,50 
3,-

10,75 
71,50 
7 5 , -
7,50 

1 5 , -
8,25 
3,25 

16 50 
19,75 

3136/158 118,50 
313C/15C 140 , -
329/40 
349/53 
354/57 
358/66 
375/77 
380/83 
388/91 
392/94 
395/98 
399/02 
403/44 

26,25 
21,50 
3,25 

37,50 
10,50 
3,50 
3, -
2,75 
5,50 
3,50 
2,25 

405/17 
423/26 
433/36 
441/44 
445/48 
449/52 
457/60 
461/66 
467/70 
477/80 
493/96 
497/01 
512/16 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
548/52 
558/61 
562/66 
567/71 
575 
576/80 
581/85 
586/89 
590/94 
Bloks 
4 
5 
6 
8 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

475, -
4 , -
3,50 
3,50 
3,50 
5,-
5,50 

37,50 
4 , -
5,75 
3,75 

17,75 
10,75 
5,-
8,50 
9,25 

10,75 
5, -

10,75 
7,25 

10,75 
6, -

11,25 
11,25 
3, -
9,25 
7,75 
5, -

10,25 

53,50 
300 , -
8 0 , -
62,50 

215 , -
8 5 , -
13,50 
4 0 , -
6,75 
8,-
3 -
9,25 
8,50 
6, -
6, -
6,75 
7,25 

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

CONSIGNING TO AUCTION? 
TRY OCBßN ßUC7fONi{U.K.) 

We offer 12/2% Vendors Commission and 12/2% 
Buyers' Premium (+ V.A.T.), no other charges, o 

Worldwide Mailing List 

PLUS 
Best of all full control of your own lots by describing 

and pricing done by yourselves (in English). We have 
70+ vendors doing this already so why not? 

For further information contact our Philatelic Advisor 
Chris Moni (Dutch-speaking and ex-Rotterdam) on 

Tel: (0113)224 9035 
Fax: (0113)272 4901 

RO. Box 91, Leeds LSI 6 5YA, U.K. 

Please send me /our latest catalogue. 
Name 
Address 

Country 
Tel/Fax No.. 

V A N LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
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IG 39^ WELKE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 
ZATERDAG 1 7 JANUARI A.S. KOMEN UIT ENKELE 

ENORME NALATENSCHAPPEN: 
meerdere verregaand complete collecties Nederland, vele tientallen geheel intact 
gelaten Landenverzamelingen, alsmede fantastische Doubletten-partijen. 

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! 

I \ . B . l ^ 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 1 ] \ G ! ! ! 

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

\^an Iokve^Ay-^ Vi 
postzegelveilingen vof 

Beëdigd Makelaar-Taxateur ^ v ^ ' ' * ' " ' * < ^ # -

Bultenhaven 5 
5211 TP's-Hertogenbosch 
Tel. 073 -612 20 33 
Fax 073 - 613 67 39 

\ 

/ . 1 



1919 R i e t d i j k 1998 
Wij wensen u een voorspoedig 1998 
IN 1997 BRAKEN WIJ VELE RECORDS ! 

O v e r w e e g t u u w col lect ie 
(gedeeltel i jk) t e v e r k o p e n ? 

GA DAN IN 1998 MET ONS OP RECORDJACHT! 
De Grote Voorjaarsveiling wordt 

eind april gehouden. 
U KUNT NU INZENDEN ! 

Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919 
* Onze 79-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en internationaal 

koperspubliek staan garant voor een maximale opbrengst. 
* U krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 

voordat u een beslissing neemt. 
* Renteloos voorschot tot 60 % van de getaxeerde waarde mogelijk. 
* Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

uitgebreide foto-bij lage. 
* Gratis verzekering. 
* Extra publiciteit bij importante objecten. 
* Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
* Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de bankkluis. 

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

Wij zijn er immers, nu al bijna 80 jaar, voor ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen IJl 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

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

79 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


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 

Nieuw Zeeland 

Noorwegen 

Palestina 

Portugal 

San Marino 

Spanje 

Vaticaan 
IJsland 

Zweden 

50,-
40,-

7,-
189,-
134,-
44,-
30,-
75,-
90,-

106,-
106,-
140,-
134,-
98,-

117,-
42,-

231,-
243,-

9 1 -
57,-

214,-
114,-
127,-
89,-
85,-

137,-

NIEUWE OOST-EUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

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

KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 

SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 

7 -

1991 

6 -
40-
14-

1 -

29-

1992 

20-
19-
11-

102-
31-

1160-
1-

86-
13-
37-
17-

3-
12-

32-
67-
46-

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

WATERIHIERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 
INST-A-TECTOR 

van 69,- voor slechts 49,50 

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

18-
7-
74-
48-
42-
8-

35-
20-
46-
67-
39-
37-
38-

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

38-
135-
253-
28-
41-
16-
15-

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

1995 
26-
39-
31-
68-

218-
182-

169-
100-
238-
104-

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

1996 

64 
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-

VERENIGD EUROPA 
CYPRUS 

EUROPHLEX '95 
BLOK 18 IN CARNET 

Oplage slechts 8000 
Michel DM 900,- ƒ 4 9 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,— 
31,— 
35,— 
36,— 

Kompleet 375,— 

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

445,— 

10 voor: 

OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
Diokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
Dudere jaargangen en losse senes en zegels 
Stuur ons Uw/ mankolijsteni Tevens leveren wij 
t/an de Oosteuropese landen alle nieuvrtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

© 
54-
61 -
60-
73-
65-
66-
50-
73-

70/79 77S,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

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

60/89 685.- 525.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1996 
1996 

6 7 -
2 2 4 -

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

51 -
2 2 4 -

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

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
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-

217-
82-
128-
317-
166-

© 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

274-
132-

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

181 -
102-
149-

211 -
132-
205-
130- 99-
193- 164-
149- 124-
285 - 256 -
107-
220-
39-

92-
210-
32-

80/89 1625.- 1375,-
1990 
1991 
1992 

2 9 -
2 9 -
3 4 -

2 3 -
1 9 -
2 4 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2 9 5 0 , -

gestempeld 2 3 5 0 , -

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104-
85-
62-

213-
198-
52-
57-
52-
41 -
41 -

© 
52-
38-
33-
179-
164-
23-
23-
22-
18-
17-

60/69 890,- 549.-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

1 7 -
2 5 -
2 4 -
3 0 -
3 5 -
1 8 -
1 5 -
1 2 -
1 9 -
7 9 -

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 

3 4 -
4 4 -
5 9 -
7 2 -
4 8 -
51 -
7 2 -

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

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

gestempeld 1 3 3 5 , -

RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** © 
177- 89-
201- 138-
245 - 236 -127-
426-
197-
149-
127-
159-
116-

67-
462-
108-
79-
65-
77-
68-

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

8 3 -
111 -

8 8 -
9 9 -
71 -

149-
149-
129-

9 0 -

4 6 -
41 -
6 1 -
4 6 -
6 6 -
3 6 -
4 9 -
8 4 -
7 4 -
51 -

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

141 -
7 4 -
71 -
81 -
9 5 -
6 4 -
6 3 -
6 9 -

109-

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

80/89 849.- 519.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100-
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

149-

4 7 -
3 5 -
6 5 -
5 0 -
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 , -

99 
• • 
99 
• • 
99 
• • 
99 
• • 
99 
• • 
99 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

- je brief 
- je kaart 
- uw vakantie 
- your friends 
- europa 
- uw verhuizing (20x70) 
- Uals verzamelaar . . . ?????? 
- PTT post / / / / / / / / 

10 tegen 1: 
- dat 75 % van de huidige 

verzamelaars van deze 
velletjes hiermee binnen 
afzienbare termijn stopt !! 

(door het uitgiftebeleid is dit gebied 
voor velen onbetaalbaar geworden) 

Tijdelijk 
Bieden wij 115 procent 
van de frankeerwaarde 
voor bovengenoemde velletjes 
bij besteding in postzegels of 
artikelen, of 100% contant. 

Uw overige overtollige frankeerzegels kopen 
wij volgens de tarieven zoals vermeld. 

(vrijblijvende aanbieding) 

VATICAAN postfns 

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

10-
4-

10-
5-

14-
9-

19-
11 -
30-
2 2 -
2 7 -
5 4 -

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

7 6 -
6 0 -
99,-

1 4 8 -
9 8 -
8 5 -

1 0 0 -
8 5 -
76,-
7 8 -
8 9 -
8 3 -

KOLLEKTIE postfris 
1972/1995 1245,-

ISRAEL postfris/full-tab 

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

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

106-

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

85-
121-
133,-
129-
123,-
171 ■ 
131," 
105-

105-

95," 
83-

73-

KOLLEKTIE postfris 
1972/1995 1825,-

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inl ichtingen 



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 üj 

II II 
i ® 
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 

si 
{ ® 

Gat 

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

OVERZEE 
2 ^ 
3=: 
oc — 
UJ 1— 
l U ^ 
SC «X 
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,

i 
U I 
o 

Yvert 
** 

269,

127,

389 , 

95, 
32 , 
18,
14,
25, 
16,
12, 
12, 
2 1 , 
38 , 

279, 

75, 
30 , 
30 , 
33 , 
52 , 
58 , 
39 , 
53 , 
48 , 
45, 

459, 

85, 

100,

85 , 

92 , 

' 76,

99 , 

1650,

U I 

cc 

c o 
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,

98,
118,
131,
108,
109,

1145,

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

2620,

1 
oc 

Yvert 

* • 

8 , 

6 3 , 

9 2 , 
2 1 , 
4 5 , 

1 1 , 
1 0 , 

245 , 

1 3 , 
9 , 

1 0 , 
2 3 , 
3 0 , 
3 3 , 

360 , 

:UJ 

CO 
UJ 

O 
O 

j l o e m 
• • 

63,
38,
14,
10,
17,

39,
76,
94,
25,

211,

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,

co 
cc 
U I 
» 

Yvert 

* • 
2 2 0 , 

8 5 , 

2 9 5 , 

133, 

5 9 , 

1 6 , 

1 4 , 

1 6 , 

2 9 , 

2 5 , 

1 4 , 

19 , 

19 . 

3 3 5 , 

4 3 , 

3 6 , 

6 3 , 

5 2 , 

4 9 , 

5 5 , 

4 8 , 

5 0 , 

5 3 , 

5 1 , 

4 9 5 

6 3 , 
6 6 , 
7 8 , 
9 4 , 

125, 
114 , 

1625, 

EU 

DC 

oc 
u . 

Yvert 
• • 
108,
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
68,

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102,

739,

139,
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

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

4379,

< 
i 
U I 
_ l 
<2 

Yvert 

* • 

39 , 
2 0 , 
14 , 
3 6 , 

9 , 
3 6 , 
14, 
2 4 , 

185,

4 2 , 

35 , 

4 6 , 

4 6 , 

7 3 , 

5 2 , 

5 6 , 

55 , 

4 7 , 

65 , 

510, 

6 3 , 

108, 

6 2 , 

117, 

95 , 

116, 

1230,

;U1 

O 

UJ 

m 
Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119,
62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185,

975,

69,
88,
82,

117,
124,
137,

3510,

oc 
U I 

u . 

Yvert 

• * 

45 , 
13 , 
3 2 , 
2 0 , 
19 , 
14, 

139, 

16, 

18, 

5 6 , 

5 0 , 

39 , 

5 4 , 

45 , 

48 , 

45 , 

45 , 

405, 

38 , 

55 , 

48 , 

50 , 

6 4 , 

8 0 , 

865, 

IROPA 
0 
cc 
■o 
E 
U I 
X 

^ 1 
Yvert 
• * 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21, 
9,

145,

25,
20,
21, 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

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

1200,

«X 
—■ 

UJ 

UJ Yvert 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16,
43,

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71,

192,
162,
153,

1125,

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

2850,

—» 
cc 
UJ 

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,
46,

405,

50,
52,
49,
62,
69
84

1175, 1 

VERENIGDE NATIES 

z 
Yvert 

** 
5, 

8 , 

13, 

8 , 

9 , 

6 , 

9 , 

10 , 

2 3 , 

10 , 

1 1 , 

13 , 

19, 

115, 

2 2 , 

2 4 , 

28 , 

59 , 

4 7 , 

6 0 , 

38 , 

45 , 

3 2 , 

2 5 

370 , 

42 , 

3 1 , 

29 , 

2 1 , 

38 , 

2 2 , 

670, 

U l 

1 
Yvert 

** 
2 7 

27 , 

15,
16, 
12 , 
12 , 
17, 
2 1 , 
15, 
14,
17, 
14,

149,

1 1 , 
12 , 
15, 
29 , 
2 0 , 
4 1 , 
3 0 , 
3 0 , 
23 , 
39 , 

245,

43 , 

44 , 

47 , 

35 , 

48 , 

39 , 

660,

U I 

1 
Yvert 

** 

5, 

17, 

22 , 

10, 

9 , 

17 , 

3 0 , 

2 7 , 

39 , 

27 , 

2 6 , 

2 0 , 

3 4 , 

235, 

49 , 

48 , 

35 , 

5 0 , 

3 6 , 

510 , 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

Bij grotere aantallen: lagere prijzen! 
Prijs per stuk: l x 5/9x 10/24x +25x 
W i t t e h l a r i 7 9 Q R n 9 S  9 7  9 f i 

1 Zwarte ; bladz. 39,50 38  37, ^ 56,

UJ 

O 
UJ 

Michel 
• • 

27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
31,

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41,
42,
50,
46,
56,

430,

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

350,

R 

V« 

o 
« t 
_ j 
cc 
UJ 
co 
1 — 

Michel 

88,
31, 
72,
19,
18,

18,
25,
20,
20,
19,

325,

23,
23,
31, 
44,

158,

22,
50,
37,
32,
36,

445,

38,
46,
44,
52,
42,

52,
62,
49,
55,
55,

485,

48,
59,
66,
69,
99,
98,

1675,

JAARGANGEN, 
i^iki ■ r\e>ow^ O f A 

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, 2 ia 

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, 629,

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, 11,

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,

825, 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 
ïrschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 j p ^ 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 

3IÉ ƒ 3,50 p i c o Fr 
^̂ KRIJK ƒ 0,14 p. Franc 
D f 0.80 D Mark 

VERSTATEN /1,15p.$ 
ARUBA ƒ 0,60 p.gld 
7WITSFRI. f n.85 n Franc 

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

BES 

LEV 

VER 
BET 

Ivoc 

IcRE 

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 
** 
611, -
165,-

17,-
18,-

304,-

1095,-

34,-
69,-
68,-
60,-
58,-
45,-
55,-
58,-
98,-
82,-

605,-

85,-
358,-
105,-
156,-
149 -
125 -
162,-
147,-
112,-
107,-

1475,-

132,-
196,-
283,-
232,-
276,-
287,-
259,-
285,-
316,-
245,-

2460,-

273,-
601, -
291 , -
276,-
199,-
229,-

7225,-

® 
96,-
80,-
12,-
10,-

214,-

405,-

33,-
43,-
50,-
42,-
42,-
35,-
40,-
45,-
78,-
60,-

459,-

60,-
265,-

73,-
108,-
115,-
94,-

145,-
127,-
92,-
8 8 -

1145,-

111,-
159,-
207,-
176,-
209,-
224,-
213,-
229,-
254,-
208,-

1950,-
237,-
472,-
265,-
2 5 3 -
195,-
2 1 9 -

5450,-

MEELOKRSl 

57,-

io! -
56,-
1 4 -

134,-

6,-
8,-

13,-
14,-

6,-
13,-
36,-
15,-
4 7 -
9 5 -

248,-
1 5 -
23,-
32,-
14,-

101,-
33,-
52,-
32,-
56,-
55,-

405,-

40,-
48,-

114,-
43,-
90,-

109,-
96,-

162,-
105,-
9 6 -

885,-

320,-
1 8 2 -

4 1 , -
46,-

170,-
139,-

2500,-

VOORLOPEF 
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 TRIEST-A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

* • 
2 4 0 -

39,-
25,-

450,-
165,-
96,-

165,-
1250-

149,-
39,-

575,-
350,-
240,-

18,-
165,-
4 5 -

9,-
13,-

245,-
41 , -
65,-
18,-
95,-

9,-

® 
3 4 -

io!-
52,-
11 , -

105,-

3,-
5,-

13,-
13,-
6,-
8,-

29,-
13,-
35,-
75,-

196,-

10,-
16,-
22,-

8,-
8 1 , -
22,-
40,-
3 1 , -
46,-
38,-

308,-

30,-
43,-
84,-
33,-
70,-
78,-
68,-

128,-
7 1 -
8 2 -

675,-
264,-
144,-
33,-
40,-

170,-
139,-

2025,-

ts 
® 

6 3 -
38,-
19,-

445,-
129,-
79,-
60,-

1250,-
22,-
36,-
11 , -

195,-
33,-
10,-

110,-
6,-
8,-
8,-

18,-
35,-
55,-
3,-

45,-
9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4396,- 2625,- | 

TELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerfstraat 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, bi] de bestelling girobetaalkaart of 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68.31.12 619 of Postbank 42.08.936 

DITCARDS: bi| bestelling s v.p. vennelden uw/ kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening. 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 
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IRZAMELGEBIED 
SAMENSTELL ING R C BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

NIEUW: VIER NEDERLANDSE LUCHTPOST
PRIORITYBLADEN VAN 130 CENT 

Op 1 juli van het vorig 
jaar hadden eigenlijk te
gelijkertijd vier nieuv/e 
Nederlandse luchtpost
bladen van 130 cent 
moeten verschijnen. Van
wege technische proble
men is er destijds echter 
slechts één aan de loket
ten gekomen. 
Nu, met de invoering 
van het priority en het 
stonc/orc/tarief, zijn ge
heel nieuv/e luchtpostbla
den vervaardigd aan de 
hand van dezelfde mo
tieven als bij de lucht
postbloden die vorige 
zomer hadden moeten 
uitkomen. De bladen zijn 
ditmaal in offset gedrukt, 
op de nieuwe Mitsubishi
pers. Ze zijn voorzien 
van de aanduiding Prio
rity/ Prioritaire. De bla
den zijn op 2 januari 
voor het eerst aan de lo
ketten verschenen. 

Algemene gegevens 
Net als bij hetlucntpost
b l a d d a t o p l juli 1997 
verscheen is de waarde
aanduiding aangebracht 
in de vorm van een zegel 
met een 'leeuw die zijn 
tong uitsteekt'. De vier 
luchtpostbladen zijn ont
worpen door Ruud van 
Empel uit Amsterdam. 
De bladen, die op de pa
gina hiernaast in volle 
glorie zijn afgebeeld. 
Runnen worden onder
scheiden aan de hand 
van hun 'hoofdkleur' 
(respectievelijk zalm, 
okergeel, blauw en 
groen) maar ook qua 
tnema. 
Op het zalmkleurige 
luchtpostblad wordt de 
Nederlandse kunst uitge
dragen met behulp van 

portretten van Rem
brandt (zelfportret als de 
apostel Paulus) en Vin
cent van Gogh (zelfpor
tret). De originele doeken 
hangen in het Rijkmuse
um te Amsterdam. Ver
der is op dit blad een 
'Rietveld' stoel te zien, 
gefotografeerd door Paul 
Huf. De afbeelding van 
de stoel valt onder de ex
pliciete bescherming van 
'Beeldrecht'. 
Op het okergele lucht
postblad komt de Neder
landse folklore tot uiting 
in de vorm van een foto 
van de Zaanse Schans 
en tegels met tulpen. 
Op het blauwe luchtpost
blad wordt de Neder
landse reis en handels
lust vertolkt door een 
oude landkaart van 
WestNederland, de ha
ven van Rotterdam en 
een KLMvliegtuig. 
Op het groene luchtpost
blad tenslotte zien we de 
eeuwige strijd van Ne
derland tegen het water: 
de stormvloedkering in 
de Oosterschelde, het 
standbeeld van ir. Lely 
en de molens van Kin
derdijk. 

Technische 
bi jzonderheden 
De modelvellen van de 
vier luchtpostbladen zijn 
voor accoord getekend 
op 23 oktober 1997 
(blauw), 30 oktober 
(zalm), 5 november 
(okergeel) en 27 novem
Der (groen). 
Het offsetraster heeft 
rastermaat 80, waarbij 
elke kleur onder een an
der hoek is geplaatst: 
magenta onder 15, cy
aanblauw onder 75, 

geel onder 60 en zwart 
onder een hoek van 45 
qraden. Naast het zegel
beeld staat rechts een 5 
millimeter brede fosfor
balk. 
Voor de luchpostbladen 
is 70grams papier ge
bruikt De papierrichting 
is <> (liggend), het pa
pierdoorzicht lil. De 
drukrichtinq is O(nder). 
De drukvellen zijn vier
maal twee luchtpostbla
den groot. Onderaan het 
drukvel is een horizonta
le, meerkleurige Brunner
balk aangebracht. Tus
sen elk luchtpostblad zijn 
op de boven en zijran
den verticale, respectie
velijk horizontale snijlijn
tjes aangebracht. Op de 
zijranden staat halver
wege de bladen nog 
eens een extra horizon
taal lijntje. Halverwege 
elk blad staan op de bo
venvelrand paskruizen 
met cirkels. Bij het zalm
kleurige blad zijn in 
plaats van snijlijntjes 
paskruizen gecreëerd en 
zijn er middenin het vel, 
op de kruisingen ook 
paskruiz ïn geplaatst. 
Ver links van blad 1 
staan enkele krabbels 
(TvG). Op de linkervel
rand zien we naast elk 
luchtpostblad ook nog in 
het zwart de tekst 77865 
PTT NEDERLAND'Lucht
postblad rood', gevolgd 
door de letters cmyk, ge
drukt in de bijbehorende 
kleuren (cyaan, magen
ta, geel en zwart). De 
kleuromschrijving na het 
woord 'luchtpostblad' is 
steeds verschillend: geel, 
blauw en igroen. 
Het artikelnummer van 
de bladen is 985501. 
De oplage van de nieu
we luchtpostbladen van 
130 cent is 500.000 
stuks. 

STEMMIGE VEL EN ROLZEGELS VAN 
80 CENT VOOR ROUWENVELOPPEN 

Op 2 januari 1998 ver
scheen een zegel van 
80 cent doe bedoeld om 
te worden gebruikt voor 
de frankering van rou
wenveloppen. De in een 
grijsgroene kleur gedruk
te zegel is ontworpen 
door Rutger Fuchs in 
Amsterdam. 
Deze rouwzegels worden 
in loketvellen van 80 
stuks, respectievelijk 'aan 

de rol' aan de loketten 
verkocht. 

Druktechnische 
bi jzonderheden 
De velzegels zijn gedrukt 
in drukvellen ter grootte 
van tweemaal twee loket
vellen. Zo'n loketvel be
vat acht bij tien zegels, 
een wat ongebruikelijke 
omvang dus. Behalve de 
in de tabellen afgedrukte 

bijzonderheden kan nog 
het volgende worden 
vermeld. 
De cilinders zijn gegra
veerd met de Helihlelio
Kliscbograph. 
Linksboven in het drukvel 
zit het loketvel met in de 
rechteronderhoek (onder 
zegel 80) de aanduiding 
i?6 en linksonder dat 
met de aanduiding i IA. 
De beide rechterloketvel
len zijn  en dat is wel 
heel bijzonder  kop
staand in het drukvel ge
plaatst! Het vel met de 

Rouwzegels 1998 02011998 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 
Rasterpunten en rastertioek 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Zegels per loketvel 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegels 
Eerste verkoopdatum 
Verkoopdatum onder zegels 
Aanduiding'prijs per vel' 
Prijsaanduiding onder zegel 
Telcijfers (alleen links) 
Cumulatieve zegeltotalen (bovenrand 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

Perforatie: 
Soort perforatie 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal) 
Aantal tanden hor /ver 
Doortanding velranden 
Zegelformaat 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

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

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
zie velzegels 

Technische bijzonderheden: 
Indeling cilinders 
Zegels per rol 
Nummering achterzijde 
Artikelnummer 
Eerste verkoopdatum 

Papier en gom: 
zie velzegels 

Perforatie: 
zie velzegels 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

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

* linkervellen B(oven) rechtervellen 0(nder 

©1998Philatelie/RC Bakhuizen van 

■ v c i £ . c y c i 9 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) en O(nder)* 

gnjsgroen 
6 hor/9 ver 30° 

4 (tweemaal twee) 
80 (achtmaal tien) 
980100 
73 en 74 
2januan 1998 
75 en 78 
fl 64,
79 
110 
10,20, 70,80 
L1A RIA LIB RIB 
80 

Harrison & Sons 
HS3 1630/7% 
fosforescent 
rasterdiepdrukpapier 
1 (staand) 
lllq 
45/45 
ja/nee 
nee/nee 
D2c 
Harnson 

scheerperforaat 
13V2 13V2 
13 56 13 56 
20/20 
d/2/d/2 
29 5x29 5 mm 

geperforeerd 
29101997 
12673 

7 10 miljoen zegels 
onbepaald 
onbepaald 

■ noizegeis 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

2 banen van 10x22 
■} 

elke ' e zegel 
983501 
2januan 1998 

geperforeerd 
29101997 
12674 

4 65 miljoen zegels 
onbepaald 
onbepaald 

den Brink 
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aanduiding R IA zit dus 
op het modelvel rechts, 
kopstaand naast vel met 
de aanduiding UBen 
het vel met de aandui
ding RIB idem naast het 
vel met L IA. 
Op de middenboan, tus
sen de linker en rechter
vellen ( t /ß en R/A) zien 
we drie blokjes (vierkant, 
langwerpig liggend, nèt 
niet vierkant) naast rij 
10. Daarboven, naast rij 
9, staat een driehoekje 
en naast rij 8 zien we 
een schuine balk. Tussen 
de beide andere loketvel
len, naast de rijen 1 tot 
en met 3, zien we dezelf
de reeks figuren, maar 
nu 180 graden gedraaid 
ten opzichte van het mid
delpunt van het drukvel. 
Andere nieuwigheden 
zi^n de vermelding van 
de ve/prijs (dit in ver
band met het ongewone 
aantal zegels per vel) en 
het feit dat er alleen op 
de linkervelrand telcijfers 
te vinden zijn. Rechts 
ontbreken de gebruikelij
ke telcijfers geneel en 
daarvoor in de plaats 
zijn op de bovenvelrand 
de getallen 10, 20, 30, 
enzovoorts tot en met 80 

gekomen. 
Gevraagd naar de ratio 
van deze innovatieve 
layout wordt van de zij
de van PTT Post medege
deeld dat de oorzaak 
moet worden gezocht in 
het bijzondere zeqelfor
maat. Door de recntertel
cijfers achterwege te la
ten en de twee 'telcijfer
loze' zijden tegen elkaar 
te plaatsen kon zoveel 
ruimtewinst worden ge
boekt dat het niet nodig 
was om op een andere, 
onvoordeligere papier
breedte over te stappen. 
Ook landen als Luxem
burg, Duitsland en Indo
nesië vermeld(d)en sub
totalen op hun velran
den. Gespecialiseerde 
verzamelaars zijn daar 
niet blij mee: die kregen 
in bepaalde gevallen de 
relevantste velrandinfor
matie op de linkervel
rand gewoonweg niet in 
handen omdat de loket
tisten daar bezwaar te
gen aantekenden. Een 
ruim in zijn tijd zittende 
vakantieganger loste dat 
op door de rij voor het 
loket rustig te laten aan
groeien tot het juiste mo
ment daar was! 

■ 
■ ■ 

—"1 '1 

! ■ 
■ • 

■ 
" ■ ■ " 1 " i 

■ ■ 1' 1 
r"""i "̂11 

1 

^m ■ 
■ h 

r—l 1 
Een consequentie van de 
fêtebêche geplaatste lo
ketvellen is wel dat de 
drukrichting van linker
en de rechtervellen nu 

1 : 10 : 20 : 30 1 

1 l 

2 : 

■ 
• 

1 ■ 
• .J 

Rouwzegels: ...nieuwe methode van telcijfers en cumulatieve kolomtotalen... 

verschilt (zie de tabel). 
Scherpe waarnemers 
kunnen dus de zegels uit 
linker en rechtervellen 
van elkaar onderschei
den! 

Ook bij de perforatie 
werkt die têtebêche
plaatsing door! Omdat 
er scheerperforaat is ge
bruikt hebben we bij 
deze zegels te maken 
met het fenomeen van 
omgeklapte papierrestjes 
uit de perforotiegaten. 
Bij de linkervellen zijn 
die restjes naar onder 
toe omgeslagen en bij de 
rechtervellen naar boven 
toe. 

Voor de rolzegels zijn 
aparte cilinders gebruikt. 
Op het modelvefzien we 
op de middenboan de
zelfde figuurtjes als op 
de drukvellen van de vel

zegels het geval is, zij 
het in een andere volgor
de: de driehoek en daar
onder de schuine bolk 
naast rij 22, vierkant 
naast rij 2 1 , staand blok 
en smal liggend blok 
naast 20. Ook hier is 
sprake van een draaiing 
van 180 graden, waar
bij de figuurtjes ook nog 
eens naast de rijen 17 tot 
en met 19 terecht zijn 
gekomen. 

Een kopstaande ge
plaatste rechterbaan is 
bij de rolzegels achter
wege gebleven, al had 
het bij alle draaiingen 
die men heeft doorge
voerd eigenlijk wel voor 
de hand gelegen. De 
meeste kenmerken van 
de velzegels komen we 
ook bij de rolzegels te
gen; dat blijkt ook uit de 
tabel. 
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SCHIP MET NEDERLANDSE POST IN 
CONTAINERS ZINKT BIJ DE AZOREN 

Ongeveer twintigdui
zend brieven en vijfhon
derd pakketten en aan
getekende stukken heb
ben een tijdelijke  of 
misschien zelfs wel de
finitieve  rustplaats ge
kregen op de bodem van 
de Atlantische Oceaan, 
nabij de Azoren. 
Het gaat om een zending 
post die afkomstig was 
uit Nederland, bestemd 
voor de Verenigde Sta
ten en het Caribisch ge

bied. De stukken zaten in 
twee containers, die aan 
boord waren van de 
Carla, een schip dot op 
25 november 1997, ter
wijl het op weg was naar 
New Jersey in de Ver
enigde Staten, tijdens 
een orkaan doormidden 
brak. 
De bemanning kon ge
lukkig worden gered, 
maar het voorschip met 
daarin de postcontainers 
ging tijdens een ber

gingspoging op 2 de
cember verloren. 
De pakketten en de aan
getekende stukken zijn 
bij het vertrek door PTT 
Post geregistreerd, de 
brieven niet. De afzen
ders kunnen  als ze een 
verzekering hebben ge
sloten  de schade bij PTT 
Post verhalen. Los daar
van geeft de PTT de af
zender van een verdwe
nen pakket 75 gulden uit 
coulance. Wie door de 
schipbreuk een aangete
kend stuk is kwijtgeraakt 
krijgt vijftig gulden. 

RIETDIJK: PRIMA 
VEILINGSTEMMING 

De stemming op de in 
november gehouden vei
ling van J.K. Rietdijk te 
Den Haag was prima. 
De bijna 4.000 kavels, 
afkomstig van meer dan 
350 inzenders, werden 
toegeslagen aan ruim 
600 verschillende ko
pers; samen besteedden 
ze een bedrag van ruim 
1.8 miljoen gulden. 
Een proef van de zegel 
van 15 cent Willem lil 
(emissie1852) bracht 

bijna 19.000 gulden (in
clusief opgeld) op en een 
gespecialiseerde collectie 
Bosnië f 19.500.. 
Topprijzen werden er 
OOK gerealiseerd voor 
zegels van China, Japan 
en een aantal andere 
ZuidoostAziatische lan
den; de opbrengsten be
droegen vaak vier of 
vijfmaal de inzetprijs. 
Ook voor stempels en af
wijkingen van Neder
land bestond op de vei
ling grote belangstelling. 
Een collectie puntstem
peis in drie albums 
bracht f 14.000.op. 



P O S T W A A R D E 
STUKKEIII SAMENSTELLING: A. B O S M A N , POSTBUS 6 9 9 4 , 6 5 0 3 GL NIJMEGEf 

EN DRS. J . SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 
China (Volksrepubliek) 
Twee enveloppen met 
waardeindruk 20 fen 
(met afbeelding van aar
dewerk) zijn uitgegeven 
in het formaat 176x110 
mm. Op de keerzijde 
aanwijzingen in Chinese 
karakters voor fiet ge
bruik van de envelop
pen. 

Duitsland 
Op gereclyced papier is 
een briefkaart uitgege
ven met een waardein
druk van 100 pf. en een 
afbeelding van fiet Scfiil
ler/Goethemonument. 
De fosforbalk bevindt 
zich 20 mm naast deze 
waardeindruk. 

GrootBrittannië 
Postage paid/ILS 25/ 
Great Britain in een 
rechthoekig liggend kast
je staat op een uitgege
ven envelop, die bestemd 
is voor verzending van 
pakjes per luchtpost we
reldwijd. Voor bijplak
king van postzegels, in
dien nodig, is een wit 
veld gereserveerd op de 
blauwe ondergrond. O p 
de adreszijde is een ver
nieuwd inklaringsformu
lier met aangepaste tekst 
afgedrukt. De envelop is 
met schuimrubber ver
sterkt, heeft een zelfkle
vende sluitklep en kost 
£ 4.99. Het formaat is 
395x330 mm. 

Hongarije 
Het familiewapen van de 
Hongaarse huzaar 
József Luka is gebruikt 
als waardeindruk van 
een briefkaart die uitge
geven is ter herdenking 
van de 450ste verjaar
dag van de gevangenne
ming van József Lulca in 
1547. Links op de kaart 
de afbeeldingen van de 
huzaar te paard en het 
familiewapen. 

De internationale thema
tische postzegeltentoon
stelling was een goede 
aanleiding voor de uit
gifte van een bijzondere 
Briefkaart. De waarde
indruk toont een gesti
leerde envelop met het 
tentoonstellingsembleem. 
Op de adreszijde van de 
kaart de tekst temafi
la 97Kecskemeten ' 40 
jaar Mabéosz themati
sche afdeling' in het 
Hongaars. 

Hongkong 
Een luchtpostbrief met 
links op de adreszijde af
beeldingen van beziens
waardigheden in Hong
kong is uitgegeven in riet 
formaat 208x102 mm. 
De keerzijde toont links 
eveneens bezienswaar
digheden en rechts vijf 
regels voor de afzender. 
Aanwijzingen voor de 
verzending staan daar
onder in de Engelse en 
Chinese taal. 

Leriand 
In het septembernummer 
van 'Philatelie' werd de 
uitgifte gemeld van de 
briefkaarten 18 en 19, 
die de deelname aan 
buitenlandse filatelisti
sche evenementen me
moreerden. Inmiddels is 
briefkaart nummer 20 
verschenen, die de deel
name aan de tentoonstel
ling in Zweden onder de 
aandacht brengt. Het 
formaat is 147x105 mm. 
De waardeindruk is 16 
santimi en de prijs van 
de kaart bedraagt 25 
santimi. 

Macedonië 
Op geel papier werd een 
briefkaart uitgegeven. Het 
formaat is 135x90 mm. 
De uitvoering is zoals bij 
vorige kaarten. 

Malta 
De deelname aan de 
postzegeltentoonstelling 
Naposta 97, die in mei 
van het afgelopen jaar in 
Stuttgart gehouden werd, 
was voor de Maltese pos
terijen aanleiding een 
bijzondere briefkaart uit 
te geven. Linksboven op 
de adreszijde toont een 
kleurrijke afbeelding het 
boek 'Sagen en legenden 
van Malta', waaruit de 
jongen Gahan te voor
schijn komt. Daaronder 
het embleem van de ten
toonstelling. Rechts het 
nieuwe ernbleem van de 
posterijen en de medede
ling van de deelname 
aan de tentoonstelling. 

Oekraïne 
Een bijzondere envelop 
bestemd voor oudstrij
ders om gratis hun ka
meraden, familieleden 
en vrienden een groet te 
zenden, werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van 
de overwinning op Duits
land. Op de envelop 

geen waardeaandui
ding maar een driehoe
kig stempel met daar 
omheen 'Brief van een 
veteraan 1995'. 
De illustratie bestaat uit 
een soldaat voor een 
wand met spreuken, die 
aan de overwinning her
inneren. 
Verder is nog een uitgifte 
te melden van een brief
kaart zonder waardein
druk, maar met het sym
bool dat het porto voor 
het binnenland betaald 
is. De afbeelding toont 
gestileerde kinderen met 
een globe die te zomen 
het getal '70 ' vormen en 
daar omheen de tekst 
Artek 19251995. 

Portugal 
De herdenking van '20 
jaar plaatselijke demo
cratie' werd gevierd met 
de uitgifte van een brief
kaart. De waardeindruk 
(49 esc.) toont een vrouw 
met cape. Links op de 
kaart de tekst die aan de 
herdenking herinnert: 
' ANMP/ Nationaal ver
bond van Portugese ge
meenten/20 jaar/ plaat
selijke democratische 
kracht'. 

)M 
li^n 
. 

i 
t — 1 
 — 

Postwaardeshjk 40 jaar ruimte
vaart 

w 
^P"PH!SL 

■ai-'mm mm mm mm m. 

i 
— — 
"" 
1"  1 T 

Postwaardestuk 200ste geboor

tedag Litke 

Rusland 
Vijf enveloppen zijn met 
de waardeindruk A uit
gegeven. Deze zijn uit
sluitend bestemd voor 
binnenlands gebruik. De 
letter van de waardein
druk staat voor 950 roe
bel. De prijs van de en
veloppen is 1550 roebel. 
Links op de adreszijde 
staan afbeeldingen met 
daarbij een verklarende 
tekst. 
De aanleidingen voor de 
uitgiften zijn respectieve
lijk: a. 50 jaar moderne 
vijfkamp; o. De Narvo

Postwaardeshjk 50 jaar moderne vijfkamp 

Postwaardestuk Narvopoort St. Petersburg 

Postwaardestuk vlinders 

poort te Petersburg; c. 
Vlinders; d. 40 jaar 
ruimtevaart met afbeel
ding van lancering van 
de eerste Spoetnik op 4 
oktober 1957 en e. 
Tweehonderdste geboor
tedag van de zeevaarder 
en onderzoeker admi
raal F.P. Litke. 

Slovenië 
Zeilboten zijn de afbeel
dingen op drie geïllu
streerde briefkaarten die 
in de zomer van 1997 in 
Slovenië werden uitgege
ven. Geen waardeaan
duiding, maar de mede
deling 'port voor het bin
nenland (13 t.) betaald'. 
Op de keerzijde respec
tievelijk de Spirit of Slo
venia voor een gezicht 
op Koper, een zeilboot 
uit de klasse 470 voor Pi
ran en de Optimis 210 
voor Portoroz. Een ver
klarende tekst comple
teert het geheel. De kaar
ten kosten 60 t. per stuk. 

Slowakije 
Een bijzondere envelop 
met een waardeindruk 
van 8 sk. en het staats
wapen van de Slowaak
se Republiek werd uitge
geven met het motief fief
dadigheid. Links op de 
adreszijde zien we een 
afbeelding van heiligen 
met engelen en de tekst 
'Slowaakse katholieke 
liefdadigheid'. De kaart 
kost 9 sk. 

St. Pierre et Miquelon 
Voor ons ligt een enve
loppe, bestemd voor 
briefverkeer met Frank
rijk alsmede met Monaco 
en Andorra, zoals op de 
achterzijde van de enve
lop staat aangegeven, 
uitgegeven voor brieven 
die niet zwaarder zijn 
dan 20 grom. Er is geen 
waardeindruk voor de 
verschuldigde 3 franc 
port, maar een afbeel
ding van Marianne met 
kokarde in kleur en een 
opdruk St. Pierre et Mi
quelon in zwart. 
Het bijzondere van deze 
envelop is de beveiliging 
tegen vervalsing. Naast 
de afdruk van Marianne 
bevindt zich een recht
hoekig blauw veld van 
65x22 mm. In dit veld is 
aan de bovenzijde en 
aan de onderzijde het 
woord LA POSTE ge
drukt. Wanneer een foto
kopie van deze envelop 



gemaak t word t , ver
schijnt tussen deze twee 
woo rden LA POSTE het 
w o o r d contrefa^on, da t 
'vervals ing ' betekent. 
O o k in Frankri jk (en an 
dere landen) wo rd t deze 
methode toegepast. Links 
op de adresz i jde een 
deel van de landkaar t 
w a a r o p St. Pierre et M i -
quelon staan afgebeeld . 
De envelop w o r d t ver
kocht voor 5 f. 

Postwaardestuk van Saint-Pierre et Miquelon (fotokopie); het woord 
contrefa^on (rechtsboven] maakt duidelijk wat er gebeurd is 

Postwaardestuk van Saint-Pierre et Miquelon (origineel); de 
gui7/oc/ie-druk naast de ingedrukte zegel ziet er normaal uit 

KILOWAAR MET VEELAL 1996/1997 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en tiogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië; grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

1 0 0 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
20,00 
13,00 
55,00 
10,00 
18,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 60,00 + ƒ 4,00 porto / Orders boven ƒ 60,- portovrij 

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

Levering onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

I0EK7 U f^EOEHiam EU OyEQIEE? 
D a n zi jn we l l i ch t m i j n r e g e l m a t i g ve rsch i jnende l i js ten ie ts 
v o o r u! 
Deze l i js ten, w e l k e zege ls , b r i e v e n , boek jes, FDC's, e tc . b e 
v a t t e n , zi jn in teressant voo r z o w e l d e beg innende als d e g e 
v o r d e r d e verzamelaar , a l sook v o o r d e wederverkoper . 

mu nmtim cnfiaiioEm KOPEN IOHOER tm micoi 
U heef t een o n b e p e r k t e m o g e l i j k h e i d to t re tourneren en u 
betaa l t na o n t v a n g s t en g o e d k e u r i n g uwerz i jds . 

M a g ik u eens nader i n f o rmeren? Ik stuur u graag mi jn laat 
s te l i jsten t o e . 

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

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3. Spoorwegen 4« Padvinderij 
5« Schepen 6. Lucht-ZRuimtevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschillende velletjes) 

lijsten 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 Clemensldrche i z 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 X5l 45X75 Fax: 0049 25146718 

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/51 
Fax 0541-520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
"Tel. 076-5215912 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Turtsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tei. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar en 

modeltreinen 

ientiorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 



DE POLYNESISCHE DRIEHOEK 
Em ovehepehde cultuur van Hawaii tot m rmt 
Nimm-Ieehnd en Pamäknd PAUL VAN DER GRIJP, NIJMEGEN 

Binnen de filatelie staat Polynesië vooral bekend als een land, 

als een soort verkorte naam voor Frans-Polynesië. Volgens 

de auteur omvat Polynesië echter veel meer dan alleen Frans-

Polynesië. Het omvat namelijk de driehoek met Hawaii'in het 

noorden, Nieuw-Zeeland in het zuidwesten en Paaseiland in 

het oosten. In deze bijdrage bakent hij de Polynesische 

driehoek verder af, verklaart hij de naam Polynesië en 

analyseert hij oorsprong en culturele identiteit van de 

bewoners. Het artikel besluit met de vraag wie eigenlijk de 

ontdekkers van Polynesië waren. 

OVERKOEPELEND 
CULTUURGEBIED 
Frans-Polynesië, een Territoire 
d'Outre Mer of overzees ge
biedsdeel van Frankrijk, is een 
land in filatelistische zin. Het 
heeft eigen uitgiften van post
zegels en andere filatelisüsche 
elementen zoals strafportze-
gels en postwaardestukken, 
waarop die landsnaam duide
lijk staat aangegeven. Dat is 
pas het geval sinds 1958. 
Vóór die tijd heette Frans-Po
lynesië officieel nog Etablisse
ments Francais de rOcéanie, ofte
wel de Franse Gebiedsdelen 
van Oceanië. Dat stond ook 
op de postwaarden. Nog lan
ger geleden, aan het eind van 
de vorige eeuw, werden daar 
nog gewone Franse postzegels 
met de opdruk Tahiti ge
bruikt. Frans-Polynesië is ech
ter aanmerkelijk groter dan al
leen het eiland Tahiti. En het 
Polynesië waar dit artikel over 
gaat, is veel en veel groter dan 
Frans-Polynesië. 
Het gebied van Polynesië om-

immvmrmmmmm 
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1. Zonsondergang bij Motu Tapu (letter
lijk 'verboden eiland ) in Frons-Polynesié 

3 Postzegel uit 1892 met de overdruk 
Tahiti en de nieuwe waarde iO centimes 
Eind vorige en begin deze eeuw werden 
in de Etabiissements Francais de l'Océa-
nie postzegels met en zonder de overdruk 
Tahiti (d.i net hoofdeiland) naast elkaar 
gebruikt 

vat eenvijfde deel van het 
aardoppervlak. Het gaat dus 
inderdaad om een aardrijks
kundige aanduiding, maar die 
heeft in de eerste plaats een 
culturele betekenis. Polynesië 
omvat de driehoek met Ha
waii in het noorden, Nieuw-
Zeeland in het zuidwesten, en 
Paaseiland, bij Latijns-Ameri-
ka, in het zuidoosten. 
Frans-Polynesië ligt in het oos
ten van de driehoek en omvat 
onder meer de Genootschaps-
Eilanden (waaronder Tahiti) 
en de Marquesas. Behalve de 
al genoemde landen liggen 
binnen de Polynesische drie
hoek onder andere ook Sa
moa, Tokelau, de Cook-Eilan-
den en Tonga. Eveneens bin
nen de Polynesische drie
hoek, maar dan helemaal in 
het westen, liggen de eilanden 
Wallis en Futuna, een ander 
Territoire d'Outre Mer van 
Frankrijk. Wallis' en Futuna 
zijn dus Frans en ze behoren 

tot Polynesië, maar niet tot 
Frans-Polynesië. 

THEMATISCHE AFBAKENING 
Het misverstand over wat wel 
en wat niet tot Polynesië be
hoort, is waarschijnlijk hierin 
gelegen dat er behalve Frans-
Polynesië geen enkel ander 
land binnen deze driehoek is, 
dat de aanduiding 'Polynesië' 
of 'Polynesisch' binnen zijn 
landsnaam voert. Maar de au
tochtone inwoners van die an
dere landen vatten zichzelf 
wel degelijk op als Polynesiërs, 
als deel-uitmakend van één 
gemeenschappelijke, overkoe
pelende Polynesische cultuur. 
Dit geldt ook voor de Hawaiï-
anen en voor de Maori van 
Nieuw-Zeeland, die door his
torische omstandigheden et
nische minderheden op hun 
eigen eilanden zijn geworden. 
In de andere Polynesische lan
den zijn Polynesiërs nog 
steeds verreweg in de meer
derheid. 
Na deze thematische afbake
ning worden hier twee vragen 
beantwoord: 1. Waar komt de 
naam Polynesië vandaan? 2. 
Waar komen de Polynesiërs 
zelf vandaan? Oftewel: wie zijn 
de Polynesiërs eigenlijk? Dit 
artikel gaat dus niet in op al
lerlei overigens ook zeer inte
ressante staatkundige of kolo
niale kwesües, bijvoorbeeld 
hoe Hawaii de vijftigste staat 
van Amerika is geworden, of 
hoe Paaseiland met zijn myste
rieuze stenen beelden deel 
van Chili is gaan uitmaken, of 
hoe het komt dat Tonga nooit 
gekoloniseerd is geweest en 
het enige Polynesische ko
ninkrijk is dat als zodanig een 
staatsvorm kon worden. 
Het gaat hier immers om de 
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2 Zeilschip op de helling in Papeete, de 
hoofdstad van wat toen nog Etablisse
ments Fran<;ais de l'Océanie werd ge
noemd 

4. De Polynesische driehoek op een (hier 
ongetande) Franspolynesische postzegel. 
Sandwich Eilanden (Isle Sandwich') in 
het noorden is de oude Europese bena
ming voor Hawaiï Bovenop de centraal 
geplaatste omtrek van het eiland Tahiti is 
een octopus afgebeeld, een belangrijke 
mythologische "figuur in heel Polynesië 

afbakening van een cultuurge
bied. Zoals H. Buitenkamp in 
een artikel over tentoonstel
lingsregels voor postgeschie-
denis in 'Philatelie' in septem
ber 1994 terecht opmerkte: 
'Wordt bij een streekverzame-
ling de nadruk gelegd op het 
culturele erfgoed van de regio 
en wordt dat postaal, bena
derd, dan hebben we te ma
ken met een thematische ver
zameling' (pagina 626). De 
streek waar dit thematisch-fila-
telistische artikel over han
delt, is echter wel een regio 
van wereldformaat. 

DE NAAM POLYNESIË 
Op de vraag waar de naam Po
lynesië vandaan komt, is een 
kort antwoord mogelijk: uit 
Griekenland. In het Grieks be
tekent poli immers 'veel' en 
het Griekse woord nèsoi bete
kent 'eilanden'. Polynesië, of 
poli-nèsoi, betekent dus 'veel ei
landen'. Maar er is natuurlijk 
meer over te zeggen. 
Van alle werelddelen werd 
Oceanië pas als laatste we
relddeel 'ontdekt ' door Eu
ropeanen, lang nadat Colum
bus Amerika ontdekte. Het » 
waren Nederlanders die in ^ 
het begin van de zeventiende — 
eeuw voor het eerst in aanra- ~ 
king kwamen met Polyne- •= 
siërs. Die Nederlanders wa- = 
ren Willem Schouten en Ja- ^ 
cob Ie Maire; de Polynesiërs ™ 
in kwestie waren Tonganen. ^ 
Later, in 1642, zou Abel Tas- 2 
man als eerste Europeaan 5 
Nieuw-Zeeland aandoen. °" 
Het ging hier om incidentele W 
en min of meer toevallige rei- *»' 
zen die, in ieder geval voor Ne
derland, geen historische ge
volgen hebben gehad. De eer
ste Europese reiziger die Poly-
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5. Polynesië is negen maal zo groot als West Europa, dat wil zeggen zonder de GOS-staten (d.i. het voormalige Oostblok). De ver
houding van lana tot water is echter 1:70 

vandaan? Volgens archeolo
gen was er ongeveer 3500 jaar 
geleden in Oceanië een mi
gratie van mensen met een ta
melijk homogene cultuur, die 
zij naar een archeologische 
vindplaats op Nieuw-Caledo-
nië Lapita noemden. De Lapi-
ta-mensen zouden oorspron
kelijk, zo'n 40.000 jaar gele
den, van het Aziatische conti
nent komen. Via Indonesië, 
Nieuw-Guinea en Nieuw-Cale-
donië, gebieden die toen al 
door andere volkeren werden 
bewoond, verplaatsten de La-
pita-mensen zich naar de Ton
ga-Eilanden. Rond 1250 voor 
Christus vestigden deze 'Vi
kingen van de Pacific' zich in 
Tonga en een of twee eeuwen 
later in Samoa. Zij werden 

6. Lokale Hawaiiaanse briefkaart verzonden op 19 april 1895 binnen Honolulu. In het 
ld staat een gedeeltelijke wereldkaart afgebeeld, met hlonolulu in (ingedrukte) zegelbi 

het centrum. Tussen 1851 en 190ü gat Hawaii nog eigen postzegels en »_ 
stukken uit, die werden gedrukt door de gerenommeerde Amerikaanse drukker van 

gaf Hawaii nog eigen postzegels en postwaarde-
. , __ ^ . . j r de gerenommeerde Amer'' 

waardepapieren American Bank Note Company in New York 

nesië en Oceanië meer in het 
algemeen in kaart kon bren
gen, was de Britse kapitein Ja
mes Cook aan het eind van de 
achttiende eeuw. Cook maak
te drie lange zeereizen door 
het gebied en werd daarbij 
door notoire wetenschappers 
vergezeld. Onder hen was de 

oo botanicus Joseph Banks. 
^ Wat Cook en zijn mannen op-
~ viel waren de fysieke, taalkun-
~ dige en culturele verschillen 
•^ tussen de eilandbewoners in 
= het westelijke deel van de Gro-
^ te Oceaan en de eilandbewo-
s: ners in het oosten. Deze ver-
™ schillen werden ook door late-
2 re reizigers opgemerkt. In 
= 1832 publiceerde de Franse 
"~ marinekapitein Dumont d'Ur-

ville daarover in een gezag
hebbend internationaal tijd
schrift. In zijn publikatie stel
de Dumont d'Urville voor om 
de oostelijke eilandbewoners 
'Polynesiërs' te noemen, naar 

de vele eilanden in het ge
bied. Ten noorden van Poly
nesië en ten zuidoosten van 
Japan ligt een gebied met vele 
kleine eilanden, dat hij Micro
nesië noemde. Het woord mi-
crobetekent immers klein. 
Verwezen deze benamingen 
nog naar het aantal en de om
vang van de eilanden, de 
naam die Dumont d'Urville 
gaf aan de westelijke eilanden, 
Melanesië, verwees naar de 
huidskleur van de bewoners. 
Het Griekse woord melas bete
kent namelijk zwart. 
Tot Melanesië behoren onder 
meer Papoea Nieuw-Guinea, 
de Salomons-Eilanden, Vanu
atu, Nieuw-Caledonië en Fiji. 
De namen Melanesië, Micro
nesië en Polynesië zijn geble
ven. 

OORSPRONG EN 
IDENTITEIT 
Waar komen de Polynesiërs 

met Vikingen vergeleken om
dat ook de Vikingen destijds 
retourreizen over open zee 
maakten. 
Vanuit Tonga en Samoa ver
spreidden de Lapita-mensen 
zich via de Marquesas verder 
over de andere Polynesische 
archipels, zoals Hawaii, de Ge-
nootschaps-Eilanden, de Cook-
Eilanden en, veel later, Nieuw-
Zeeland. Het bevolken van de 
Polynesische driehoek - ofte
wel het tijdsverschil tussen de 
eerste menselijke nederzet
ting in Tonga en die in Nieuw-
Zeeland - heeft volgens ar
cheologen zo'n zesentwintig 
eeuwen geduurd. Nieuw-Zee
land {Aotearoa in het Polyne-
sisch, wat 'lange witte wolk' 
betekent) werd namelijk pas 
rond 1350 na Christus voor 
het eerst bewoond. De bevin
dingen van archeologen wor
den ondersteund door verge-
lijkend-linguistisch en cultu
reel antropologisch onder
zoek. 
De Polynesische driehoek 
vormt een homogeen cultuur
gebied. Ten eerste zijn de 
plusminus vijftig Polynesische 
talen onderling nauw verwant; 
ze vormen een hechte sub
groep binnen de zogeheten 
Austronesische taalfamilie, 
dat wil zeggen de verwante ta
len van Australië, Indonesië 
en andere landen in Zuidoost-
Azië en Oceanië. Ten tweede 
zijn er grote overeenkomsten 
wat betreft sociale en politieke 
organisatie (familie-structuur 
en het systeem van hoofd
schap). Een derde punt be
treft technologische ontwikke
ling, bijvoorbeeld houtbewer
king, en artistieke expressie in 
zang en dans. Alle Polynesi
sche samenlevingen kenden 
hoofdlieden. In sommige ge
vallen (zoals Tonga en Ha
waii) werd het systeem van 
hoofdschap eind vorige eeuw 
naar Europees voorbeeld zelfs 

POLYNESIË FRANCAISE 

7. Velletje van Frans-Polynesië met van links naar rechts een kiwi (het nationale sym
bool van Nieuw-Zeeland en tevens de biinaam voor - vooral blanke - Nieuwzeelan
ders), een Nieuwzeelandse Polynesiër (or Maori) , de kaart van Nieuw-Zeeland, en het 
ceremoniële slagwapen van de Maor i 



8 Ongetande postzegel uit dezelfde se
rie als nummer 4 , nu met een afbeelding 
van een Polynesier van Poaseiland en te 
vens een kaart van dat eiland Chil i , de 
staatkundige eenheid waartoe Paasei-
land thans "behoort, protesteerde bi| de 
Franse autoriteiten tegen de uitgifte van 
deze postzegel, omdat daarop zou wor
den gesuggereerd dat Poaseiland deel 
van Frans-Polynesie uitmaakt 

9 Chileens luchtpostblad met de vermaarde mysterieuze stenen beelden van Paoseiland 

11 In het gezicht getatoeëerde Nieuw 
zeelandseMoori 

POLYNESIË FRANCAISE 

&M>i^ lü Jint^m^t itta 'him !^tuii**oA 

lÉÉÉÉAÉÉÉÉiAtÉAÉÉM 
10 Hawauaanse zeilkono op Franspolynesische 
postzegel Rechtsboven stoot nogmaals de Polynesi 
sehe driehoek met Tahiti ook hier weer buitenpropor
tioneel groot en ietwat chauvinistisch in het midden 

T O M G/V 
Self adhesive Stamps 
4 at 1 s 2 at 2s 6 at 32s 

20th Anniversary of the Coronation 
of His iS/lajesty King Taufa'ahau Tupou IV 

w w r ^ ' v m ' w v f ^ ^ ^ ^ v « ! 
12 Het paleis van de koning van Tonga op de kaft van een Tongaons postzegelboek|e Binnenin zitten 
zelfklevende zegels met 's konings konterfeitsel 

|u ots Hts HoftN L' :a AVRIL IAI6 

i O F jJiWAtus 
X'̂ FufuNA, 

MMAMÉMMkMMi 

15 Jacob Ie Maire op een 
zegel van Wallis en Futu-
na No de ontmoeting met 
Tongonen (zie 14) 'ontdek
ten'Schouten en Le Maire 
de eilanden Futuno en Aio 
f i , door hen Hoorn ge 
noemd 

IHjivi^lcoand ExpkxvnsofthePacitic ' 
Maur f 5 9 
Marmr 

ê • 

MHIÉiÉIIIIIÉIIIIIM 
13 Eerste ontmoeting tussen Tasman en 
Tonganen in 1643 op het eiland 'Eua 
O p de achterplecht van het schip wap
pert de Nederlandse dnekleur 

16 Abel Tasman, de verguisde 'ontdekker' van Nieuw-Zeeland, durfde in 
1642 met aan land te gaan omdat de Maori op het strand hem duidelijk te 
kennen gaven dat hi| ongewenst was Afgebeeld is hier een (ongetande) 
Nieuwzeelondse dubbele drukproef, er bestaan geen ongetande postze 
gels van dit type 

14 Wil lem Schouten die (samen met Jacob le Moire) 
de eerste Europeaan was die in aanraking kwam met 
Polynesiers Dit was in 1616, de Polynesiers waren 
Tonganen Overigens is de hier zichtbare tanding met 
die van de postzegel, maar van de drager van de zelf
klevende, ongetande postzegel 

getransformeerd tot koning
schap. 
Toch zijn er ook markante 
verschillen, met name tussen 
West-Polynesië (Tonga, Sa
moa, Wallis en Futuna) en 
Oost-Polynesie (de meeste an
dere eilanden, incluis Nieuw-
Zeeland, dat geografisch welis
waar in het westen ligt, maar 
cultureel duidelijk tot Oost-

Polynesië behoort). Zo ziet 
men alleen in de archeologie 
van Oost-Polynesiè stenen vij
zels, geschouderde stenen bij
len - voor een betere greep 
op de steel - en vishaken van 
schelpmateriaal. 
Een ander voorbeeld is de 
kava. Dit is een licht-verdoven-
de, niet-alcoholische drank, 
gemaakt van de wortel van de 

Piper methysticum, een soort pe-
perplant. De kava-drank wordt 
overal in Polynesië in grote 
hoeveelheden gedronken. In 
West-Polynesiè is het kava-ce-
remonieel echter veel verder 
ontwikkeld dan in Oost-Poly-
nesië. In Oost-Polynesiè daar
entegen was vroeger het ver
schijnsel van de rituele men
senoffers weer veel verder uit

gewerkt. De eerste Europese 
reizigers waren natuurlijk 
nogal geschokt door dat soort 
mensenoffers, een echte cultu
re shock. 

ONTDEKKERS VAN POLYNESIË 
Ik wil besluiten met de vraag 
wie eigenlijk de Polynesische 
eilanden ontdekten. Eerst 
noem ik enkele overwegin-

25 



17 Kapitein James Cook op een 
zegel van de naar hem ver
noemde Cook Islands 

FLORAOF COOK'S VOYAGE 

19 Micronesische zeilkano 
20 Australisch posiwaardestuk (envelop) met dubbele afbeelding van de Banksia serrata Deze plant werd verzameld door en ver 
noemd naar Joseph Banks, de botanicus die James Cook op zi|n reis door Oceanie vergezelde 

Z u RECONNAISSANCE XI MS lOrAUTI DUMONTOURVIIIE 

ÉMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉAM 

18 De Franse marinekapitein Dumont d U 
de naam Polynesie bedacht 

21 Kaft van een Frans postzegelboek|e waarop een eerbetoon aan be

roemde Franse zeeliedenontdekkingsreizigers wordt gebracht 

23 Zestiende eeuwse astrolabe en daar 
achter een stok of rietkoort Dit soort 
nautische kaarten werd zowel m Polyne
sie als Micronesië gebruikt 

gen. Volgens sommigen zou 
de eerste vestiging van de La
pitamensen op de Polynesi
sche eilanden op louter toeval 
berusten en niet zozeer een 
doelbewust zoeken naar 
nieuw land zijn geweest. De 
schepen van de Polynesiërs 
zouden door stormen op drift 
zijn geraakt. Daarmee zou de 
vergelijking met Vikingen dus 
op losse schroeven komen te 
staan. Maar de verplaatsing 
van zoveel mannen en vrou
wen over zoveel eilanden 
pohnèsoi  op zo'n grote on
derlinge afstand, veronder
stelt mijns inziens meer dan 
alleen toeval in de vorm van 
onverwachte stormen en op 
drift geraakte schepen. 
Deze veronderstelling werd 
onlangs bevestigd door de 
succesvolle experimentele reis 
van de Hokule'a  overigens 
niet te verwarren met de al
lang achterhaalde theorieën 
van Thor Heijerdahl uit de ja
ren vijftig. De Hokule'a is een 

f « »»._r '  — 

^ ^ i ^ ^ a « ^ i ^ M « 

24 Schaal van Lopitaaardewerk 
25 NieuwZeeland werd pas omstreeks 
1250 voor het eerst door mensen be
woond, oftewel 26 eeuwen na de eerste 
bewoning van de Tongoeilanden 

DEUTSCHE] 
BUNDESPOST 

26 Polynesiërs worden weleens de 'Vikingen van de Pacific' genoemd Maar in tegen 
stelling tot de Vikingen, die hun actieradius beperkten tot de kusten van WestEuropa 

I  H l . j j . I I i .?7 ' I . Di r I i £ j  L..J u 1. . r sreiiing TOT ae viKingen, aie nun acneroaius oeperKien TOT ae Kusieii vtiTi 
en de Middellandse Zee, voeren de Polynesiërs in dezelfde ti|d geregeld 

 j r o p a 
de open 

replica op waar formaat van 
een traditionele Polynesische 
zeilkano. In twee jaar tijd 
(19851987) voer deze giganü
sche zeilkano van Hawaii naar 
Tahiti, de CookEilanden, 
NieuwZeeland, Tonga, Sa
moa, en vervolgens via de 
CookEilanden en Tahiti weer 
terug naar Hawaii. 
We moeten bedenken dat dit 
soort langeafstandsreizen 
over open oceaan door Poly
nesiërs ook al werd gemaakt 

in de tijd lang vóór de Europe
se ontdekkingsreizen. Dat wil 
zeggen toen de Europese 
schepen nog angstvallig langs 
de kusten van Europa en 
WestAfrika voeren, bang als 
men was om de kusdijn uit het 
oog te verliezen en in het on
bekende zwarte gat, het einde 
van de wereld te vallen. Tegen 
deze achtergrond kan men 
zich afvragen of het wel te
recht is, zoals men binnen de 
filatelie tot nog toe als vanzelf
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25 NieuwZeeland werd pas omstreeks 
1250 voor het eerst door mensen be
woond, oftewel 26 eeuwen na de eerste 
bewoning van de Tongaeilanden 

sprekend aanneemt, om Eu
ropeanen en niet de Polyne
siërs tot de ontdekkers van Po
lynesie te bestempelen. 
Paul van der Grijp, Nijmegen 
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Landelijke secretariaten: 
«l'PKJ.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689SVZwaag,&0229230192. 
Federatie I.V. Philatelica. Zwoord
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne

kom. 

Aalsmeer: 
P.V Aalsmeer, M. Mijwaart, post
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Amsterdam: 
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renlaon 50,1187 RB Amstelveen, 
©0206405039. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg

straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (no 19.00 uur). 
IV Philatelica, H.J. Nijmeijer, post

bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©0206120432. 
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Haarlem, ©0235262028. 
/lSl'S/ie//fi/o/e//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
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PVWAFilatek, F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendom, 
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/7'5/o/üü/S0';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster

dam, ©0206331789. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
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fiPf'l'erzame/ze7Sl'fi;;Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
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Wl'Pp.Breimer,Valkenber9laan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055

3558256. 
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PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge

dam, ©0596629693. 
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IVPhhteka, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
WI/PUE.Huiskes, Winschoten

straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
/V'DeG/oÄe';G.A.Macrander, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn

hem. 
Assen: 
WPVAsserr, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
Pl'ßoorn;G.W.leive,Prof.F. 
Andreoeloon 93,3741 EK Baarn, 
©0355415645. 
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N Philatelica, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
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Barneveld: 
/7'0e6/oÄe';mw.M.M.A.Mein

dersSchimmel, Da Costastroot 16, 
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PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
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kerk, ©0251237108. 
DeBi l t /Bi l thoven: 
Prtfe/Pos/merlt';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt
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//PMo/e/ifo; Drs W. van der Glos
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Lisserbroek, ©0252416247. 
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«l/Pl/J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172
612372. 
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A/|/pp.J.Veltkamp,Goudenre
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©0742662880. 
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32,2771 TP Boskoop, ©0172
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H.G.T.M. Overboek, Sluysstraot 
14,3237 ATVierpolders, ©0181
415640. 
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P/ßru/n/sje; A.A. van de Wekken, 
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doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
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©0299372017. 
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/y'De6/o6e';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
HVPV, B.H. Klondermon, Bealrix
straatl5,7161DJNeede, 
©0545291949. 
Eindhoven: 
PCB, CLoch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040

2119654. 
Miilips PV, M.H. Schenkelaors, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©0402416358. 
Eist: 
fK'De 6/oÄe';B.J.M. Leonen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481

373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i//flte//cfl;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
IV Phiatekrr, J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591

301807. 
Enkhuizen: 
/i'PMote//cfl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f.P.l'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053

4281221. 
Epe: 
«l'Pl^mw.M.L.RemptRaebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'DePhilatelist';Vim.mi\ 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangmo, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,© 
0187611542. 
Goes: 
/V'DeSereWen';J.A.Grim
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
JVfPÎ  H.M. van der Spoel, Hön

dellaan6,1272EEHüizen,©035

5262702. 
Goor: 
«l 'PU.A. van Achthoven, Zwa

luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekkervan 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182

518549. 
'sGrovenhage: 
tfPAl^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh

komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702. 
Philatelica Den Haaa A.F. van Ro
vesteijn, Heliotrooploan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070
3230472. 



Pf'De «Trmg'; LH. Arkesfeijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©0793510424. 
Shell Te Wem, afd. Filatelie; k 
van Haarlem, Van Slingelandt

plantsoen 12,2253 WT Voorscho

ten. 
P/Yrerfeste/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV'sGravenhage e.o.; \. kkem
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haog, ©0703473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©0505344229. 
PI' Groningeir, J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraot 5,9722 EW 
Groningen,©0505018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Sthaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072

5202176. 
/l'P/i;/ote//co;H.J.Hooning,Hal

bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©0235362980. 
HFV'OpHoopvanZegek';lk. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
/^ P/(//ote/(Cfl;mw. I.E. van Rhe

nen, Kinlozen 39,2151X8 Nieuv ̂
Vennep, ©0252675215. 
HaifwegZwanenburg: 
PZI^S.PA; J.C. van der Bijl, Hoüt

ri|kstraat9,1165LLHalfweg, 
©0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstrekeir, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZHardenvijk, ©0341

413653. 
Hardinxveld: 
Pl''DeP/i;/o/ete/';D.Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PVHeemskerlc,W}H.mnlon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveerr, M. Bloouw, Tjep

kemostraat 32.8441CE Heeren
veen, ©0513626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers,Bloemaertlaanll,1701 
VH Heerhugowaard, ©072

5715665. 
Heerlen: 
Pl//yeer/ene.o.;mw.C.H.Wol
singGrens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/T öentfeWerLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard von der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181
312768. 
Heimond: 
P.V 'DeHelm, HeimondeirOm
streken'; T.A.J. Leijten, Kromme 
Haogdijk 28,5706 LM Helmond, 
©0492526825. 

Wl'tfe/mo/K<J.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
ylmioc/i/sefl^J.S.P.vandeRuit, 
Lod.vanNassaustr.3,3331BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/y 'De 6/oÄe'; H.Borgers, Boker
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
W/Pi^B.E. Sauerwald, Scherphof
londen 8,7542 DM Enschede, 
©0534763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412650073. 
Heusden: 
P r S M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hillegom: 
iVW;F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181TH Hillegom, 
©0252519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©0356218828. 
Hoek van Holland: 
/l'P/i//flte//fo; Postbus 115,3150 
AC Hoek von Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. DeenOos
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
OudBeijerlond, ©0186615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548

361062. 
Hoogeveen: 
PC Hooffeveen;H.J. Ruiter, Satel

lietenloon 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598398044. 
Hoorn: 
NVPVAfdV/estFriesland,i.ltk. 
LeBlansch,Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey
ma,Kaorder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229231803. 

Kampen: 
/l'PA;/otefeo;J.G.Fidder,Gal!é

stroot 35,8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwi jk: 
PVKalwijk/Rijnsburff, J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©0714030194. 
Kerkrade: 
f/fPl^B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk

rade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PAr'/foJ^teuri^e'; H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Land van Cadzand: 
;i'P/i;/o/e//cfl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117383366. 
Langedijk: 
/^PMote/i:fl;S.Ligthart,Anna 
vanSaksenstr.19,1723KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764. 
Leerdom: 
«l'Pl^H.Steygerwalt,Voorwaarts
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345619473. 
Leiden: 
/i'P/i//o/e//ca;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©0715762265. 
i ^ P I ^ P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©0715317850. 
Lekkerkerk: 
5.«.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
iï/PI^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,©0228
312871. 
Leusden: 
n'PrDeioüpe';mw.J. Verhoe

venBakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/f'De6/o6e';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
WP;^ G.G. Wissenburg, Deugen

weerd18,7271XTBorculo, 
©0545272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro
nausestraat335,7585PBGiane, 
©0535382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PI' De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©0434581430, 
Fax 0434582727. 
PV ZuidLimburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©0433625194. 
Meppel: 
P/K7o;e//coPI'.;F.Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522263491. 
Monnickendam: 
PnVoter/onrf'; mw. M.J. Bruijns
Nicoloy, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299

651803. 
Monster: 
NVPV, mw. D.P. KloostermonLu
cos. Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der NeutBlaouw, St. van Rume

laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297241370. 

Noordoost Veiuwe: 
/y 'De G/o/ie';mw. G.Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 QEpe, 
©0578613396. 
Noordwijk: 
/.PW.; B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252

212080. 
PrOn(/efrfe/oüpe';J.M.M. 
Ooms, Eiiken Donck 6,2211 SE 
Noordwijlcerhout, ©0252

373632. 
Noordwijkerhout: 
//P/»7o/e/ic();J.M.G.vanMülle
kom, Moandagsewetering 183, 

221IWT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341
254615. 
Nijmegen: 
JV/PI^L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024

6417443. 
PV'Wowoposr; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©0263340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaal: 
OPHp.J.Teunls, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541
514243. 
Oosterbeek: 
ff'De6/o6e';A.Bootsma, Nieuw

land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'Pl^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162

431633. 
Ootmarsum: 
PI'Oo/mofsum e.o.; E. Post, 
Beatrixstr. 26,7591 GD Dene
komp, ©0541351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica, H. Zwertbroek, van 
IJsendijkstrcat 195,1442 CK Pur
merend, ©0299426576. 
Putten: 
Pi'Te/stor';H.D.Buitenwerf,Wit

tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©0332452484. 

Raalte: 
P / W / e ; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raalte. 
Renkum/Heelsum: 
/T'De 6/o6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
/T'f//vero';H.M.P.Cuijpers, Park

laan la, 5953 BP Reuver, ©077
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/T'De 6/o4e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
/T'De 6/o4e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344601280. 
RodenLeek: 
/l'P/i//o/e//co;W.v.d. Velde, Bo

venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©0505032608. 
Roermond: 
P/Zfoemioni^Th.J. van Dort, Al

denhoven 38,6093 HC Heythuy
sen, ©0475495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165559355 
Rotterdam: 
//P/i/7flfe//cfl;mw.M.Schols
Vloardingerbroek, Morelgaord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181

643066. 
RPhV, mw. N. BoeckholtzKooi
mon, Louwersmeer 82, 3068 PW 
Rotterdam, ©0104562597. 
ff01'S/ie//fi/otefe;J.Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181216568. 
PC«o/;ef(/om;J.Vellekoop,Pres. 

Steynstraot 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
//PMoteZ/fo; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaon 26,3181 HH Ro

zenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 
WI'Pl̂  F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548

515676. 
Rijswijk: 
/ l 'P/W/swftmw.L. Stokman

Veldhoven, Hoornbrugloan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070

3995105. 

Santpoort: 
PI'Son/poorf PI'S; e.G. Hflrten

dorp, Frans Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023

5374740. 
Sassenheim: 
WPVSttssenheinr, B.G. Doorne

^B 
^K 
B 1̂ Jw 
^8 
^S 
1̂ ^ M 

'' 

^ 
% 

m B_ ^ t a ■■ 
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224214223. 
Scherpenzeel: 
ia'Pl'Sc/ierMnzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033

2972351. 
Schijndel: 
SI'PI^H.R. Steenbergen, Verhoe

venlaan 22,5481 KHSchijndel, 
©0735492916. 
Sittard: 
FVSittarde.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
Pl''P/i;/e/(fo';J. van Schalk, Ado
rno van Scheltemostraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184412338. 
Soest: 
PKfem/ondimw.D.Pimentel
Gielen,Colenso57,3761GH 
Soest, ©0356026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica; E.v.d. Groof, Dalle
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin

gerlaan 16,9501SH Stodskonaal, 
©0599612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE DriebergenRij

senburg, ©0343517555. 

Terneuzen: 
/y'He/M'otermefl^';A.H. de Rid
der, Lingestroat 5,4535 EP Ter

neuzen, ©0115697125. : : 
PV ZeeuwschVlaanderen, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115694001. 
Tiel: ^ 
Pos/zege/fUTïet JESchelling, :Z 
Gerestein23,4003GDTiel, ^ 
©0344614274. i 
Tilburg: 2 
l'PrT/ffiurg; W.F.M. Tukker, post Ë 
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©0135714417. 9 0 
Twente: M 
NI'Pl^E.J. Timmerman, Bode Erf

weg 2,7582 RH Losser, ©053
5382594. 

mailto:Mulder@mie.kun.nl


Uithoorn: 
//PMo/e/ffoiJ.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
WI/Pl^G.M.E.Mélot1e,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
//P/i;^J.vanderMeulen,Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
P/{/fre(/)/;G.Kruijt,Maurltsiaan 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-

Varsseveld: 
fV'0e6/oie';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVorsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
PI 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
P/ ' f r ;möfto ' ;H. Altena, Oude-
veen 116,3905 Wl/Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Gwof-Veldhoven; J. van Hot-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
/y'OeG/o/ie';mw.H.W.Wolthuis-

Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.V. 'Phila VenIo'; M.J.M. Gielen, 
framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstroat 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlaardingen: 
A/W;VI/.G.L.Poels,L.deColig-
nyln96,3136CSVloardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Wrängsefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Falier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuiik, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelicrr, E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwi jk: 
WPV'DeLanastraat';i.kH.\m 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Kamminga, 

Spinozolaon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PV 'V/aubttch'; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica V/eert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.2G, 1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/l'/'/i;/otel/fo;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
IV Philatelica; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/^P/i//fl/e&o;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
P/kWnsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswi jk: 
FV'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Laan von Hilbelink 44,7101 WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
/y'De/f/omp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
P/Woerrfen/H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer

den, ©0348-413503. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
frDe6/oie';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bn Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaard 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
Pl^ümu/rfen; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIksel-8, Lekstreek;mi A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 U\ Rotter-
dam,©010-4553069. 
iJsselhom: 
Pr/Jsse//iom';J.Tiesnitsch,Ko-
terhoek 17,8332 SW Steenwijk, 
©0521-514140. 

Zaanstad: 
lO'ZPrDe Poj/Aoom'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zaan. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Froaij, Rem-
brandtstraot 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
PVZeemIde; P.J. Bom, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320-
236800. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Pros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Huistein, Vuurdoornstraot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
/y'Oe6/o6e';J.J. Kuipers, Vuur
doornstraot 23,6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Meloengeel 2,2718 CG Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/i/P/;//ofe/(ro;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
/l'Pl'Zwi/Wfec/i/e.o.; T.G. Baan, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
van Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

1 s t e K L A S K I L O V \ f A A R veelal met 1997 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer meuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer schaars, dus reserveren 50qri 

10 ENGELAND met nieuw en HW's 
10A ENGELAND GREETINGS goede variatie 
108 ENGELAND REGIONALS grote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zeqels 
14 LUXEMBURG met HW's en qroot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslaq 
18A NEDERLAND TOESLAG goede variatie 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HW's 
22 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
25A USA met 50% kerstzeqels 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 
27 BOTSWANA, prachtige zegels 

100 GR 
f -
f -
f 15 
f 16 
f 18 
f 14 
f120 
f 65 
f 75 
f 10 
f 30 
f -
f 20 
f 25 
f 17 
f 35 
f 50 
f 15 
f 12 
f 10 
f 18 
f 20 
f 36 
f 95 
f 16 
f 16 
f 25 
f 18 
f 10 
f 35 
ƒ 20 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-

250 GR 
f 43 
f 55 
f 35 
f 38 
ƒ 40 
f 30 
f -
f150 
f -
f 22 
f 70 
f 15 
f 48 
f 55 
f 40 
f -
f120 
f 35 
f 28 
f 22 
f 40 
f 48 
f 85 
f -
f 38 
f 38 
f 55 
f 40 
f 22 
f 85 
ƒ 48 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
f160,-
f - , -
f130,-
f150,-
f160,-
f120,-
f - , -
f585,-
f - , -
f 85,-
f 260,-
f -,-
f 185,-
f -,-
f155,-
f — 
f450,-
f135,-
fiio,-
f 85,-
f — 
f185,-
f325,-
f -,-
f150,-
f150,-
f210,-
f160,-
f 80,-
ƒ - , -
ƒ - . -

MISSIEWAAR (groot-en kleinformaat) 500 GR 1 KG 5 KG 
M1 DENEMARKEN met hoqer Kr-waarden f 40,- f 75,- f325,-
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M3 ENGELAND met buitenland en HW's ƒ 2 0 , - ƒ 3 5 , - ƒ135,-
M4 IERLAND prachtiq assortiment f 40,- f 75,- f325,-
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie f 2 5 , - f 5 0 , - f235,-
M6 USA onuitgezocht op coilnummers ƒ 20,- ƒ 35,- ƒ155,-
M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat f 4 0 , - ƒ 7 5 , - f325,-
M8 NEDERLAND met toeslaq f 20,- f 40,- f175,-
M9 WERELD enorme verscheidenheid f 35,- f - , - f - , -

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j.haarlemnl@pi.net 

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. poilo, 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 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omsctinjven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen ais specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ool< kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten ai 
die zegels bestellen die ü wenst. 

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

Op aanvraag UKH f f > 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 

mailto:j.haarlemnl@pi.net


(advertentie) 

NOG ENKELE WEKEN EN HET IS ZOVER! 

O N Z E U N I E K E VEILIN6OP7EEBRUARI 

VANHETVERZAMELGEBiED I N I r W N E S I E 
W.B. NED. INDIË - JAPANSE BEZETTING - REVOLUTIEPERIODE - DE REPUBLIEK 

bent of wordt, dan deel je daar in mee. 
Wij in Nederland hebben toch iets met 
dit land, of het via een "rijsttafel" is of 

Een parel voor iedere Ned.'Indie-verzame-
hng. Proef van de 1868 - 10 et. 
Wdlem in in blauw 

Is de belangstelling voor onze mooie 
hobby de filatelie, tanende? Dat zal in 
grote lijnen misschien waar zijn, maar 
het geldt zeker niet voor de inmiddels 
enorm gegroeide schare van verzame
laars van Indonesië en alle deelgebie
den die er nauw mee verwant zijn. In 
de vele persoonlijke contacten van de 
laatste tijd viel het me vooral op dat de 
meeste verzamelaars zo enthousiast 
zijn. Misschien komt het door mijn ei
gen geestdrift, maar onze klanten be
horen daarnaast zeker niet tot het 
"grauwe legioen van albumvullers". 
Kent u ze ook? Verzamelaars die een 
abonnementje hebben in Groningen, 
plichtsgetrouw één keer per jaar het 
supplement aan hun album toevoegen 
en daar braaf die nieuwtjes in opbergen. 

Weliswaar kost dat bijna een hele avond, 
maar ja, je moet wat voor je hobby 
overhebben! 
Wanneer deze omschrijving op u van 

Kavel 1413 Postunssel gefrankeerd met 30 et Kreiser-
zegel. Bu M31 - DN 33 z-29 b -fSCA 7N61 

toepassing is dan kunt u beter niet ver
der lezen! Of, of u moet er toch iets 
voor voelen om alsnog, zelfs op gevor
derde leeftijd, bekeerd te worden. Is 
dat wél het geval, lees dan door, want 
dan is er 7 februari a.s. een schitteren
de gelegenheid. 
Indonesië verzamelen, dal leeft, dat be
tekent dat je betrokken wordt bij een 
regio in de wereld waar wat gebeurt. 
Positief en negatief, maar het vibreert, 
ja toch? 
Die bosbranden bijv. dat was vreselijk, 
die financiële perikelen zijn, vooral 
voor die mensen daar, een groot pro
bleem, maar op de lange duur heeft dit 
land een geweldige toekomst en wan
neer je actief Indonesië-verzamelaar 

Speetaeulaire kleurproef 

door een vakantie. Op mijzelfheeft het 
land een magische aantrekkingskracht. 
Zoveel lieve mensen, zo een cultuur en 
dan die overweldigende flora en fauna. 

Ëen "Ciordel van Smaragd'' is toch 
wat edeler dan een "riempje voor 
j e pant^on". 

EN NU GAAT HET 
GEBEUREN! 
Als BEKRONING op alle promotie 
die we voor dit verzamelgebied de laat
ste jaren maakten, als "KLAP OP DE 
VUURPgL" {en je bent geen rund als 

je meestunt!) organiseren we 
een ZEER BELANGR^TKE 
VEILING van uitsluitend het 
verzamelgebied Indonesië. 
Onze veilingscatalogus begint 
met een aantal kavels met echt 
bijzonder materiaal van Ne-
derlands-Indië. Kende u de 
bovenaan afgebeelde no. 2 uit 
1868, als proef in de prachtige 
kleur blauw? En via de Japanse 
bezetting, "Interim - of Revo
lutieperiode", "Weense druk
ken" komen we bij de hoofd
moot, de "Republiek Indone
sië". 
Heel veel materiaal biedt u de 
gelegenheid om "CREATIEF" 
te verzamelen. Zegels aan je 
verzameling toevoegen die 
niet in een voordrukalbum 
zijn opgenomen. Gewoon, af 
en toe eens een blanco pagina 
er tussen met daarop wat proe
ven of afwijkingen. 

Zo gaatje verzameling leven! Bij Indo
nesië heb je vaak hele leuke, spectacu
laire zegels, die als het Nederlandse ze
gels waren geweest, honderden tot dui
zenden guldens zouden hebben ge-

Kavel2229 
Weense druk -
KPlW-2 
37DCluxe 
randstuk 

kost, maar nu vaak slechts een paar 
tientjes. Zo dadelijk volgt een kleine 
bloemlezing van wat er zoal aangebo
den wordt. Via de diverse afbeeldingen 
hier krijgt u ook al een idee. En weet u 
wat zo aantrekkelijk is aan onze veiling? 
Dat er zowel voor de beginner een 
hoop te vinden is, legio kavels van 
slechts 4 tot 10 gulden, als voor de spe-

p W IffUtïgTM w R 
JUUMMMMMMMMM 

Kavel 1314 NVPH 288 met mach. T-opdruk 
V. Sumatra DN 92 z-57JSCA nr. 11S80 
Kavel 1307 DN 91 z - 60. Nederlandse 
}2'/2Ct. Konijnenburg NVPH 336 met 
handstempel T-opdruk 

cialisten onder u. Dat de kavels met de 
grootste zorgvuldigheid en preci
sie zijn beschreven, getuige een 
voorbeeld op deze pagina van ka
vel 1413 een postwissel uit de Ja
panse bezettingstijd gefrankeerd 
met een 30 et. KREISLER zegel, 
waarvoor bij de omschrijving ge
bruik gemaakt werd van de catalo
gi van BULTERMAN - DAI NIP
PON en JSCA. 
Naast alle belangrijke series uit de 
eerste jaren van de "Republiek" 
(1948 t /m 1950) zowel postfris, 
ongebruikt als gebruikt, zijn er 
veel blokken, jaargangen en voor
al veel FDC's waarbij bijzondere. 
Mijn Indonesische collega's zijn 
voor hun inkoop van zegels van 
Ned.-Indië en andere specialiteiten ge-

Kleurproeven van de 5 et port op 3 st. na 
eompïete serie van 39 ex. met de prachtigste 
kleurcombinaties. Er zijn ook kavels van de 
Weten de 20 a 

UIT DE NALATENSCHAP 
van één van de belangrijkste NES
TORS van de Indonesische filatelie in 
ons land, verwierven wij voor deze vei
ling een enorme collectie proeven, af
wijkingen, ongetande zegels etc. van 
Indonesië. Het gaat hier om honder
den kavels. 
Zonder te overdrijven durf ik te stellen 
dat het aanbod van dit materiaal in 
onze veiling werkelijk uniek is. Het is 
zeker het grootste aanbod dat, sinds de 
hausse voor Indonesië begon, ooit 
heeft plaatsgevonden. 

^^rwww^mrwwv'Êm 
HEL=<'Hi;i'Hja 

Kleurproef van de "2 GL 50 c" Koning Wil
lem UI uit 1870 met verrassend zwart me
daillon uu Kavel 1025 (tot. 7 st.) 
Totaal 15 ongetande kleurproeven van de 
"2 GL 50 c" prinses WÜhelmma "hangend 
haar" 

heel op Nederland aangewezen. Nu de 
gulden voor hun veel duurder gewor
den is proberen ze via onze veiling wat 
nieuwer materiaal van Indonesië te ver
kopen, vooral BLOKKEN; om op deze 
manier fondsen voor hun aankopen te 
verwerven. 

2 Ó ( : I : N - I \ 

Eén van de vele honderden kavels proefdruk
ken van Indonesië 

Complete set ongetande kleurproeven totaal 
15 stuks 
Niet tot uitgifie gekomen set van 17 schitte
rende ongetande kleurproeven 

Daar de oplagen van deze blokken zeer 
gering zijn, vaak slechts 20 tot 40.000 
stuks, en de voorraden in Indonesië 
zeer beperkt, is dit misschien een een
malige gelegenheid. Profiteer daarvan. 

Kavel 1607 KPI/7M.J8 cat.w. 1400,-Luxe 
Inzet 450,-

Kavell679 KPI f36AB -proef cat.w. 750,-
Inzet280,-

Er zijn diverse zegels bij waar ik zelf het 
bestaan niet van kende, of wèl kende 
maar nog nooit gezien had. 
Bg menig verzamelaar van dit soort ze» 
g ^ zal de bloeddruk bij het doorbla
deren van de catalt^ wel gaan stijgen. 
Ja en dan de eerder beloofde "bloemle
zing" van wat u van de Japanse bezet
ting, de "Interim-of Revolutiepenode", 
de "Weense drukken" e tc , kunt ver
wachten? 
Jammer genoeg is daar nu geen ruimte 
meer voor. Aan de hand van de afbeel
dingen heeft u echter hopelijk toch 
reeds een indruk. 
Bent u nieuwsgierig geworden door dit 
verhaal en staat u nog niet op onze ver
zendlijst? Vraag dan de veilingscatalogus. 
Deze verzenden wij medio januari. 
Interaction heeft in het verleden bewe
zen de zaken anders te benaderen dan 
de traditionele postzegelhandel. Zo ook 
met deze veiling. Een zeer groot aantal 
kavels vindt u in kleur afgebeeld. Voor de 
zeer geïnteresseerden onder u is er nog *** 
de mogelijkheid om, na ontvangst van de ^ 
catalogus, kleurkopiën van bijv. grotere ^ 
kavels kleurproeven aan te vragen. _ 

Bel, schrijf of fax even en u krijgt de ca- ** 
talogus gratis thuis. Wanneer u er prijs ^ 
op stelt, plaatsen we u tegelijkertijd op .« 
de verzendlijst van onze "Nieuwsbrie- —• 
ven", waarin wederwaardigheden en ^ 
extra aanbiedingen etc. over en van In- i 
donesië gemeld worden. ^ 
Helemaal gratis en ... toch de moeite ^ 
waard. x 

INTERACTION ImpUcit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tel. 020-6235375 
fax 020-4272993 
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Het oog is één van de belangrijkste zintuigen van de mens. 

Toch besteden we er meestal maar weinig aandacht aan. 

Want al leven we in een periode waarin gezondheid en 

welzijn belangrijke onderwerpen zijn, onze ogen komen er 

toch een beetje bekaaid of. Dat is jammer, want niet alleen bij 

werk en verkeer zijn ze een belangrijk instrument, maar ook 

bij het beoefenen van onze hobby kunnen ze niet 

gemist worden. 

Onze ogen zorgen er voor dat 
we de dingen niet alleen zien 
in het platte vlak, maar ook 
driedimensionaal. Vervolgens 
regelen deze zintuigen dat we 
ook afstanden kunnen schat
ten. En last but not kast zien we 
de wereld dankzij onze ogen 
in kleur. 
Een goed gezichtsvermogen 
bepaalt in belangrijke mate de 
kwaliteit van ons leven. Want 
wat zou het een gemis zijn als 
we ons door een gebrekkig ge
zichtsvermogen niet meer met 
filatelie zouden kunnen bezig
houden. 

BREKiNGSFOUT 
Onze ogen zitten bijzonder in
genieus in elkaar, zó inge
nieus dat er weleens iets mis 
mee kan zijn. Het gaat dan 
niet om een ziekte, maar om 
een brekingsfout in het op
tisch systeem. 

Ji Het snijpunt van de lichtstralen valt vóór 
* het netvlies, dit noemen we bijziendheid 

Bij bijziendheid komen de licht
stralen die in het oog vallen 
niet óp maar vóór het netvlies 
terecht. Hierdoor ontstaat 
een wazig beeld bij het in de 
verte kijken. De juiste brillen
glazen of contactlenzen ver

leggen het beeld naar achte
ren, zodat we weer wel scherp 
kunnen zien. 

Het brandpunt valt achter het netvlies; dit 
wordt verzienc/he/c/genoemd 

Bij verziendheid is precies het 
omgekeerde het geval. Het 
brekend vermogen van hoorn-
vlies en lens is te zwak, waar
door het snijpunt van de licht
stralen achter het netvlies te
recht komt. 
Verzienden kunnen dichtbij 
niet scherp zien, maar in de 
verte vaak wel. Een signaal van 
verziendheid is dat men regel
matig hoofdpijn heeft. Door 
positieve brillenglazen of con-
tacüenzen worden de lichtstra
len sterker gebroken en valt 
het beeld weer op het netvlies. 
Met ouderdomsverziendheid 
krijgt iedereen te maken. In 
de loop van de jaren neemt 
het vermogen van de lens, om 
zich voortdurend op verschil
lende afstanden scherp te stel
len, af. Hierdoor krijgen we 
moeite met lezen en kunnen 
we ook de fijne details die de 
postzegels zo interessant ma
ken, niet meer goed zien. 

SLUIPEND ACHTERUIT 
Mensen die bijziend worden 

of te maken krijgen met (ou-
derdoms)verziendheid weten 
vaak niet dat ze minder goed 
zien. Dat komt omdat het ge
zichtsvermogen sluipend ach
teruit gaat. We wennen aan 
het beeld dat we zien en com
penseren ons verminderde ge
zichtsvermogen op andere 
manieren. We doen dat bij
voorbeeld door met onze 
ogen te gaan knijpen of de 

OPLOSSINGEN 
Zoals gezegd: een optische af
wijking is geen ziekte. Heel 
veel mensen hebben ermee te 
kampen. We moeten onze 
ogen gewoon een beetje hel
pen om goed te zien. Wie naar 
vogels op grote afstand wil kij
ken gebruikt immers ook een 
verrekijker? 
Tegenwoordig is er een groot 
scala aan oplossingen voor 

a & 
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De opticien, de optometrist of de oogarts kan controleren of u een bril of contactlenzen 
nodig hebt 

postzegels steeds verder van 
ons vandaan te houden. 
Veel problemen kunnen voor
komen worden door eenmaal 
in de twee jaar uw ogen te la
ten meten. Daarvoor hoeft u 
niet per se naar de oogarts. De 
moderne optiekbedrijven heb
ben tegenwoordig uitstekende 
apparatuur in huis. Bovendien 
is tegenwoordig bij bijna elke 
opticien een optometrist in 
dienst. Een optometrist is niet 
alleen opgeleid om brekings
afwijkingen te constateren, 
maar ook om een normaal 
oog van een afwijkend oog te 
onderscheiden. Constateert 
de optometrist een oogafwij
king buiten het terrein van de 
Optometrie, dan verwijst hij 
door naar de oogarts. 
Hoewel bij de optometrist niet 
- zoals bij de oogarts - lange 
wachttijden gelden, is het wel 
verstandig om van te voren 
een afspraak te maken. Dan 
hebt u alle tijd voor een uitge
breide meting en een deskun
dig advies. 

mensen die een minder goed 
gezichtsvermogen hebben. Er 
zijn brilmonturen en brillen
glazen in alle soorten en ma
ten. 
Brillenglazen worden ge
maakt van glas of kunststof 
De laatste soort is lichter en 
minder breekbaar, twee ei
genschappen die heel belang
rijk kunnen zijn als we met 
onze hobby bezig zijn. Kunst
stof is wel krasgevoeliger dan 
glas, maar door een speciale 
behandeling van het opper
vlak kan dit voor een groot 
deel worden tegengegaan. 
Door de vele nieuwe materia
len die gebruikt kunnen wor
den behoeven kunststofglazen 
tegenwoordig ook niet meer 
zo dik te zijn. 

Mensen die al een bril 'voor 
veraf hebben en dan te ma
ken krijgen met ouderdoms
verziendheid, kiezen steeds 
vaker voor een multifocaal 
glas. Hierin zit niet alleen een 
verte- en een leesdeel, maar er 



Bifocale glazen bestaan uit een verte- en 
een leesdeel; de overgang tussen deze 
twee delen is nogal abrupt 

In een multifocaal glas verloopt de over
gang traploos; daardoor is het mogelijk 
op alle afstonden sclierp te zien 

zijn verschillende sterktes ver
werkt waardoor je op elke af

stand scherp kunt zien. Aan 
een multifocaal glas moet je 
wel even wennen; het is een 
kwestie van je aanleren om op 
de juiste wijze door het glas te 
kijken. 

VERSCHILLENDE 
BEHANDELINGEN 
Al die verschillende brillengla
zen kunnen extra behandeld 
worden. Zo is het mogelijk de 
glazen in vele tinten te kleu
ren. Er is ook een behande
ling mogelijk waardoor de gla
zen bij fel zonlicht donkerder 
worden en de ultraviolette 
straling wordt geblokkeerd. 
Een andere techniek is ont-
spiegeling. Door het aanbren
gen van een of meer lagen op 
het glasoppervlak wordt re
flectie verminderd. De bril
drager kan beter en rustiger 
zien. 
Overigens zijn er nu ook mul-
üfocale contactlenzen te 
koop. Bij contactlenzen geldt 
in het algemeen dat ze een 

scherp en vrij blikveld geven. 
Door de hoge zuurstofdoor-
laatbaarheid van de vele soor
ten nieuwe lenzen kan tegen
woordig bijna iedereen aan 
lenzen wennen. Wat voor u de 
beste oplossing is, is afhanke
lijk van uw ogen, uw persoon
lijke voorkeur, uw omstandig
heden en behoeften. 
Het is zelfs mogelijk om met 
behulp van operaties of geïm
planteerde lenzen bijziend
heid te verhelpen. Het pro
bleem is echter wel dat die in
grepen nogal duur zijn en dat 
er nog weinig bekend is over 
de effecten op de lange ter
mijn. Met een bril of contact
lenzen loopt u geen enkel risi
co en kunt u tijdens het beoe
fenen van uw hobby toch 
scherp zien. 
Verzamelaars doen er verstan
dig aan - ook al hebben ze nu 
nog geen oogafwijking — een
maal in de twee jaar hun ogen 
te laten controleren. Want het 
is jammer als ze bij het verza-

NEEM EEN KIJKJE BIJ DE 
STICHTING BETER ZIEN (OF 
BELEVEN) 
Onder het motto Beter zien ver
hoogt de kwaliteit van je vrije tijd 
is de Stichting Beter Zien dit 
najaar een campagne begon
nen. Doel is er op te wijzen dat 
voor vormen van vrijtijdsbeste-
ding een optimale gezichtsver
mogen onontbeerlijk is. 
Wie meer informatie wit over 
de campagne of over de activi
teiten van de stichting kan bel
len (020-4416680) of faxen 
(020-4416681). U kunt ook 
schiijven: Stichting Beter 
Zien, Alpen Rondweg 102, 
1186 EA Amstelveen. Internet
gebruikers kunnen terecht op 
de web site van de Stichting Be
ter Zien: het adres is 
http://www.beterzien.nl. 

melen en bestuderen van 
postzegels onnodig worden 
beperkt. 

ABONNEMENTEN IN HET 
BUITENLAND 
Enige tijd geleden werd 
in de rubriek 'Lezerspost' 
een brief afgedrukt van 
een lezer die problemen 
had met zijn bestelling 
bii een buitenlandse post-
administratie, om precies 
te zijn de Zweedse. 
Ik denk dat de desbe
treffende lezer een aan
tal dingen niet goed 
doet: 
- het vermelde gironum
mer 5486204 heeft be
trekking op een rekening 
van de Zweedse posterij
en in Amsterdam en niet 
in Kista (Zweden); 
- de bedragen die op 
voornoemde rekening 
gestort worden moeten 
worden aangegeven in 
Nederlandse guldens; 
- er van uitgaande dat 
de bedoelde lezer een 
rekening heeft bij de 
Zweedse posterijen (hij 
beschikt immers over een 
klantennummer) kan hij 
op zijn rekeningoverzicht 
zien wat zijn tegoed is. 
Als hij dit tegoed tijdig 
aanvult (de Zweedse post 
laat geregeld weten of er 
postzegels uitkomen en 
wat de financiële conse
quenties daarvan zijn) is 
er geen enkel probleem. 
Ik doe het al jaren zo. 
Het is een prima systeem 
met een minimum aan 

In deze rubriek vindt u reacties en vragen von lezers. 
Stuur uw brief(kaarl) naar 'Philatelie', Klipper 2,1276 

BP Huizen, zend een telefax (035-5240926) of stuur een 
E-mailtje {philatelie@lip.ntl Sluit geen originelen, moor 

goede (Kleuren)kopieén bi|. De redactie bepaalt of uw 
vraag of reoctie geplaatst wordt. Houdt uw tekst kort en 

snijd bij voorkeur octuele onderwerpen aon. Er is veel 
aanbod voor deze rubriek bet kan dus geruime tijd 

duren voor uw brief wordt opgenomen. 

werk en met lage kosten. 
Hans Somberg 
Barneveld 

FIETSEN ZIJN 
MOTORFIETSEN 
In de rubriek Thematisch 
panorama' ('Philatelie' 
van oktober, pagina 
684) wordt het speciale 
Duitse velletje ter gele
genheid van de Tag der 
Briefmarke besproken. 
Afgebeeld zijn de the
ma's post, fietsen, auto's 
en vliegtuigen, zo wordt 
meegedeeld. 
Dat van die fietsen is 
echter niet juist. De afge
beelde tweewieler is een 
licht motorrijwiel van het 
merk Flofiweg met een 
bouwjaar van omstreeks 
1921. Als berijder van 
antieke motorfietsen en 
verzamelaar van postze
gels met afbeeldingen 
van motorrijwielen moest 
mij dit even van het hart. 
C.C. H i e t k a m p 
Lobith 

ENVELOP MONTSERRAT: 
MAAKWERK? 
Bijgaande kopie van een 
envelop - die overigens 
ingedeeld kan worden 
bij verschillende thema's 
- roept vragen op. Op 
het moment dat de zegel 
op het couvert werd af
gestempeld (19 septem
ber 1997) was Plymouth 

allang ontruimd en gro
tendeels dcx)r lava en as 
bedekt. Hoe moeten we 
dit poststuk nu waarde
ren. Een interessant stuk? 
Of een stukje maakwerk 
dat we snel terzijde moe
ten schuiven? 
J . W iegers 
7451 VK Holten 

Naschrift redactie: 
De term 'maakwerk' lijkt 
ons niet op zijn plaats. 
Het gaat om een envelop 
die door de filatelistische 
dienst van Montserrat is 
gebruikt om nieuwe post
zegels aan abonnees te 
zenden. Gelukkig dat er 
nog postadministraties 
zijn die zich de moeite 
getroosten om postzegels 
(een dienstzegel, in dit 
geval) te plakken! Dat de 
zegel is ontwaard met 

het stempel van het post
kantoor in Plymouth 
(Montserrat) lijkt ons -
ondanks de evacuatie 
van de hoofdstad - heel 
plausibel. Waarschijnlijk 
is het gehele kantoor -
inclusief stempels - ver
huisd naar een plek 
waar de vulkaan wat 
minder gevaar oplever
de. Een op een andere 
plaats posfoo/gebruikt 
stempel vinden we lang 
zo kwalijk niet als een 
stempel dat op vergelijk
bare wijze voor een fila-
felistisch doel wordt ge
bruikt. Een voorbeeld 
van het laatste vinden we 
in Nederland, waar eer-
stedagstempels die heel 
duidelijk Den hiaag of 's-
Gravenhage vermelden 
machinaafworden ge
plaatst in Groningen... 

JUREREN MOET JE 
(OOK) LEREN 
De afgelopen drie jaar 
heb ik aan viĵ f tentoon
stellingen in de catego
rieën 3 en 2 meegedaan. 
Ik moet zeggen: daar 

ben ik niet vrolijker van 
geworden. De jurybe
oordelingen zijn weinig 
consistent: wat de ene 
jury prima vindt, vindt de 
ander maar niets en vice 
versa. Er valt geen peil 
op te trekken. Mijn ver-
zamelgebied, postwaar-
destukken, is weliswaar 
niet alledaags maar eni
ge consistentie in de be
oordelingen zou je toch 
mogen verwachten. 
Misschien is het een sug
gestie voor juryleden om 
vóór een tentoonstelling 
eens na te gaan welke 
op- en aanmerkingen 
hun collega's bij een eer
dere gelegenheid ge
maakt hebben. De door 
de inzender aange
brachte verbeteringen 
zouden dan op hun 
waarde geschat kunnen 
worden. 
Voor mij is de lol er ech
ter af: ik doe alleen nog 
maar aan propaganda-
tentoonstellingen mee -
veel leuker. 
Jan Boon, 
Emmen 

. ^ , ^ ^ ^ PAK AVION 

http://www.beterzien.nl
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SAMENSTELLING SAMENSTELLING 
CHARLES BOISSEVAIN 

Schetsontwerpen van de voorgestelde tenloonstellmgskaders links het onderstel rechts een kader met - in 
dit geval - zestien uitgespaarde openingen voor albumbladen (met dank aan Ger Ver|ans, chef van het 
Popierateliervon het PTT Museum) 

[1] TENTOONSTELLEN 
Nu de vaderlandse fila
telie zich massaal heeft 
gestort op het nadenken 
over de toekomstige ex
posities en het betaal
baar houden ervan, wil 
ik nietachterbli|ven In 
mi|n uitgangspunt is ver
nieuwing noodzakeli|k, 
maar van het goede en 
karakteristieke van de fi
latelie hoeft zeker niet al
les te verdwi|nen Als 
start van het nieuwe laar 
treft u onderstaand sug-
gesties aan op organisa
torisch gebied en een 
idee op tentoonstellings-
technisch terrein 

E JURERING 
- Deelnemers aan tentoon-
~ stellingen, die gejureerd 
^ worden, leveren hun ' in-
=: zending' in een album -
^ een aantal maanden 
ÏÏ; vóór de tentoonstelling -
^ m op een centrale plek 
2 Daar wordt dan ge|u-
ï reerd, en met meer al 

hangend in de kaders ti|-
0 ^ dens de tentoonstelling 
w*» zelf Ik denk dat dit min

der tijdsdruk bi| de jure
ring en minder jurykos-
ten met zich meebrengt 
Na de jurering wordt uit 

het ingezonden materiaal 
een selectie gemaakt, die 
wordt tentoongesteld 
Het met-geselecteerde 
materiaal is tijdens de 
tentoonstelling in een 
aparte bewaakte ruimte 
in de albums m te zien 
Voordeel hiervan is dat 
het tentoon te stellen ma
teriaal geselecteerd kan 
worden op grond van 
criteria die voor een 
aantrekkelijke tentoon
stelling van belang zijn 
Maar daarnaast is ook 
het met-geselecteerde 
materiaal voor de lief
hebbers te zien. waar
mee recht wordt gedaan 
aan het vele werk dat de 
desbetreffende verzame
laars hebben verricht 

KADERS 
Tentoonstellingstechnisch 
kwam ik op het idee om 
de exposerende filatelist 
zélf verantwoordelijk te 
maken voor de kaders 
De nieuwe kaders zijn er 
in drie verschillende for
maten voor respectieve-
liik 16, 12 en 8 album
bladen De kaders zijn 
gemaakt van een brede, 
superlichte sterke kunst
stoffen rand, waarin een 

dunne perspex ruit is 
aangebracht De ruit kan 
in een bepaalde kleur 
worden gespoten met 
16, 12 of 8 openingen 
erin, zodat een passe
partout v/ord\ verkregen 
Ze zijn open te klappen 
via scharnieren en of te 
sluiten met een slotje, 
waarvan de exposeren
de filatelist zelf de sleutel 
heeft en houdt in de 
rand van het kader zitten 
een of meerdere dunne 
TL-buislampjes 
Het kader kan worden 
vastgeklipt en met de ei
gen sleutel worden ver
grendeld op een schuin 
omhoog lopende stan
daard, die beschikbaar 
IS in diverse hoogten De 
standaard bestaat uit 
twee wondjes die boven 
schuin aflopen en die net 
als een klopstoel tegen 
elkaar aan te vouwen 
zijn (voor transport en 
opslag) Er zit een snoer 
aan waarmee de verlich-
tinq in de rond van het 
kader gevoed wordt, 
wanneer de exposerende 
filatelist de onderziide 
van zijn kader op de 
standaard heeft vastge
klipt 

Eventueel is in de 
standaard een cassette
recorder of cd-speler 
aan te brengen Zo kan 
de toeschouwer met een 
druk op de knop een ge
sproken uitleg door de fi
latelist over zijn of hoor 
inzending horen, danwei 
muziek of andere gelui
den die van toepassing 
zijn op de inzending Op 
deze wiize kan er varia
tie worden geschapen in 
kaderafmetingen, -hoog
ten en -schuinten, door 
kleurstellmg en expositie-
vormen en door het toe
voegen van geluid 

KOSTEN 
BIJ het punt van de kos
ten kom ik weer op orga
nisatorisch terrein De 
kaders worden door de 
Stichting Filatelie gratis 
aan de exposerende fila
telist (of vereniging) ter 
beschikking gesteld 
Deze bewaart ze thuis of 
in het verenigingsge
bouw, waar nij oFzij ze 
ook zelf inricht Het 
transport naar de ten
toonstelling mag geen 
probleem zijn De kaders 
wegen met zoveel en er 
gaan er drie in een 
transportzak In twee 
zakken dus zes frames 
ofwel een gemiddelde in
zending, oie in de auto -
of desnoods de trein -
kan worden meegeno
men 

De tentoonstellingsorga-
nisatoren zetten al wel 
van te voren de 
standaards uit waarop 
de kaders moeten wor
den aangebracht Met 
kunststof verbmdings-
stangen in een 'vastklik-
systeem' kunnen de stan
daards aan elkaar wor
den gekoppeld, zodat er 
cirkels, halve-maanvor-
men, kubussen en derge
lijke kunnen worden ge
vormd Hiermee kan een 
mooi en stabiel ensemble 
worden neergezet Sa
men met andere tentoon 
te stellen zaken of deco
raties (ik zal nog eens 
nadenken over een op
blaasbare vitrine) wordt 
het evenement voor een 
breed publiek aantrekke
lijk 
Op deze wijze zijn we 
van de hoge opslag- en 
transportkosten voor de 
huidige kaders of en is 
een kleinere opbouw- en 
afbouwploeg nodig Wel 
moet er bij elke tentoon

stelling een voorraadje 
reserveruiten en kader
lampjes aanwezig zijn 
Hoewel de kosten nog 
eens goed op een rij zul
len moeten worden ge
zet, kan ik me voorstellen 
dat de investering op 
den duur wordt terugver
diend Zullen we eens 
een prototype laten ma-
ken2 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conservo 
lor van de posthistorische en fi 
latelistische verzamelingen van 
het Nederlandse PTT Museum te 
Den Haag 

OPENINGSTIJDEN 
STUDIEZALEN 
Studiezaal Post (aan
melden via telefoon
nummer 070-
3307560) op de 
donderdagen 22 ja
nuari, 5 en 19 fe
bruari, 5 en 19 maart 
voor de ontwerpen, 
proeven en de uitge
geven postwaorden 
en de collecties post
stukken 

Algemene studiezaal 
(aanmelden via tele
foonnummer 070-
3307570) wekelijks 
op dinsdag tot en met 
vrijdag voor onder 
meer net inzien van 
catalogi, boeken, tijd
schriften, beeld- en 
geluidverzameling en 
de microfiches met 
het loopbaanover
zicht van vrijwel alle 
KPN - medewerkers 
tussen ruwweg 1800 
en 1960 
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Bond (Tentoonstellingsreglemen
ten): 485,628 
Bond (Thematisch Bekertoer
nooi): 268,486,822 
Bond (Traditioneel Bekertoer
nooi): 486,759 
Bond (Verzekeringen): 759,822 
Boules de Moulins: 292 
Briefkaart van 80 cent: 10 
Bundelwaar: 360 
Catalogi: 61,133,296,338,357, 
360,409,447,488,541,560,640, 
714,715,716,828 
Nieuwe Geuzendam dikker, uitgebrei
der, 650 
Catalogusnoteringen: 60 
CD/ROM's:408 
Soepel omgaan met auteursrecht goed 
voor iedereen, 719 
Cinderella's: 572,755 
Cinderellobeurs in Rotterdam, 400 
Eerste editie Cinderellabeurs: 300 be
zoekers, 784 
Fiscale zegels verzamelen: een uitda
ging, 663 
Computers en filatelie: 
Filatelie en computers - een reactie, 
330 
Conservering van collecties: 
Kunnen onze verzamelingen het dag
licht verdragen?, 321 
Cumulatieve index 1996:41 
Dag van de Jeugdfilotelie: 132 
Dog van de Jeugdfilotelie Beuningen, 
9 
Dog van de Postzegel: 
Dog van de Postzegel 1997,96 
Diefstal: 29,30,97,716 
2eldzame Finse poststempels ont
vreemd, 617 
Driehoekszegels: 137 
Drukafwijkingen: 
Misperforatie brengt f 9.100 op, 320 
Druktechniek: 
Jaaroverzicht Nederlandse gelegen-
heidszegels, 788 
Druktechnische bijzonderheden: 
10,98,170,252,324,410,466, 
540,618,700,788 
Twee typen cijferzegel Crouwel 25 
cent, 324 

INDELING JAARGANG 1997 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli/augustus 
september 
oktober 
november 
december 

1 
89 

161 
241 
313 
393 
457 
529 
609 
689 
777 

- 88 
- 1 6 0 
- 2 4 0 
- 3 1 2 
- 3 9 2 
- 4 5 6 
- 5 2 8 
- 6 0 8 
- 6 8 8 
- 7 7 6 
- 8 5 6 



Drukuitschot: 
Kopstoande Nixons gezocht, 97 
Dubbelringstempels: 644 
Edward VII I: 573 
Hoe de ene k(rjoning de andere ver 
ving, 340 
Eerstedagenveloppen: 481,574 
De Indische Jubileumzegels 1898 
1948,798 
NVPH en m bereiken FDC akkoord, 
536 
Elektronische postkantoren: 61 
Elfstedentochtzegel 1997:170 
Eindelijk de Tocht der Tochten, 105 
Enilssiebeleid: 
Pleidooi voor tweesporenbeleid PTT 
Post, 325 
Emissieprogramma's: 426 
Actueel thema bekend, meer velletjes, 
250 
PTT Post maakt emissieprogramma 
1998 bekend 697 
Zegel Europees Parlement 1984: 
356 
Eretekens: 
Bekroningen Globepost, 853 
Design Award voor Hoico Beukers, 807 
Onderscheidingen voor jeugdfilatelie 
enthousiastelingen, 697 
Roosplaquette uitgereikt, 847 
EU-zegell997: 
Promotion en actualiteit, 410 
Wereldkaart uit zeventiende eeuw ach 
tergrond EU zegel, 505 
Zegel Nederlands EU voorzitterschap, 
466 
Europazegels 1996: 
Wereldberoemd in eigen land, 215 
Filatelie: 
Postzegelalbum met filatelisten, 697 
Filatelie en strips: 
Spannend Frons stripalbum, 168 
Filatelistendag: 
Speciale envelop op Fiioteliebeurs, 785 
Filatelistische diensten: 
Frank Daniels respect voor filatelist, 
322 
Filatelistische literatuur: 28,130, 
181,292,362,434,508,570,670, 
706,818 
Stanley Gibbons nieuw postzegelblad, 
169 
Fiscale zegels: 
Fiscale zegels verzamelen een uitdo 
ging, 663 
Fouten op postzegels: 292,644, 
755 
Elfstedentochtzegel was met fout, 465 
Toch een foute Elfstedentochtzegel, 
400 
Fronkeerautomaten: 
Weg met de postzegel!, 284 
Frankeermachinestempels: 670 
Frankeerzegels: 362 
Gespecialiseerde verenigingen: 
Overzicht gespecialiseerde verenigm 
gen, 205 
Grafische vormgeving: 178,825 
Passie Legs Boelen leidt tot winnend 
ontwerp, 479 

INDELING JAARGANG 1997 

lanuari 
februari 
maart 
april 
mei 
|uni 
|uli/augustus 
september 
oktober 
november 
december 

1 
89 

161 
241 
313 
393 
457 
529 
609 
689 
777 

88 
160 
240 
312 
392 

- 456 
528 
608 
688 
776 
856 

Grootrondstempels:179 
Handboeken: 307,488,589,766, 
828 
Handel: 60,136,178,284,360, 
408,480 
'Steeds meer kopers, steeds minder 
verzamelaars', 134 
Keiser & Zoon een eeuw oud, 400 
Leiding Kruger gearresteerd, 402 
Heine, Heinrich: 
Heinrich Heme en zijn haat liefdever 
houding met Duitsland 710 
Hollond-Promotionzegels 1997: 
Holland Promotion een klein land 
doet grote zaken, 438 
Promotion en actualiteit, 410 
Waterrecreatie en Skuts|esile, 400 
Zegels en blokje Nederland Waterland 
97,466 
IGPC:706 
Internet: 
APC Library, 616 
Duitse Bond, 402 
Jaaroverzicht gelegenheldszegels 
1996:98 
Jeugdfilatelie: 60,132 
Dag van de Jeugdfilatelie m Beunin 
gen, 9 
Jodenvervolging: 
Het mysterie van de Theresienstadt ze 
gel, 656 
Jongerenpostzegels 1997: 
PTT Post brengt zegels voor jongeren 
aan de loketten, 536 
Twee zegels gewijd aan jongeren 
trends, 618 
Jubileumzegels 1948: 
De Indische Jubileumzegels 1898 
1948,414,494,798 
Kinderpostzegels 1997: 
Drie sprookjes op Kinderpostzegels 
1997,620 
KIVI-zegel1997: 
KIVI, Astma, Tuinbouwonderwijs, Schu 
bert, 540 
Kortingzegel 1996: 
Afwijking bij kortingzegel 1996,696 
Kortingzegels: 825 
Kortingzegels 1997: 
Kortingzegels 1997 20 maal 55 cent, 
700 
Ontwerpwedstrijd kortingzegels 1997, 
696 
Kortingzegelvelletje 1996:178 
Kraszegels: 
Krassen, krassen, krassen, 743 
Landenverzomeloors: 
FV Duitsland viert jubileum, 250 
Licht als bedreiging voor postze
gels: 
Kunnen onze verzamelingen het dag 
licht velen?, 321 
Luchtpost: 54,100,122,187,262, 
326,419,504,541,582,651,716, 
803 
Dog van de Aerofilatelie in WTC Rotter 
dom,537 
Vliegende Hollander viert 'diamant', 
56 
Luchtpostblad (geel) 130 c. 
1997: 
Kwartet luchtpostbloden uitgedund tot 
een, 467 
Maakwerk: 51 
Maandblad Philatelie: 
Abonnementsrestitutie 1996,97 
De Bond en 'Philatelie', 485 
Eretekens Philatelie toegekend, 322 
Marshallplan-zegel1997: 
Marshallplan zegel en Algemene Re 
kenkomer zegel, 410 
Plan Marshall aan wieg Europese Ge 
meenschap, 346 
Meched-zegels Iran: 
Gerard Karmon 'Je maakt moor een 
keer een boek', 408 
Monografieën: 488 

Natuur- en Milieuzegels 1997: 
170 
Gastarbeiders van het dierenrijk, 188 
Nieuwe postzegellanden: 
Moyotte weer eigen postzegels, 9 
Oekraïne postale malaise en nep 
zegels, 286 
Non-emis: 
De postzegel die afgehouden werd, 
278 
Nordjy$k:360,481 
Open Klasse: 572 
Nieuw in de filatelie de Open Klasse, 
430 
Open Klasse ter discussie in Ede, 696 
Open Klasse nieuwe kansen, nieuwe 
mogelijkheden, 741 
Oranje op postzegels: 
Diamant flonkert op Paleis Soestdijk, 
16 
Ouderenpostzegels 1997:171 
Pakketzegels: 
PTT Post schaft met zegels gefrankeer 
de pakketten of, 785 
Weg met de postzegeH, 284 
Paolozegel België: 
Koninklijk bezoek Zegeldrukkerij, 8 
Perfins: 670 
Perfins met thema's blijken heel ge 
wild, 285 
Perhns van lelijke eendjes tot mooie 
zwaan, 183 
Permanente zegels: 
Rentree voor Noorse posthoornzegel, 8 
PhilapostvsPhilapost:137 
Piaotfouten: 292 357 
Politieke propaganda: 
De scherpe tandjes van politieke pro 
pagandozegels, 23 
Poortman-zegels: 570 
Port-betoaldstempels: 
Port betaaldstempels, 220,271 
Portzegels: 
'Strof'port door de joren heen, 548 
Oproep verzamelaars met port belaste 
stukken, 403 
Postodministroties: 
Filatelistische dienst Hongarije, 9 
Franse Post in de rode cijfers, 9 
Posterijen: 754 
Katipo jaagt Nieuwzeelondse PTT me 
dewerkster stuipen op het lijf, 696 
Postgeschiedenis:53,144,224, 
258,368,448,502,586,662,722, 
825 
Posthoornzegel Noorwegen: 
Rentree voor Noorse posthoornzegel, 8 
Postidentiteitskaarten: 
Arbeidslijsten en identiteitskoorten, 96 
Postkantoren: 362 
Postmechonisotie: 
Postcode zoekgeraakt, 9 
Postmusea: 
Collectie British Library verhuizen naar 
St Poncras, 403 
Postmuseum Israel gloednieuw uit de 
bus, 624 
Poststukken: 
Vierde Brievenbeurs m Gouda, 169 
Postwaardestukken:71,72,112, 
113,133,202,203,290,291,338, 
339,426,431,432,467,468,473, 
474,554,555,652,653,670,701, 
796,797,818 
Nieuwe Geuzendom dikker, uitgebrei 
der, 400,650 
Nieuwe telefoonwijzigingsknort, 466 
Postwoardestukken afgekeurd, 481 
Teleloonnummerwijzigingskoart van 
80 c, 324 
Postzegelagentschappen: 706 
Postzegelboekjes: 50,51,126, 
127,128,178,209,210,263,264, 
265,372,373,374,436,437,476, 
477,478,546,547,660,661,750, 
751,752,804,805 
Posizegelgraveurs: 359 

Postzegelmapjes: 136 
Postzegelontwerpen: 
Lo Semeuse, zaaister van ideeën, 62 
Postzegels voor zakelijk gebruik 
80 /160c: 12 
Postzegelverenigingen: 
Kurre blijft Kurre heten, 321 
Postzegelzakjes: 755 
Preussische Postexpeditionen: 
Opmerkelijke ontdekking of oud 
nieuws', 370 
Prijsvraag Visser: 
Winnaars prijsvraag Visser bekendge 
maakt, 320 
Prinses Diana: 
Royal Mail log een dog stil voor begra 
fenis prinses Diono, 616 
Royal Mail schortte Diana zegels op, 
760 
PTT Post Filatelie: 
'Filatelisten hebben het met alleen 
voor het zeggen', 236 
Stampie Club nu 'Wordt vervolgd', 8 
Rode-Kruiszegel 1997: 
Rode Kruiszegel op thema 'zorg voor 
elkaar, 250 
Vijfjaarlijkse Rode Kruisemissie, 253 
Rugnummers: 754 
Ruimtevoortbrieven: 292 
Schrijfwedstrijd NVPV: 
Verenigingsbladen onder de loep, 97 
Waalzegel en Stempelke winnen prij 
zen, 349 
Schubertzegel 1997: 
Frankeert u met Franz of spaart u 
Schubert', 832 
KIVI, Astma, Tuinbouwonderwijs, Schu 
bert, 540 
Semeuse-zegels: 356,572 
Seminars: 
Philatelic Writers Society seminar in 
Den Hoog, 403 
Sesomstrootzegelblokje (her
druk): 10 
Software: 
Postwijzer voor Windows, 9 
Speciale enveloppen: 
Speciale envelop op Fiioteliebeurs, 785 
Spoorwegpost: 
30mei1997 Bohnpost exit, 630 
Stodspost: 
Doek vah voor concurrent PTT Post, 
617 
Stadsport Hoogeveen (under)cover 
story, 19 
StadspostWarschau 1915 1918,734 
Stampo's: 
Copyright or copyvffong', 697 
Stempels: 35,231,413,501,541, 
644,651,716,797 
Speciale envelop voor PV Aalsmeer, 
504 
Stempel Wereldmuziekconcours, 403 
Weer speciale stempels Christkindl, 
785 
Stichting Filatelie: 320 
Stichting kent subsidies toe, 325 
Strippostzegels 1997:173 
Tweede serie stripzegels Suske & Wis 
ke,252 
Studies: 133 
Tandingen: 
Jubileumzegels 1923 van 2 en 35 
cent, 223 
Tentoonstellingen: 100,178,785 
Bephilex, 322 
Corolophilex Junex97,254,498 
Dag van de Aerofilatelie, 56,537 
Dog van de Jeugdfilatelie, 9 
Dag van de Postzegel Amsterdam, 411 
Dordrecht, 617 
Fecafil, 96 
France99,696 
Globepost, 97,464,853 
Hongkong, 258 
IBRA99,169,536 
Israel98,616 

JubPostaal97,169,320 
Kempen Phila97,786 
Kerkrade, 465 
Limphilex XXVIII, 537 
Monaco, 541 
Moskou97,267,838 
Norwex97,168,402 
0ostphila97,402 
Ophilex98,617 
Pocific97,579,580 
PTT Museum, 617 
Stuurgroep ontvouwt plannen, 785 
Themaphilex98 9,250,537 
I1lphilex97,9,321 
Vaduz, 465 
Veendamphila4,697 
Terreun 
Spanje geeft anti ETA zegel uit, 616 
Thematisch verzamelen: 81,153, 
233,305,385,449,521,537,601, 
681,769,849 
Belgische uilengek slaat grote slag, 
285 
Brandweerverzamelaars bijeen, 465 
Uotorfilotelisten bijeen, 250 
Tre-Skilling-Bonco: 
Tre Skilling Banco duurste zegel ter 
wereld, 8 
Tuinbouwonderwijszegel 1997: 
KIVI, Astma, Tuinbouwonderwijs, Schu 
bert, 540 
Tweede Wereldoorlog: 
Het mysterie van de Theresienstadt 
zegel, 656 
Twintig voor uw verhuizing 
(blokje): 11 
Vakantiezegels: 356 
Variëteiten: 
Jubileumzegels 1923 van 2 en 35 
cent, 223 
Opmerkelijke vakantievariant, 168 
Twee typen cijferzegel Crouwel 25 
cent, 324 
Zeldzame kleurfout Oostenrijk 
Hongarije, 784 
Veerkamp, Album van Joost: 136 
Vellingen: 178 180,408,481 
Arbeidslijsten en identiteitskaarten, 96 
Copyright or copywrong', 697 
Tre Skilling Banco, 8 
Veilingen op toernee, 284 
Velletjes van tien: 179 
Velrandbijzonderheden: 
Jaaroverzicht Nederlandse gelegen 
heidszegels, 788 
Velranden: 
Die Post trekt Heme velletje in, 784 
Verenigingsbladen: 
Woolzegel en Stempelke winnen prij 
zen, 349 
Verenigingsjubilea: 
De Globe viert eeuwfeest met Globe 
post, 584 
Haagsche Philatelisten Vereenigmg 
viert eeuwfeest, 548 
Philotelico Den Hoog 50 jarige met 
een roerige geschiedenis, 562 
Speciale briefkaart markeert jubileum, 
697 
Verrassingszegels 1997:12,179, 
284,644,743 
Vervalsingen: 
Boerenbedrog bijno ontrafeld, 465 
Expert Team actief tijdens internotio 
nole tentoonstellingen, 626 
Onbegrijpelijk boerenbedrog, 111 
Vervalste Beotrixzegels ontdekt, 794 
Vervalste brieven eerste en tweede 
emissie Nederland, 729 
Verzomeltrends: 
'Steeds meer kopers, steeds minder 
verzamelaars' 134 
Voorafgestempelde zegels: 296 
Water op postzegels: 
Water, het wonder uit de kroon, 744 
Wens- en verjaardagszegels 
1997:252,324 



Plaatfouten Nederland 1998 
V Wilgenburg plaatfouten-catalogus Nederland 1998 29,75 
Herdruk Leiddraad Nederland 1922 met honderden plaatfouten met 

elders vermeld 32,50 
NVPH Junior-catalogus Nederland 1998 kleur slechts 9,95 
Ceres spec cat Franse Gebieden/Col 1998 527 biz. 50,00 
Scott zakcatalogus USA 1998 kleur 340 bIz 29,50 
IHS spec cat Thailand 1998 kleur 261 biz 69,00 
Muller (herdruk) stempelhandboek Oostenrijk/Gebieden 1850-1864 95,00 

A a n b i e d i n g (zo lang de voorraad strekt) 
Philex 1997 handige zakcatalogi met Michel-nummering 
- Duitsland compleet kleur 580 bIz 7,50 
- Verenigd Europa/meelopers kleur 252 bIz 7,50 
- Groot Brittannie/Man/Guernsey/Man kleur 7,50 
- België zwart/wit 7,50 
- Israel kleur 7,50 
Yvert 1997 Frankrijk kleur 406 bIz 20,00 
Facit cat Zweden 1996 kleur met "Lokalposten" 17,50 
België Bond spec cat Belgie/Geb 1997 kleur 613 biz 25,00 
Vlieg Holl cat luchtpostbrievenZ-stempels Nederland/Geb 1991 12,50 
JSCA (jap ) spec ct Japan 1997 783 biz 75,00 

Michel jaarabonnement Michel-Rundschau 12 nrs inci porto 66,50 
cat Noord- en Cost Afrika 1997 909 biz 91,00 
cat West Afrika 1998 1220 biz 96,00 
cat Centraal- en Zuid Afrika 1998 1170 biz 96,00 

Gibbons 1998 cat Brit Commonwealth King George VI 202 biz 47,80 
IS spec cat Malaysia/Brunei/Smgapore 1997/98 kleur 260 biz 60,00 
Michel handboek/handleiding voorfilatelie Duitsland 111 biz. 39,50 
SchantI plaattoutencat BRD/Berhn 4e editie 49,75 

plaatfoutencat Berlin Bauten 1948 (Michel 42 t/m 60) 
300 biz met 1000 plaatfouten 87,25 

Albumsupplementen 1997 voor Nederland/Gebieden 
van Davo en Importa - nu leverbaar. 

BENODIGDHEDEN 
Reuzenstockboeken wit 64 biz - leverbaar met en zonder landsnaam 

(perdrie ƒ 100,00) 
Blanco albums 28x30 cm met 100 bladen (per 3 ƒ 75,00) 
Hawid klemstroken - leverbaar in zwart en glashelder 

witte/gele verpakking per pak ƒ 7,90 (per 5 ƒ 35,00) 
groene verpakking per pak ƒ 9,90 (per 5 ƒ 45,00) 

Philmerk voor het duidelijk zichtbaar maken van watermerken 

(ook van postfrisse zegels) incl schaaltje 
Erni vloeistof voor het verwijderen van bruine roestvlekken op 

gestempelde zegels - aan te bevelen - incl 2 schaaltjes 

35,00 
28,50 

10,45 

33,50 

Hoekstroken doorzichtig en 
zelfklevend - voor het vastzetten van 
brieven, blokken, kaarten, foto's 
100 stuks ƒ 7,—, 
Aanbieding 1000 stuks 50,-

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten Orders tot ƒ 50,- alsmede 
levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling 
Prijswijzigingen voorbehouden Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN/AMRO 47 36 54 717 

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

faxnr. 070-3651885 
Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 
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MONDIAL STAMPS b.v. 
* i n t e r n a t i o n a l e P o s t z e g e l g r o o t h a n d e l 

* Pos t zege l ve i l i ng L innburg 

* A m s t e r d a m s e Pos t zege l ve i l i ng 

* De p o s t z e g e l e x p r e s (spec iaa lzaak) 

B r i n k g re v e r w e g 13-15 - 7413 A A D e v e n t e r 

Tel . 0570 -633258 Fax. 0570-636293 

Holland 

Internat ionale 

POSTZEGELVEILING 
in de zalen van 

"MOTEL EINDHOVEN" 
Aalsterweg 322 - Eindhoven - Tel. 040-2116033 

ZATERDAG 
2 8 FEBRUARI 

Bezichtiging v.a. 09.00 u. - Aanvang vei l ing 11.00 u. 

Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 
Beter Nederland en koloniën, 

Diverse betere verzamelingen en 
interessante nalatenschappen. 

Veel parti jen in iedere prijsklasse. 

Kijkdagen ten kantore te DEVENTER 
vrijdag 20 februari t/m donderdag 26 februari 

(na telefonische afspraak) 

Bent u geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax 
en u krijgt de rijk geïllustreerde catalogus 

gratis toegestuurd 

POSTZEGEL 

POSTZEGELVEILiniG L I M B U R G 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER, 

Tel. 0570-631224 Fax. 0570-636293 

V o o r k o m e n d e v e i l i n g e n 

GEVRAAGD: 
* B e t e r e c o l l e c t i e s 

* G e h e l e n a l a t e n s c h a p p e n 

* B e t e r e losse z e g e l s o f ser ies 

VOORSCHOT: 
* Tot elk bedrag mogelijk 

CASH: 
* Wij kopen ook tegen contante betaling 

MONDIAL STAMPS b.v. 
B r i n k g r e v e r w e g 13 -15 - 7 4 1 3 A A D e v e n t e r 

f f f f f f f f f f f 



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 altijd enorm. 
Tevens maken wij u er op attent dat wij voor diegenen die ons kantoor bezoeken een 

zeer aantrekkelijk aanbod hebben van meer dan 500 verschillende kavels ('koopjes'), 
die niet op onze partijenlijst voorkomen en die geprijsd zijn van F 10, tot F 100,

ons Motto is : 

'Uw Hobby hoeft niet duur te zijn' 
Als u onderstaande bon invult ontvangt u gratis 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 10.0016.00 u 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 

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

****************************** INFORMATIEBON *********************+*****♦♦ 
Naam : VoorI: i. 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden : 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * * + * * * * * * ♦ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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



Postzegel Partijen Centrale 
Nr Omschrijving 

7 album MOTIEF FREEDOM FOR HUNG.ongebr 
waarbij betere zegels/series 

8 insteekboek WERELD.vnl pfr 
wb vastgeplakt Hoge catwaarde 

9 enveloppe PORTUGESE KOLONIEN.ongebr 
Klassiek Hoge catwaarde 

12 dik insteekboek MOTIEF VOGELS.vni pfr 
Veel zegels 

13 insteekboek WERELD.gebr 
Meest modern 

14 album GRIEKENLAND.vnIgebr 
1870-1965 

16 album ZWEDEN 
1855-1990 Hoge catwaarde 

17 album EUROPA.vnl pfr 
West Europa + Tsjecho-slowakije 

19 album OOSTENRIJK,pfr/ongebr 
1947-1960 

22 album IRAN.vnl gebr 
Perzie en iets Iran Zeer hoge catwaarde 

23 DAVO-album ZWITSERLAND.vnl ongebr 
1862-1963 

25 2 Zonnebloem-albums VERENIGD EUROPA,vnl gebr 
1956-1973 

26 album OOST EUROPA,vnl gebr 
Zeer hoge cat waarde Tot ±1940 

28 album PORTUGAL,ongebr/gebr 
1853-1980 Klassiek div kwaliteit Hoge catwaarde 

34 insteekboek MOTIEF.pfr 
Meest Arabische Staten wo betere series/zegels 

37 insteekboek MOTIEF BEROEMDE PERSONE,vnl pfr 
Veel Kennedy 

40 insteekboek AMERIKA -PRECANCELS 
45 insteekboek AMERIKA -PRECANCELS 

Iets blokken van 4 
46 insteekboek WERELD,vnl pfr 

WO Zuid Korea 
48 insteekboek ZWEDEN,vnl pfr 

Vnl postzegelboekjes 
49 insteekboek ZWITSERl-AND,pfr/ongebr 

wb veel complete series 
50 album MOTIEF INTERN TELECOM U.vnl pfr 

wb betere zegels 
61 2 insteekboeken EUROPA,pfr/gebr 

wb Oostenrijk,Zwitserland 
62 insteekboek AMERIKA -PRECANCELS 

Vnl blokken van 4 
68 insteekboek RUSLAND,ongebr/gebr 

oudere lokale blokken 
72 doosje FRANS-ANTARTICA 

41 verschillende brieven 
75 album WERELD,vnl gebr 

oud internationaal Hoge catwaarde Tot ±1900 
76 album WERELD,vnl gebr 

oud internationaal ±1900-±1920 Hoge catwaarde 
78 album WERELD,vnl gebr 

internationaal junior Hoge catwaarde Tot ±1935 
86 insteekboek AMERIKA - PRECANCELS,gebr 

wb veel ouder matenaal 
92 Leichtturm-album KANAAL EIL ,pfr 

1941-1979 
95 insteekboek ENGELSE KOLONIEN,vnl pfr 

Prijs 

F 150,00 

F 750,00 

F 465,00 

F 525,00 

F 195,00 

F 75,00 

F 450,00 

F 375,00 

F 310,00 

F 375,00 

F 900,00 

F 700 00 

F 600,00 

F 525,00 

F 125,00 

F 125.00 

F 150,00 
F 125 00 

F 100 00 

F 180,00 

F 240,00 

F 300,00 

F 375,00 

F 140,00 

F 75,00 

F 110,00 

F 150,00 

F 225,00 

F 150,00 

F 150,00 

F 490,00 

F 330,00 

Openingstijden: do/vr 09.00-17.00 u. za 1 
Kavels zijn schriftelijk, telef 

Leveringen onder rembc 

Nr 

97 

98 

99 

104 

107 

108 

109 

111 
112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

121 

122 

128 

129 

130 

132 

134 

137 

139 

148 

157 

160 

162 

163 

Omschrijving 

WO Kanaal Eilanden 
SAFE-Album VERENIGDE NATIES,pfr/gebr 
Kantoor Wenen 1980/90 Met KLB en combinaties 
insteekboek WERELD 
Hoge cat vraarde wb betere zegels/series 
insteekboek AUSTRALIè 
wb veel postfns Hoge catwaarde 
insteekboek AMERIKA -PRECANCELS 
Vnl blokken van 4 
insteekboek ARABISCHE STATEN.pfr 
Diverse motieven 
insteekboek KOREA pfr 
Vnl blokken,jaar 1993 
insteekboek K0REA,pfr 
Vnl blokken,jaar 1994 
insteekboek WERELD,vnl pfr 
insteekboek BULGARIJE.pfr 
Vnl blokken 
3 insteekboeken WERELD.gebr 
Vnl blokken 
insteekboek K0REA,gebr 
Vnl blokken. Modern met veel motief 
insteekboek K0REA,gebr 
Vnl blokken Modern met veel motief 
insteekboek WERELD,pfr 
Vnl Engelse/Franse gebieden,ook Sunname 
wb betere senes Hoge cataloguswaarde 
insteekboek ENGELSE & FRANSE GEBIEDEN,pfr 
Iets Chili wb Walt Disney senes 
insteekboek ENGELSE GEBIEDEN,pfr 
ook iets Franse gebieden wb Walt disney senes 
goed gevuld insteekboek WERELD,pfr 
Vnl Engelse/Franse gebieden.ook Zuid Amerika 
Hoge catalogusvraarde 
insteekboek RUSlAND,pfr 
Veel motief 
insteekboek RUSLAND pfr 
Veel motief 
insteekboek WERELD,pfr 
Vnl Engelse/Franse gebieden Met veel motief 
goed gevuld insteekboek WERELD,vnl pfr 
Diverse motieven Hoge cataloguswaarde 
doosje OOST EUROPA,vnl gebr 
Los matenaal,incl insteekboek 
insteekboek RUSLAND pfr 
Veel motief 
insteekboek ENGEL>\ND,pfr 
Locale uitgiften uitgiften Veel motief 
5 dikke albums MOTIEF.pfr 
Diverse soorten motief oa kunst,schilderijen etc 
2 dikke insteekboeken TSJECHO-SLOWAKIJE,vnl pfr 
+ Polen wb doubletten 
insteekboek AMERIKA (U S A),gebr 
Ver Staten en Canada 
insteekboek NEDERLAND.ongebr 
Vijftig en zestiger jaren Cataloguswaarde F 3700 
insteekboek RUSLAND,pfr 
Lokale uitgiften Opdrukken 
insteekboek OOSTENRIJK 
Feldpost bneven,1 e wereldoorlog 
insteekboek VERENIGD EUROPA,vnl pfr 
1957-1978 wo Liechtenstein '60 en Andorra '72 

0.00-16.00 u. Vrij parkeren op zaterdagen 
onisch of per fax te bestellen. 
)urs of na vooruitbetaling 

Prijs 

F 300 00 

F 300,00 

F 300,00 

F 135,00 

F 375 00 

F 150 00 

F 190,00 

F 60,00 
F 150,00 

F 150,00 

F 75 00 

F 45 00 

F 300 00 

F 150.00 

F 190.00 

F 225,00 

F 40,00 

F 75,00 

F 150,00 

F 190,00 

F 75,00 

F 60,00 

F 80,00 

F 1 725 00 

F 340 00 

F 30,00 

F 450.00 

F 150 00 

F11500 

F 825 00 



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

Stand 76 tijdens de Fl LATE LIEBEURS 98, 
in de Panda-Hallen, Industrieweg 10 te 
Nieuw-Loosdrecht, 23 - 25 januari 1998. 

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

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

Israel nagenoeg compleet uit voorraad leverbaar. 
Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, Suriname, Palestina. 

Een selectie uit onze voorraad Nederland en overzeese rijksdelen: 

nr Ia®, pos.7 
ƒ 575,— 

nr 1®, pl.III pos.25 
ƒ1.075,— 

nr2®,pl.IIpos.63-65 
ƒ 1.425,-

n r l ® 
Vlissingen-C 

ƒ475,— 

nr2 ® 
Geertmidenberg-C 

ƒ 475,— 

nrl®,2® en 3® 
Weesp-B 

ƒ 1.875,— 

o ' l ^ A ^ ^ Z ï : ^ ! : ^ ; : ^ : ^ A-^»-t -^<--^ 

^M-- i/ A.-^yxy^'^ce.^ /L--

^ t , * — 

&-1 > * M » ^ . - i - c -

^%>t-^^-A-

Couvert gefrankeerd met 10 IA en 11 IIA van Harlingen 27-12-1867 (rood) naar Noorwegen 
Christiania 5-1-1868 (zwart) met transit-stempel op achterzijde Winschoten 29-12-1867(rood) 

ƒ 2.675,— 

G.v.d.Veenstraat 123 - NL-1077DWAMSTERDAM 
Telefoon: (020)-679.59.52 - Fax: (020)-679.47.80 

Email: bouscher@xs4all.nl 

nr 3b®, pos.85 
ƒ 275,— 

nr3b® 
Winterswijk-A 

ƒ 2.675,— 

nr 39** 
ƒ 625,— (incl.cert) 

mailto:bouscher@xs4all.nl


FILATELIEBEURS 98 

Deze brieven zijn afgebeeld op 90% van de ware grootte 

RONALD BOUSCHER 

Couvert van Kegalla (Ceylon) 10-3-1906 naar Soerabaya 27-3-1906. Aldaar beport met P6'" 
en P16' en vanuit Soerabaya 12-4-1906 doorgestuurd naar Bedford 10-5-1906 ƒ 525,— 

Couvert gefrankeerd met Sur.lOC van Paramaribo 5-5-1888 naar Boston (VS). Diverse transit-
en aankomststempels op achterzijde ƒ 200,— 

^ ^ t O Ö e ^ ^ 

/-^-^A- ' - j T ' ^ - t : - - ^ * ^ 

^ . ^ t^y^ty-:^^^^.^,,.-— 

Couvert gefrankeerd met Cur.6D verzonden vanuit Curasao 14-4-1889 naar Rotterdam 
6-5-1889 ƒ400,-

Ned.Indié 13E** 
ƒ 325,— 

wmmmmm 

nmmiiÉÉii 
Ned.Indië Port 2A® 

ƒ 175,— 

wtmnmmmmt^* 

¥/A 

JEU.-, CaiJi. 

Sur. 10aA(*) 
ƒ 775,— 

Sur. Port 16fa(*) 
ƒ 525,— 

Cur. 5D(*) 
ƒ 460,— 

Cur. Port 7'"^ 
ƒ 250,— 



lAIULAZEIII 
V O O R U SAMENSTELLING-H GABRIELS EN T B STEINER-SPORK 

Pakketzegels filatelistisch interessant of nief 

PAKKETZEGELS TER 
DISCUSSIE 
Ofschoon de meeste 
Duitse catalogi de in di
verse landen ingevoerde 
pakketzegels onder die 
naam in een aparte ru
briek opnemen wordt er 
in Duitsland volop gedis
cussieerd over de vraag 
of die zegels in een ver
zameling tfiuistioren en 
zo ja, in welke vorm. Der 
Briefmarken-Spiegel van 
december zet de voor- én 
tegens nog eens op een 
rijtje. Samengevat is men 
van mening dat de pak
ketzegels - ondanks fiun 
weinig engaqeante uiter
lijk - tot de filatelie gere
kend mogen worden. 
Nog niet zo lang geleden 
werd in een ledenverga
dering van de Neder
landse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen dezelf
de conclusie getrokken. 

ONTWAARD, VERNIETIGD 
OF TOT PULP VERWERKT 
Filatelisten willen door
gaans fiun postzegels zo 
ongeschonden mogelijk 

co bewaard zien. Dit staat 
^ in schrille tegenstelling 
- tot het gedrag van de 
~ posterijen: die beschou-
^ wen het vernietigen van 
= postzegels als een be-
^ langrijke taak - en niet 
™ alleen bij de ontwaar-
^ ding van de zegels. Zo 
2 moeten er ook in de pro-
aË ductiefase, bijvoorbeeld 

om te voorkomen dat « foutdrukken in omloop 
komen, zegels worden 
vernietigd. En ook aan 
het einde van de looptijd 
van een zegel of als er 
om andere redenen een 

emissie uit de verkoop 
moet worden genomen 
staat men voor de vraag 
wot er met de niet-ver-
kochte voorraden moet 
gebeuren. 
F-let Franse postzegelblad 
Timbroscopie van de
cember jl. brengt een 
aardig artikel over wat 
er bij de Franse post in 
de loop der jaren al zo 
voor problemen zijn ge
weest. In het begin van 
de postzegeltijdviel dat 
allemaal nogal mee. De 
oplagen waren klein, de 
tarieven stabiel en de 
voorraden werden 
meestal gewoon opge
bruikt. Het van een op
druk voorzien van fran-
keerzegels met een nieu
we waarde gebeurde in 
Frankrijk pas voor het 
eerst in 1919, toen een 
zegel uit 1900, de 1 c. 
van het type-Blanc, een 
opdruk kreeg met ' /2 
centime. 
Foutdrukken in de pro
ductie werden in de 
drukkerij vernietigd. Dat 
gebeurde met de 'hand, 
meestal met behulp van 
een rolstempel dat een 
meervoudige zeshoekige 

Eerste Franse opdrukzegel 

afdruk achterliet. Het 
werd in vele formaten en 
lijndikten toegepast. 
Soms werd ook een 
stempel Annulé gebruikt. 

Meer problemen had de 
post met voorraden on
verkochte postzegels: 
complete pakken met ze-
gelvellen die zo goed
koop mogelijk vernietigd 
moesten worden. Vooral 
de gom veroorzaakte 
daarbij hoofdbrekens: 
pakken postzegels die in 
de pulpmolens van de 
kartonfabrieken werden 
gegooid bleven namelijk 
als massieve blokken 
ronddobberen. Het be
proefde stempelen was, 
omdat ieder velletje indi
vidueel behandeld en 
bekeken moest worden, 
kostbaar. Een enorme 
perforator die grote ga
ten in de zegels stanste 
leverde weer andere be
zwaren op. Er werden 
zelfs pakken met postze-
gelvellen naar Pariise 
crematoria gebracht om 
daar te worden ver
brand, maar ook hier 
bleek de gom moeilijkhe
den op televeren. Tegen
woordig gebruikt men 
grote papierversnippe-
raars, die ook briefkaar
ten, formulieren en post
zegelboekjes kunnen 
verwerken. 

MARCORAMA1996 
IS UIT 
Het is opmerkelijk hoe
veel voortreffelijke filate-
listische publicaties er in 
België verschijnen. Ze 
worden meestal door 
verenigingen en andere 
kleinscnafige instellingen 
gepubliceerd, zodat riet 
moeilijk is een goed 
overzicht te krijgen. Be
kend zijn bijvoorbeeld 
de Marcoroma-bundels 
die door de School der 
Filatelie te Antwerpen 
worden uitgegeven. De 
editie 1996 van Marco-
rama is nu uit en bevat 
drie studies. 
België beschikte al vroeg 
over een fijnmazig net 
van nationale- en ouurt-
spoorwegen, alsook over 
veel interlokale tramlij
nen. Deze lijnen hebben 
van oudsher een belang
rijke rol in het postver
voer gespeeld. De water
wegen, die met name in 
het Vlaamse deel veel 
door de scheepvaart 
werden gebruikt, speel

den geen rol bij het post-
verkeer, met uitzonde
ring van de Antwerpse 
veerdiensten, die al in 
1825 over een stoom
boot beschikten. W. van 
Riet heeft over het open
baar vervoer en de post 
een goed gedocumen
teerd artikel geschreven. 
Dezelfde auteur stelde 
ook een studie samen 
over de post en visite
kaartjes. In de tijd dat de 
telefoon nog geen ge
meengoed was speelden 
visitekaartjes met name in 
België en Frankrijk een 
voorname rol in het socia
le leven. De posterijen 
hanteerden al spoedig 
speciale tarieven voor vi-
sitekaar+jes, waarbij de 
afmetingen maar ook de 
tekst (meer of minder dan 
vijf woorden) en de ver-
zendwijze (in open of ge
sloten omslag etc.) bepa
lend waren. De controle 
op deze kaartjes was voor 
de post moeilijk en tijdro
vend; in UPU-verband 
ging men er bijvoorbeeld 
toe over om minimumfor-
maten af te spreken. 

E-MAIL BEDREIGING 
VOOR ZEGEL? 
In het Engelse blad Gib
bons Stamp Monthly 
van november j l . stelt 
Kenneth Lake de vraag 
of de ontwikkeling van 
de E-mail (elektronische 
post via het Internet) het 
einde van de filatelie in
houdt. Zweden heeft alle 
bewoners boven de zes 
jaar al een E-mail adres 
gegeven, maar bij de 
Britse post ziet men de 
postzegel nog niet zo 
snel verdwijnen. En zelfs 
al zou dat gebeuren dan 
blijven de zegels die in 
de afgelopen anderhalve 
eeuw werden uitgegeven 
nog altijd over. 

German/a-zegels nieuwe 
kleurvarieteiten ontdekt 

Met die 'ouderwetse' 
postzegels gaat het ove
rigens best goed, zo 
meldt de Deutsche Brief
marken-Zeitung in num
mer 23 /97 . Een onder
zoek over een periode 
van vijfjaar heeft er toe 
geleid dat de redactie 
van Michel's Deutsch
land Spezial van drie 
waarden uit de befaam
de Germania-reeks (de 
10 pf. met inscriptie 
Reichsposten de zegels 
van 3, 10 en 20 pf. met 
het Inschrift Deutsches 
Reich) nu definitief nieu
we kleurvariaties heeft 
vastgesteld. De bijbeho
rende catalogusnoterin
gen kunnen in bepaalde 
gevallen - in ongebruikte 
staat - tot duizenden 
marken oplopen. 
In het kerstnummer van 
de Echo de la Philatelie 
is een prachtig geïllus
treerd artikel te vinden 
over de geweldige mo
gelijkheden die riet ver
zamelen van 's-werelds 
eerste postzegel biedt. 
Voorwaarde is wel dat 
men over wat duiten be
schikt. Lang niet voor ie
dere verzamelaar weg
gelegd dus, maar wef 
een voorbeeld dat ook 
met minder kostbare ze
gels op soortgelijke wi j
ze kan worden nage
volgd. 

MEER SERVICE VOOR 
FILATELISTEN 
De Duitse PTT wil het de 
verzamelaars gemakke
lijker gaan maken. Ter-

De Penny Black, de eerste postzegel ter wereld, is nog alti|d een van 
de mooiste postzegels die ooit verschenen Dit vellet|e, uitgeven ter 
geieoenheid van zi|n honderdvi|ftigste verpardag, laat dat nog eens 
auicteli|kzien 



wijl de PTT in Nederland 
weinig enthousiasme 
aan de dag legt voor het 
instituut 'filatelieloket', 
wil men bij onze Ooster
buren - waar men deze 
loketten tot nu toe niet 
had - er een begin mee 
maken. Hamburg kan nu 
bogen op het eerste Duit
se niatelieloket en als de 
proef slaagt wil men in 
alle grote Duitse steden 
dat voorbeeld volgen, zo 
meldt het personeelsblad 
van de posterijen, Die 
Post. Men zegt toe dat 
de verzamelaars er niet 
alleen een zo uitgebreid 
mogelijk pakket produc
ten zal aantreffen, maar 
er ook terecht zal kunnen 
met speciale wensen, zo
als de verstrekking van 
rand- of hoekstukken. 
Ook in Frankrijk valt een 
gestage groei van het 
aantal Points Philatelie 
waar te nemen. 

BLAD OP DE TOCHT 
Het officiële Franse 
Bondsblad, La Philatelie 
Fran^aise, dat een aan
tal jaren geleden tot een 
grafisch mooi uitgevoerd 
en redactioneel kwalita
tief uitmuntend magazi
ne werd omgevormd, 
kampt met grote finan
ciële problemen. Er lig
gen voorstellen op tafel 
om tot een organisatori
sche samenwerking te 
komen met l'Echo de la 
Philatelie, met behoud 
van redactionele onaf-
hankelijjkheid. Het abon
nement zou gekoppeld 
moeten worden aan het 
lidmaatschap van de bij 
de Bond aangesloten 
verenigingen. Wordt het 
voorstel door de leden 
niet aanvaard don wordt 
het Bondsblad opgehe
ven en vervangen door 
een bulletin van vier pa
gina's. Toch iets om over 
na te denken, met name 
door die Nederlandse 
verenigingen die tegen 
het cofiectieve abonne
ment van 'Philatelie' te 
hoop lopen. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De overzeese correspon
dent van Eemvizier, het 
blad van de postzegel
vereniging Eemland te 
Soest, verrast ons in het 
oktobernummer met een 
berichtje over de 'nood-
porten' die in Makassar 
in 1946 zijn uitgegeven. 
Destijds verblijvend in 
Medan en als verzame
laar geïnteresseerd in 
deze uitgifte heeft hij het 
volgende gedaan. Aan 
de directeur van het 

postkantoor in Medan 
heeft hij voorgesteld de 
bewuste zegels ook voor 
Medan aan te vragen, 
uitgaande van de opvat
ting dat dergelijke zegels 
landelijk geldig zijn. De 
postdirecteur heeft inder
daad een aanvraag ge
daan en de zegels zijn 
ook werkelijk aan Me
dan geleverd. Of ze echt 
als portzegel zijn ge
bruikt is onbekend, maar 
de schrijver bezit zelf wel 
in Medan gestempelde 
exemplaren van deze ze
gels. 

De Schweizer Briefmar
ken Zeitung van oktober 
laat onder het hoofd 'En
gelse militaire post in 
België - een voorloper' 
een kaart zien die op 15 
oktober 1914 uit de om
geving van Yper naar 
Birmingham is gezon
den. De kaart draagt een 
geschreven aanduiding 
On active service S.M., is 
niet van een postzegel 
voorzien en is gestem
peld Vlamertinghe. 

algemeen een dieper in
zicht in het wezen van 
dergelijke zegels ver
schaft. 

Het oktobernummer van 
La Philatelie Fran^aise, 
het blad van de Franse 
Bond, biedt weer een 
reeks van studies. Te 
noemen vallen een bij
drage over de Wereld
postvereniging UPU, 
over luchtpost in Ethio
pië, over de Hamburgse 
tramzegels uit de jaren 
1866 tot 1900, over de 
filatelistische begeleiding 
van een kind en een kort 
verslag over de in Melun 
gehouden marcophilie-
tentoonstelling. 

De postzegelvereniging 
Zeeuws-VTaanderen 
wijst zijn leden in het ok
tobernummer op het be
staan van vervalsingen, 
onder andere van Ne-
derlands-lndië nummer 1 
door de Italiaanse ver
valser Erasmo Oneglia 
uit Turijn. Hij leefde van 
1853 tot 1934 en hij 

f H wel 

'Voorloper' van Engelse militaire 
ving van Yper naar Birmingham, 

Op deze kaart komen 
ook censuurstempels 
voor, hoewel de vroege 
Engelse postzendingen 
juist geen censuurkente-
ken hadden. Behalve dit 
document beschrijft het 
artikel ook de gehele mi
litaire geschiedenis van 
de periode tussen 9 en 
15 oktober 1914. 

Aan firmaperforaties 
(ook wel perfins ge
noemd) wordt steeds 
meer aandacht gegeven. 
Het in maart jl. in 'Phila
telie' verschenen artikel 
over deze zegels is - met 
toestemming uiteraard -
integraal overgenomen 
door de Belgische Ko
ninklijke Kielse Postze
gelkring (september). 
Hoewernet blad de lezer 
er op wijst dot de inhoud 
van het artikel op de Ne
derlandse situatie slaat, 
was men toch van me
ning dat het artikel in het 

post m België kaart uit de omge-
15.10 1974 

noemde zijn vervalsin
gen 'imitaties', zodat hij 
niet echt een oplichter 
was. 

Le Monde du Collection-
neur, het blad van de 
Luxemburgse Bond, drukt 
in het oktobernummer 
een uit/oerig artikel af 
over perfins, dat eerder 
in de bladen van de 
Oostenrijkse en de Zwit
serse Bond het licht heeft 
gezien. In het artikel pas
seren diverse van de 
ruim 160 landen de re

vue, die sedert ca. 1858 
de door opdrukken of 
gaatjes gekenmerkte ze
gels hebben toegestaan. 
Met dienstorder- en ze
gelafbeeldingen is de 
tekst zeer levendig. 

De overgang van een 
paarse naar een grijze 
rouwzegel van 1 ' / z cent 
van het type 'vliegende 
duif' (ontwerp: Criris Le-
beau) - we hebben het 
nu over 1935 - staat als 
wetenswaardigheid toe
gelicht in De Pincet, het 
blad van de filatelisten
vereniging Veendam en 
omstreken. De paarse 
zegels werden destijds 
erg 'rooms' gevonden en 
na veel strijcTvervangen 
door de neutrale grijze 
kleur. 

Over het 'zeilen over In
ternet' - in vakjargon: 
surfen - komen steeds 
vaker enthousiaste ver
halen in de verenigings
bladen voor. In het no
vembernummer van Bri
tannia, het blad van de 
studiegroep van die 
naam, vertelt een van de 
leden van zijn redelijk 
positieve ervaringen om 
voor zijn verzamelge-
bied 'Australische Geor
ge V-zegels' nieuwe 
bronnen aan te boren. 
Zijn conclusie: haal meer 
uit uw PC. 

De postale geschiedenis 
van de Heilige Berg 
Athos wordt aan de 
hand van een eerder in 
1970 gepubliceerd arti
kel herhaald in Hermes 
van september, het blad 
van de studiegroep Grie
kenland. Athos kan op 
een heel oude geschie
denis bogen, waaruit be
kend is dat koning 
Darius daar in 492 voor 
Christus schipbreuk leed. 
Het klooster waar de 
berg tegenwoordig zijn 
faam aan ontleent da
teert van 963. De meer 
dan duizend jaar oude 
stichtingsakte wordt er 
nog altijd bewaard. Het 
artikel, dat alle op Athos 
gebruikte postzegels op
somt, is voorzien van een 

groot aantal stempelof
beeldingen. 

Over gemanipuleerde 
(vervalste) Nederlandse 
vredeszegels van 12 cent 
is een melding te vinden 
in De Postzegel Mare 
(vereniging van postze
gelverzamelaars Almere) 
van november. Een lezer 
heeft uit een aangekoch
te doos met kaarten eni
ge exemplaren uit 1973 
opgediept, waarop on
der andere het jaartal 
1945 was veranderd in 
1973 en de waarde van 
12 cent in 15 cent. Aan 
de tekst 'Nederland vrij ' 
was bovendien nog 'en 
bli j ' toegevoegd. De 
schrijver concludeert dot 
het vermoedelijk een 
grap betreft, maar het 
rioe en waarom is een 
raadsel. 

Het Belgische Bondsblad, 
Bondsnieuws, heeft in 
het vierde kwartaal een 
stukje Veldpost-geschie
denis van NAPO opge
nomen. Met het oog op 
de plaatsruimte beslaat 
het artikel 35 jaar Ne
derlandse Veldpost 
1962-1996. In de op
somming is bovendien 
een kamp in de Eifel on
der Belgische leiding ver
werkt. 

In ZWP, het blad van de 
studiegroep Zuid-West 
Pacific, zijn in het okto
bernummer enkele cen-
suurbrieven gemeld uit 
Nederlands-Indië na 
1945. Afgebeeld zijn 
brieven uit Medan waar
op, bij gebrek aan beter, 
nog Japanse controle
stempels staan. 

Uit een bij de redactie in
gekomen presentatiemap 
van oktober blijkt, dat de 
UPU en de FIP in 1997 
prijzen hebben toege
kend voor 'het beste 
postzegelontwerp'; dit 
naar aanleiding van het 
vijftigjarig bestaan van 
de Verenigde Naties. Het 
zal de verzamelaars van 
het thema Wereldpost
vereniging mogelijk inte
resseren dat als eerste 

43 
Stempelofbeeldingen, afkomstig uit het artikel in Hermes 

Er zijn onder andere stempels in Russische karakters, aangezien er eind vorige eeuw meer dan driedui
zend Russische monniken op Athos verbleven Ze hadden een eigen postkantoor en hun post werd door 
de Russische Levant-maatscnappij (Rop/t) vervoerd 



drie in deze groep zijn 
geëindigd Nepal, Groot-
Brittannië en Frankrijk. 
Groot-Brittannië verwierf 
tevens de FlP-prijs voor 
het beste ontwerp. 

Het Belgische blad Ga
zette van de Filatelie 
geeft in het september
nummer veertien afbeel
dingen van Engelse post
stempels, die zijn ge
sponsord door het zon
dagsblad The Mail on 
Sunday. Het merendeel 
van de stempels is van 
London W 8 , maar er 
zijn ook andere plaatsen 
bij, onder andere Stoke 
on Trent en Hampton 
Court Palace in East Mo-
lesley. Eén is er zelfs van 
Buckingham Palace 
S W l . Alle afgebeelde 

veertien stempels zijn re
cent: ze dateren van 
maart 1996 tot septem
ber 1997. De post spint 
bij deze stempels stellig 
goed garen en de krant 
ziet er kennelijk extra pu
bliciteit in. 
Een eerder in de hier
voor genoemde Gazette 
verschenen artikel over 
een expeditie per ballon 
naar de Noordpool in 
1897 is nu te vinden in 
Aerofil van oktober, het 
blad van de luchtpostver
zamelaars in Oostende. 
Het is een triest verhaal 
over het mislukken van 
een Zweedse ballonvaart 
in 1897, nu dus honderd 
jaar geleden. De reis zou 
gaan van Spitsbergen 
naarde Noordpool. Bij 
de start van de ballon op 

11 juli bleef bij vergis
sing een deel van de bal
last aan de grond, het
geen de balTonvaarders 
mogelijk noodlottig is ge
worden. Er is nooit meer 

iets van hen vernomen, 
tot ruim dertig jaar later 
de resten van ballon en 
zijn bemanning bij toe
val op het 'Witte Eiland' 
werden ontdekt. Zweden 

heeft in 1973, in een 
boekje met ontdekkings
reizigers, ook aan deze 
tocht een zegel gewijd. 
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KLM 
Hierbij afgebeeld zijn de 
stempels taie gebruikt zijn 
bij de terugvlucht van de 
KIM van Nagoya en Sap
poro naar Amsterdam. 
Op de heenvlucht was er 
wel een aankomststem-

o= pel beloofd voor Nagoya 
^ en niet voor Sapporo, 
— omdat daar geen officeel 
~ stempel voorhanden zou 
^ zijn. Jammer genoeg 
= werd noch op de post-
^ stukken naar Nagoya, 
^ noch op die naar Soppo-
^ ro een Japans aankomst-
2 stempel geplaatst. 

- NWA/KIM 

41 De post voor de heen -
" vlucht naar Mumbai en 

Delhi was op het moment 
dat deze kopij werd sa
mengesteld nog steeds niet 
terug bij uw rubriekredak-

teur. Afwachten dus! 

Sabena 
Op 27 oktober 1997 
vloog de Belgische lucht-
vaartmaatscriappij Sabe
na voor het eerst tussen 
Tokyo en Brussel. Er 
werd een toestel van het 
type A-340 gebruikt, 

Swissair 
Ik schreef er al eerder 

over, maar kon het stem
pel nog niet tonen. Nu is 
er dan toch een afdruk 
beschikbaar van het 
stempel dat werd ge
bruikt voor de vlucht die 
op 2 mei 1997 met een 
DC-4 van Geneve naar 
New York werd ge
maakt. 

Op 9 juni 1997 vloog 
Sw/ssa/V van Zürich naar 
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Sarajevo en weer terug. 

Austrian Airlines 
Van de Oostenrijkse 
luchtvaartmaatscnappij 
Austrian Airlines zien we 
eigenlijk veel te weinig 
eerste vluchten. 
Op 29 maart 1997 werd 
er van Zürich naar Was
hington DC gevlogen. Er 
werd gebruik gemaakt 
van een toestel van het 
typeA-310. 

Ballon post 
Belgische ballonpost 
komt de laatste tijd niet 
zoveel meer voor, maar 
hierbij kunnen we toch 
een afdruk laten zien van 
een stempel dat werd ge
bruikt voor een vaart in 
Gent. 

Pro Juventute 
Van de Oostenrijkse ver
eniging Pro Juventute 
kwam er weer de nodige 

ballonpost binnen. Op 
28 september 1997 was 
er een ballonvaart ter 
gelegenheid van het vijf
entwintigjarig bestaan 
van de Arbeitsgemein
schaft ALP. 

Ongeveer een maand la
ter, op 24 oktober 1997, 
kon er een setje van drie 
ballonstukken aan onze 
collectie worden toege
voegd. Het ging om 
vaarten onder het motto 
Kindern Zukunft schen
ken. 
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Cambodja: 
Postzegelboekjes, 372 
Canada: 
Cotologi, 133 
Postwaardestukken, 473 
Postzegelboekjes, 372,660,750,804 
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Edward VIII, 340,573 
Postmusea, 403 
Postwaardestukken, 290,339,473, 
652,701 
Postzegelboekjes, 50,126,263,372, 
476,546,750,804 
PrinsesDiana, 616,760 
Veilingen, 284 
Guernsey: 
Postwaardestukken, 701 
Tentoonstellingen, 465 
Litouwen: 
Automaotstroken, 259 
Luchtpost: 
Catalogi, 541 
Luchtpost, 541 
Luxemburg: 
Automaatstroken, 259 

Catalogi, 133 
Madagascar: 
Postzegelboekjes, 372 
Madeira: 
Postzegelboekjes, 264 
Maleisië: 
Postwaardestukken, 432,796 
Postzegelboekjes, 50,477,751 
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Catalogi, 488 
Postwaordestukken, 339 
Postzegelboekjes, 209,477,546,660 
Thematisch verzamelen, 285 
Marshalleilanden: 
Postwaardestukken, 112 
Postzegelboekjes, 264,477 
Mauritius: 
Postzegelboekjes, 804 
Mayotte: 
Nieuwe postzegellonden, 9 
Monaco: 
Catalogi, 828 
Postwaardestukken, 290 
Tentoonstellingen, 541 
Namibië: 
Postwaardestukken, 72,474 
Postzegelboekjes, 373,437,477,751 
Nederland: 
Adreswijzigingskoort van 80 cent, 10 
Afwijkingen, 696 
Algemene-Rekenkomerzegel 1997, 
367,410 
Arbeidslijsten, 96 
Astma-zegel 1997,540 
Automaatstroken, 30,179,259,322, 
561 
Babypostzegels 1997,619 
Beurzen, 37,616,784 
Briefkaart van 80 cent, 10 
Catalogi, 338,360,447,650,828 
CD/ROM's,408 
Gnderella's, 663,784 
Dog van de Jeugdfilotelie, 9,132 
Dog van de Postzegel, 96 
Diefstal, 29,30,97 
Diefstallen, 716 
Drukofwijkingen, 320 
Druktechniek, 788 
Druktechnische bijzonderheden, 10, 
98,170,252,324,410,466,540, 
618,700,788 
Dubbelringstempels, 644 
Eerstedagenveloppen, 481,536,574 
Elektronische postkantoren, 61 
Elfstedentochtzegel 1997,105,170 
Emissiebeleid, 325 
Emissieprogramma's, 250,697 
EP-zegel 1984,356 
Eretekens, 807,853 
EU-zegel 1997,410,466,505 
RIatelistendag, 785 
Fiscale zegels, 663 
Fouten op zegels, 400,465,644,755 
Frankeeroutomoten, 284 
Gespecialiseerde verenigingen, 205 
Grafische vormgeving, 178,825 
Grootrondstempels, 179 
Hondboeken, 488 
Handel, 400 
Hollond-Promotionzegels 1997,400, 
410,438,466 
Overzicht gelegenheidszegels '96,98 
Jeugdfilotelie, 9,132 
Jongerenpostzegels 1997,536,618 
Kinderpostzegels 1997,620 
KlVI-zegel 1997,540 
Kortingzegels, 178,696,700,825 
Luchtpost, 56,537 
Luchtpostbladen, 467 
Morshallplonzegels, 346,410 
Monografieën, 488 
Natuur- en Milieuzegels, 170,188 
Non-émis, 278 
Open Klasse, 572,696,741 
Oranje op postzegels, 16 
0uderenpostzegels1997,171 
Pakketzegels, 284,785 

PhilopostvsPhilopost, 137 
Port-betooldstempels, 220,271 
Postwaardestukken, 71,112,202, 
324,338,400,466,467,468,473, 
481,650,701 
Postzegelboekjes, 546,750 
Postzegels voor zakelijk gebruik 
80/160 cent, 12 
Preussische Postexpeditionen, 370 
PTT Post Filatelie, 8,236 
Rode-Kruiszegel 1997,250,253 
Schubertzegel 1997,540,832 
Sesomstraotzegelblokje (herdruk), 10 
Speciale enveloppen, 785 
Stodspost, 19,617 
Stampo's, 697 
Stempels, 35,231,403,413,501, 
504,541,644,651,716,797 
Strippostzegels 1997,173 
Stripzegels 1997,252 
Tandingen, 223 
Tentoonstellingen, 9,56,97,169, 
250,320,321,322,402,411,464, 
465,537,617,697,785,786,853 
Thematisch verzamelen, 250 
Tuinbouwonderwijszegel 1997,540 
Twintig voor uw verhuizing (blokje), 
11 
Variëteiten, 168,223,324 
Veilingen, 96,178,408,481,697 
Velletjes van tien, 179 
Velrandbijzonderheden, 788 
Verenigingsbloden, 349 
Verenigingsjubilea, 548,562,584, 
697 
Verrassingszegels1997,12,179,284, 
644,743 
Vervalsingen, 729,794 
Wensen- en verjaardagszegels 1997, 
252,324 
Nederlands-Indië: 
Eerstedagenveloppen, 798 
Jubileumzegels 1948,414,494,798 
Postgeschiedenis, 586 
Postidentiteitskoorten, 96 
Veilingen, 180 
Nederlandse Antillen: 
Postzegelboekjes, 437,477 
Nieuw-Zeeland: 
Catalogi, 488 
Posterijen, 696 
Postzegelboekjes, 264,477,660,751 
Nieuwe Republiek: 
Catalogi, 828 
Niue: 
Postzegelboekjes, 127 
Noorwegen: 
Automoatstroken, 259,561 
Bond (Tentoonstellingen), 422 
Permanente zegels, 8 
Posthoornzegel Noorwegen, 8 
Postwaardestukken, 339,555 
Postzegelboekjes, 50,127,373,437, 
660,661 
Tentoonstellingen, 168,402 
Norfolkeilond: 
Postzegelboekjes, 264 
Oceanië: 
Catalogi, 715 
Oekraïne: 
Nieuwe postzegellonden, 286 
Oostenrijk: 
Automoatstroken, 752 
Catalogi, 714,715 
Postwoardestukken, 202,474,652, 
701,796 
Stempels, 785 
Oostenrijk-Hongorije: 
Variëteiten, 784 
Pakistan: 
Postwaardestukken, 652 
Popuo-New Guinea: 
Postwaardestukken, 203,474 
Perzië: 
Meched-zegels Iran, 408 
Polen: 
Automaotstroken, 561 

Postwaardestukken, 701 
Postzegelboekjes, 264,437,477 
Stodspost, 734 
Polynesië (Frans): 
Postzegelboekjes, 263,546 
Portugal: 
Automoatstroken, 30,259,561 
Postwaardestukken, 555 
Postzegelboekjes, 373 
Roemenië: 
Postzegelboekjes, 372 
Ruimtevaart: 
Catalogi, 488 
Rusland: 
Postwaardestukken, 72,290,555, 
652,701,796 
Tentoonstellingen, 267,838 
Sao Tomé & Principe: 
Postzegelboekjes, 373 
Scandinavië: 
Catalogi, 357 
Singapore: 
Automoatstroken, 561 
Postzegelboekjes, 373,546,751 
Slovenië: 
Postwaardestukken, 291 
Postzegelboekjes, 127 
Slowaküe: 
Postwaardestukken, 291,432 
Postzegelboekjes, 50,373,547,751 
Spanje: 
Automoatstroken, 30,259,561,752 
Cinderella's, 572,755 
Tentoonstellingen, 96 
Terreur, 616 
St. Helena: 
Vervalsingen, 111,465 
Suriname: 
Postzegelboekjes, 264 
Thailand: 
Postwaardestukken, 113 
Postzegelboekjes, 210,373,751,804 
Tsjaad: 
Postzegelboekjes, 372 
Tsjechië: 
Postwaardestukken, 432,653,701, 
796,797 
Postzegelboekjes, 50,374,804 
Tsjetsjenië: 
Postzegelboekjes, 127,264 
Turkije: 
Postwaardestukken, 113 
Uruguay: 
Postzegelboekjes, 805 
Vaticaan: 
Postwoardestukken, 113,339,797 
Postzegelboekjes, 437 
Verenigd Europa: 
Catalogi, 133 
Verenigde Naties: 
Postzegelboekjes, 547,805 
Verenigde Noties (New York): 
Postwaordestukken, 203,339 
Verenigde Naties (Wenen): 
Postwaordestukken, 701 
Verenigde Staten: 
Catalogi, 447,715 
Driehoekszegels, 137 
Drukuitschot, 97 
Internet, 616 
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- 3 1 2 
- 3 9 2 
- 4 5 6 
- 5 2 8 
- 6 0 8 
- 6 8 8 
- 7 7 6 
- 8 5 6 
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Postwaardestukken, 113,291,797 
Postzegelboekles, 128,374,478,547, 
661,805 
Tentoonstellingen, 422,464 
Zweden: 
Automaatstroken, 561 
Postwaardestukken, 203,291,432, 
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478,751,752,805 
Tre Skilling Bancozegel, 8 
Veilingen, 8 
Zwitserland: 
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Postzegelboekles, 374,752 
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Franse Overzeese gebieden: 
Yvert&TellierTome I l / l , 357 
Greenpeace: 
Speciale cotologus Greenpeace zegels, 
409 
Griekenland: 
Vlastos Greece/Cyprus 1997,488 
Groot-Brittannie: 
Collect British Stomps, 488 
Stanley Gibbons GB Concise, 716 
Stanley Gibbons Specialised Catalogue, 
133,716 
Japan: 
Catalog of Japanese Stamps, 714 

Kanaaleilanden: 
Collect Channel Islands and Isle of 
Man, 488 
Liechtenstein: 
Michel Schweiz/Liechtenstein Spezial, 
133,715 
Luchtpost: 
Introducing Combi Mail, 589 
Luchtpostcatalogus Vliegende Hollon 
der, 541 
Luxemburg: 
Prihx Luxembourg/Europo, 133 
Man: 
Collect Channel Islands and Isle of 
Man, 488 
Monaco: 
Yvert & Tellier Tomes l e t Ibis, 828 
Nederland: 
Aantekenstroken Egyptienne type 
1947,828 
De Nommer of Puntstempels van Ne 
derland, 488 
Geuzendom's Catalogus van Postwaar 
destukken, 338,650,701 
Handboek Postwaarden Nederland, 
480 
Jumorcatalogus 1997 NVPH, 360,447 
Nederlandse longebalkstempels, 828 
Speciale Catalogus NVPH 1998,360 
Nieuw-Zeelond: 
ACS Colour Catalogue New Zealand, 
488 
Nieuwe Republiek: 
The New Republic in South Africa 
1884 88,828 
Oceonië: 
Michel Australien, Ozeanien, Antarktis, 
715 
Oostenrijk: 
Austria Netto Katalog, 714 
Michel Oesterreich Speziol, 715 
Overzee: 
Yvert & Tellier Outremer Tome 7,828 
Ruimtevaart: 
Conquête de I'Espace, 488 
Scondinovië: 
Facit Special 1996 97,357 
Thematisch: 
Collect Birds on Stamps, 133 
De postzegel von ontwerp tot verza 
melobject, 307 
Verenigd Europa: 
Michel CEPT/UNO1996/97,133 
Prifix Luxembourg/Europa, 133 
Verenigde Stoten: 
Michel USA Spezial, 715 
The Postal Service Guide to US Stomps, 
447 
Zuid-Afrika: 
South African Stamp Colour Catalogue, 
488 
Zwitserland: 
Catalogue des timbres Suisses, 714 
Michel Schweiz/Liechtenstein Speziol, 
133,715 

/ .THEMA'S 

Aardewerk, 154 
Architectuur, 154 
Armoede, 338 
Astma, 540 
Auto's, 126,234,372,437,683,770, 
851 
Autobussen, 804 
Autosport, 851 
Bauxiet, 264 
Bedreigde dieren, 202,387,701 
Bedreigde planten, 202,701 
Beren, 385 
Bergbeklimmen, 602 
Beroemde personen, 604 
Bezienswaardigheden, 476 
Biien, 83,489,506 
Blinden en slechtzienden, 653 
Bloemen, 50,81,126,127,210,263, 
372,374,437,473,476,504,797, 

804,840 
Boeken, 547,602,660,701,750 
Bomen, 82,523 
Brand, 465 
Brandweer, 465 
Brievenbussen, 264,386 
Bruggen, 449,452,474,521,701 
Chinees nieuw|aar, 50,477,604,796, 
804 
Circus, 385 
Componisten, 540,832 
Computers, 852 
Correspondentie, 372 
Criminaliteit, 50,82,178 
Cruises, 683 
Cultuur, 536,661 
Dansen, 290,452 
Delfstoffen, 264 
Dichters, 710 
Dienstauto's, 804 
Dieren, 154,209,210,478,521, 
522,604,752 
Dierentuinen, 154,387 
Dinosauriers, 450 
Dodenherdenking, 387 
Driehoekige zegels, 452,478 
Driewielers, 771 
Drugs, 373 
Dynastieën, 290 
Educatie, 796 
Eenden, 431 
Elfstedentocht, 234 
Energie, 202,338,602 
Eten, 432 
Europese Unie, 410 
Fauna, 233 
Fazanten, 452 
Feesten, 252,324,339,751,796 
Filatelie, 112,113,127,203,290, 
359,432,474,477,546,555,652, 
697,701,804 
Film, 805 
Films, 797 
Financien, 367,410 
Flora, 233 
Fossielen, 546 
Geboorte, 619 
Gebouwen, 127,209 
Gemzen, 209 
Geneeskunde, 540,601,603,728 
Geneesmiddelen, 805 
Geologie, 852 
Gewichtheffen, 849 
Golf, 477,546 
Greenpeace, 372,373 
Grotten, 291 
Heraldiek, 264,291,602,796 
Herfst, 291 
Hologrammen, 452 
Honden, 82 
Hongersnood, 449 
Hoofdpiin, 805 
Horror, 797,849 
Hout, 307,476 
Hulpverlening, 603 
Insecten, 696,751 
Jeugd, 290,291,426,536,547,618 
Jodenvervolging, 656 
Jongeren, 804 
Judo, 359,849 
Kabouters, 437 
Kamelenpost, 72 
Kankerbestri|ding, 338 
Kastelen, 474,508,652 
Kerken, 112,128,153,476 
Kermis, 126 
Kerstmis, 50,127,128,209,477, 
660,701,752,785,804,805 
Kinderen, 10,210 
Kloosters, 374 
Koeien, 683 
Kolonialisme, 339 
Koninkli|khuis,8,16,113,126,153, 
155,263,278,340,414,451,494, 
616,760,798 
Koude oorlog, 23 
Kunst, 203,290,555,710 

Kuuroorden, 452 
Landkaarten, 291,505 
Landschappen, 263,477,546,601, 
652,701 
Legenden, 296 
Lente, 306 
Literatuur, 602,660,701,750 
Luchtvaart, 54,56,122,187,262, 
265,326,419,476,504,555,582, 
651,652,716,796,803 
Maratonlopen, 849 
Media, 546 
Middeleeuwen, 554,701 
Milieubescherming, 409,652,751 
Militairisme, 72 
Moerosvogels, 476 
Molens, 209,305,338,681,751,769 
Motorhetsen, 250,851 
Muhiple sclerose, 728 
Munten, 72 
Muziek, 112,403,540,832,851 
Muziekinstrumenten, 797 
Mythologie, 296,372,436 
Nachtdieren, 750,771 
Nationaal erfgoed, 290 
Natuurbescherming, 660 
Natuurparken, 701 
Natuurrampen, 616 
Nobelpri|swinnaars, 555 
Noordse dieren, 307 
Olympische Spelen, 50 
Omroep, 546,555,701 
Ontdekkingsreizen, 57,308,339, 
473,554 
Ontwikkelingshulp, 346,410 
Oorlogsslochtoffers, 387,477,601 
Openbaar vervoer, 373,431,436, 
449,804 
Opera, 296 
Oude ambachten, 506 
Ouderen, 290 
Ouderenzorg, 171 
Paarden, 50,373,523 
Paddestoelen, 81,127,291,521, 
682,770 
Pondoberen, 785 
Papierfobncoge, 653 
Posen, 210,373 
Pausmobielen, 437 
Planten, 71,264,372 
Poezen, 126 
Politiek, 97,290,431 
Popmuziek, 112,851 
Poppen, 385 
Porselein, 154 
Posteri|en,264,386,450,474,771 
Rampen, 603 
Rekenen, 367,410 
Religie, 263,290,339,373,436, 
477,796,797 
Riks|a's, 373 
Rode Kruis, 112,250,253,804 
Roeien, 849 
Rozen, 126,210,306 
Ruimtevaart, 683 
Runderen, 170,188,234,603,683 
Schaatsen, 51,105,170,178,234 
Scheepvaart, 473 
Schepen, 290,291,431,436,523, 
683 
Schilderiien, 203 
Schilderkunst, 359,426,451,476 
Scouting, 203,432,474 
Seks, 603 
Sieraden, 797 
Skien,849 
Speelkaarten, 264 
Spellen, 264 
Spinnen, 696,751 
Spoorwegen, 234,436,449,450, 
508,604,630,682,728 
Sport, 50,51,105,170,234,359, 
373,436,450,477,602,701,769, 
797,849 
Sprook|es, 620 
Steden, 701 
Sterrenbeelden, 437 

Stoomschepen, 523 
Stress, 601 
Stripfiguren, 478,661,728,796 
Strips, 71,72,173,203,252,339, 
372,477,661,804,840 
Symbolen, 450 
Symboliek, 62,700 
Synagogen, 362 
Techniek, 50,540 
Tekenfilms, 661 
Telefonie, 339 
Televisie, 10 
Terreur, 616 
Toerisme, 50,265,373,410,438, 
473,728,751 
Transport, 250,373,601,804 
Tremen, 202,449,682 
Trollen, 437,804 
Tuinbouw, 540 
Tunnels, 449 
Tweede Wereldoorlog, 656,755,784 
Uilen, 209,285,306 
Uitvinders, 339 
Universiteiten, 474 
Vakantie, 750 
Valenti|nsdag, 12 
Veeteelt, 234 
Verenigd Europo, 215,263,265,436, 
466,505 
Verenigde Naties, 296 
Vervoer, 359,437,683,770,804 
Viervoeters, 604 
Vis, 796 
Vissen, 385,449,508,603,770 
Visserij, 521 
Vlaggen, 127,265 
Vliegtuigen, 126,265,476,555 
Vliegvissen, 449 
Vlinders, 50,126,233,263,264, 
388,452,477 
Voetballen, 473,537,769 
Vogels, 81,126,133,263,264,291, 
307,359,373,412,431,432,452, 
476,506,508,523,617,652,681, 
683,722,754,797,804,818,840, 
850 
Volksspelen, 660 
Volksverhalen, 82 
Volleybal, 701,796 
Vrouwen, 100,126,215 
Vrouwenkiesrecht, 840 
Vuurtorens, 522 
Vuurwerk, 701 
Woodvogels, 850 
Walvissen, 452 
Wolvisvangst, 464 
Waterbeheer, 374,547,744 
Waterdieren, 752 
Waterrecreatie, 400,466 
Watersport, 400,466 
Wensen, 477 
Wetlands, 386 
Wi|n,386 
Wi|ngoarden, 386 
Zeevogels, 850 
Zeezoogdieren, 81,385 
Ziekten, 728 
Zoogdieren, 771 
Zuidpoolonderzoek, 506,592 

INDELING JAARGANG 1997 

lanuari 1 - 88 
februari 89 - 160 
maart 161 240 
april 241 - 312 
mei 313 - 392 
juni 393 - 456 
|uli/augu5tus 457 - 528 
september 529 - 608 
oktober 609 688 
november 689 - 776 
december 777 - 856 



FRANKPOST "AIVIBACHT" 
VEERSEDIJK 59 - 3341 LL H.I. AMBACHT 

FRANKPOST "GILZE" 
ALPHENSEBAAN 35 - 5126 PR GILZE 

(Geopend: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.30 uur, buiten deze tijden volgens afspraak) 

SPECIALE BESTELLIJN: TEL 0161-453755 OF PER FAX 0161-453468 
CROOTFORMAAT-KIIOWAAR 

Alle hieronder genoemde k i lowaar bevat goede 
mater iaal dat beschikbaar is. Hoe 

LAND 

AFRIKA (algemeen) 
ARAB GEBIEDEN 
AUSTRAUE 
AZIË 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIË 
BERMUDA 
BHUTAN 
BOTSWANA 
CANADA 
CARAIB GEBIEDEN 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
"GREETINGS" 
ENGELSE GEBIEDEN 
FAROER 
FUI 
FINLAND 
FRANKRUK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
HONGARUE 
IERLAND 
INDIA 
INDONESIË 
IRAN 
JAPAN 
JEMEN 
KANAALEILANDEN 
LUXEMBURG 

100 
gnam: 

17,50 
3 0 , -
1 5 , -
20,— 
4 0 , -
40,— 
3 0 , -
17,50 
27,50 
27,50 
2 0 , -
22,50 
30,— 
2 5 , -
11,— 
1 5 , -
10,— 
2 0 , -
20,— 

1 3 5 , -
35,— 
1 6 , -
4 5 , -
47,50 
27,50 

150,— 
17,50 
20,— 
27,50 
20,— 
3 0 , -
22,50 
3 5 , -
22,50 
27,50 

kwali tei t grootformaatzegels. Zoveel mogel i jk aangevuld tot het nieuwste 
nieuw, dat verschilt per 

250 
g r a m : 

42,50 
7 0 , -
3 5 , -
47,50 
92,50 
92,50 
7 0 , -
42,50 
67,50 
67,50 
47,40 
5 0 , -
70,— 
6 0 , -
25,— 
3 5 , -
22,50 
42,50 
42,50 

3 2 5 , -
80,— 
37,50 

1 0 5 , -
115,— 

6 5 , -
360,— 

4 0 , -
42,50 
6 5 , -
45,— 
7 0 , -
50,— 
8 5 , -
50,— 
62,50 

500 
g r a m : 

8 0 , -
135,— 

6 5 , -
90,— 

1 8 0 , -
180,— 
1 3 5 , -

80,— 
130,— 
1 3 0 , -

90,— 
9 5 , -

135,— 
1 1 5 , -
47,50 
6 5 , -
40,— 
8 0 , -
80,— 

6 2 5 , -
155,— 

7 0 , -
200,— 
2 2 0 , -
125,— 
700,— 

7 5 , -
80,— 

1 2 5 , -
85,— 

1 3 5 , -
95,— 

1 6 5 , -
95,— 

1 2 0 , -

land. In formeer t u vr i jb l i jvend of k o m eens bi j ons 

LAND 100 
g r a m : 

MALAWI 30,— 
MALEISIË 17,50 
MALTA 20,— 
MAURITIUS 35,— 
MONGOLIË 20,— 
NAMIBIË 30,— 
NEDERLAND 10,— 
NEDERLAND TOESLAG 35,— 
NIEUW ZEELAND 22,50 
NEPAL 30,— 
NOORWEGEN 20,— 
OOSTENRUK 30,— 
OOST EUROPA 20,— 
PAPUA NW GUINEA 75,— 
POLEN 16,— 
ROEMENIE 2 0 , -
RUSLAND 20,— 
SINGAPORE 20,— 
SKANDINAVIE "A" 17,50 
SKANDINAVIE "B" 40,— 
SPANJE 20,— 
TSJECHOSLOWAKUE 1 4 , -
TURKUE 35,— 
USA 17,50 
VER NATIES 50,— 
WERELD "A" 15,— 
WERELD "B" 40,— 
WEST EUROPA "A" 15,— 
WESTEUROPA "B" 40,— 
USLAND 70,— 
ZUID AFRIKA 16,— 
ZUID-WEST-AFRIKA 35,— 
ZWEDEN 1 6 , -
ZWITSERIAND 20,— 
ZWITSERLAND TOESLAG 40,— 

2 5 0 
g r a m : 

72,50 
42,50 
47,50 
8 0 , -
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 
9 5 , -
47,50 
32,50 
8 5 , -
42,50 

110,— 
3 5 , -
95,— 
3 5 , -
95,— 

165,-
3 5 , -
85,— 
3 5 , -
47,50 
8 5 , -

langs. 

500 
grams 

145,— 
8 0 , -
9 0 , -

155,— 
90,— 

1 4 0 , -
40,— 

150,— 
1 0 0 , -
140,— 

9 0 , -
1 4 0 , -

9 0 , -
340,— 

7 0 , -
9 0 , -
9 0 , -
90,— 
8 0 , -

180,— 
9 0 , -
60,— 

165,— 
8 0 , -

200,— 
6 5 , -

180,— 
6 5 , -

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 

POSTZEGELVEIUNG 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING Z/'. ^y^. CO^ ^CUé^ 
Enkele opmerkelijke resultaten uit onze laatste veiling: 
Kavel 
360 Kleinrond LAGE VUURSCHE op no. 53! 
859 No. 3 redelijk ex. met halfrond SAS VAN GEND-B. 

2178 Nederland. Mooie stock periode 1852-1960 
2305 Groenland. Verzameling 1938-1994 
2614 Curasao 1873-1958. Bijna complete verzameling 
2781 Doosje met partij kleinrondstempels 
2792 Doosje met partij nieuwtjes Ned. & O.R. 
2807 Doosje met 39 bundels puntstempels Nederland 

Inzet 
2 0 -

250 -
5000-

600-
750 -
750 -
150-
200 -

Opbrengst 
240 -

1200-
6100-
1000-
1300-
1800-
1050-

920 -

VOOR ONZE VOLGENDE VEILING ZIJN WIJ DRINGEND OP ZOEK NAAR GOEDE 
VERZAMELINGEN, NALATENSCHAPPEN EN BETERE LOSSE NOS./SERIES 

kS. Wb. 
Uw inzending wordt gepresenteerd in één van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat: DE BESTE OPBRENGSTEN, 
informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden. 
Discretie verzekerd. Bij interessante objecten desgewenst kosteloos 
bezoek aan huis. 

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5,-
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 



BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
^ ^ ^ Müiiiilii 

Bovenslraat286-a,Rotteidam-Usselmonde • Posltxjs 471,3100 AL Schiedam • -felefoon (010) 482.6725 • lêlefax (010) 479.7065 
De virinl<el is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zoleidag van 9.00 tot 17.00 uur geoperxl. Maandag is 
de winl(el gesloten. BesteNing op gim/bankoverschrijving is vokJoende. Gire 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten f 7,50. Rembours f 12,50. Boven f 200,= geen verzendkosten. 

DE GROOTSTE KILOWAARHANDEL IN NEDERLAND 
VERKOOPT NU OOK INSTEEKBOEKEN PER KILO 

DOOS VAN 10 KILO VERSCHILLENDE INSTEEKBOEKEN MET 
WITTE BLADEN NORMALE PRIJS ƒ 150 , -

9 KILO Ml 

9 KILO Ml 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

NORMAAL ƒ180,00 NU ƒ150,00 

NORMAAL ƒ 300,00 NU ƒ 250,00 

9 KILO M B l ZWITSERLAND NOR/MAAL ƒ 400,00 NU ƒ 350,00 

1 KILO DUnSLAND GROOTFORMAAT MET NIEUW NORAAAAL ƒ 135,00 NU ƒ 115,00 

ggflg) 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Ierland 
Japan 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
USA 
Wereld 
West Europa 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

groot assortiment met '97 
grote sortering met '97 
nu enkel papier iets '97 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk met '97 en tioge woorden 
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 KLEINFORMAAT 
Australië 
Duitsland 
Japan 
Noorwegen 
Wereld 
West Europa 
Zwitserland 

leuk kort geknipt met '97 
veel nieuw leuke missie 
leuke mix kort geknipt 
met nieuw en tioge waarden 
veel landen 
veel landen ook nieuw 
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 

500 gr 
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 

1KG 
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 

2,5KG 
150,00 
125,00 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



ROUWPOSIZEGELS: TEKEN VAN 
EEN VERANDERENDE CULTUUR 
Pmend Uj dood, rouw en m^Mitmis DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 

Is het een noviteit, de rouwpostzegel die PTT Post op 2 

januari jl. aan de loketten bracht? Een beetje. Officiële PTT's 

hebben tot dusver uitsluitend rouwzegels uitgebracht die 

gewijd waren aan beroemde en minder beroemde 

overledenen. Zo bekeken Is de 'algemene rouwzegel' die nu 

verschenen is een unieke zegel. De eerlijkheid gebiedt echter 

te vermelden dat een Nederlandse regiopostdienst al eerder 

op hetzelfde idee kwam... 

: 

M A A 

' 
lAÉl 

Afbeelding 1 

PTT Post streeft er naar om 
voor elke gelegenheid een bij
zondere zegel in zijn assorti
ment te hebben. Na de alge
mene wensenzegels die enke
le jaren geleden in allerlei va-

«'S idii^msr Mc uiisnsfr joc 
!2S 

é^^^ 

riaties verschenen kwamen er 
in januari 1996 verrassingsze
gels (onder andere voor Va
lentijnsdag), in oktober ge
volgd door de geboortezegel. 
En nu is er dus een rouwzegel. 
En nog is het arsenaal van 
PTT Post niet uitgeput, want 
op 17 maart wordt er ook nog 
een huwelijkszegel uitge
bracht. PTT Post is daarmee 
een dubbele trendvolger. Ver
scheidene (vooral Engelstali
ge) landen gingen ons land 
voor bij de uitgifte van wen
senzegels. In eigen land zorg
de RegioPost'in KoUum in 1993 
voor een première door de 
uitgifte van zowel een geboor
tezegel als een rouwzegel {af
beelding 2). Bij PTT Post be
stond al wel de mogelijkheid 
om via de expressedienst EMS 
een speciaal condoleancetele
gram te verzenden {afbeelding 
-?). 

over nieuwe voorzieningen 
zullen bij velen onbegrip ont
moeten, zoals bijvoorbeeld 
het per vuurpijl verstrooien 
van de as op zee. Foto- en vi
deoreportages van de uitvaart
plechtigheid, kinderoppas tij
dens crematies en Italiaans ge
beeldhouwde lijkkisten zijn 
voorbeelden van nieuwe 
trends. Menigeen gaat ervan 
uit dat Candle in the wind, het 
lied dat Elton John zong op 
de uitvaart van Diana, prinses 
van Wales, de uitvaarttopper 
Waarheen, waarvoor van Mieke 
Telkamp zal opvolgen. Of dat 
echt gebeurt is de vraag, want 
uitvaarten worden steeds per
soonlijker. Zo laat een foto in 
de Leeuwarder Courant van 13 
november 1997 zien hoe een 
vrachtwagenchauffeur het 
stoffelijk overschot van zijn 
verongelukte vriend en colle
ga met zijn truck naar het cre
matorium in Goutum rijdt. 
Rituelen rond de dood zijn bij 
alle culturen en religies ver
schillend. De hartstochtelijke 
rouwrituelen van in ons land 
gevestigde allochtonen steken 
soms sterk af tegen de nuchte
re en soms kille Nederlandse 
rouwgewoonten. 

ROUWZEGELS 
Rouwzegels zijn in de filatelie 
al lang bekend, zij het in een 
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andere betekenis. Mr. A. van 
der Flier omschrijft ze in Fila
telie van A tot Z als volgt': 'Bij 
het overlijden van staatshoof
den of andere personen van 
nationaal belang worden soms 
koerserende zegels van een 
zwarte rand voorzien of zelfs 
opnieuw, geheel in zwart uit
gegeven.' 
Bekende voorbeelden vinden 
we bij ons buurland België. In 
1934 werd een zegel met zwar
te rand uitgegeven bij het 
overlijden van koning Albert I 
(1875-1934). Toen koningin 
Astrid (1905-1935) bij een 
auto-ongeval in Zwitserland 
om het leven kwam verscheen 
er eveneens een rouwzegel; 
deze Astrid-zegel verscheen in 
zeven waarden. Ook naar aan
leiding van het overlijden van 

Afbeelding 2 
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DE DOOD EN TRENDS 
De commercie speelt een niet 
onbelangrijke rol bij de veran
derde manier om met de 
dood om te gaan. Berichten Afbeelding 5 
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exkoning Leopold III in 1983 
en dat van koning Boudewijn 
in 1993 {afleelding 4) werden 
rouwzegels uitgegeven. 
Duitse voorbeelden zijn de 
Hindenburgrouwzegels uit 
1934 en de zegel en het blok 
van de DDR bij de dood van 
de OostDuitse president Wil
helm Pieck (18761960). 
Zegels uitgegeven ter herden
king van de sterfdag van be
kende personen verschijnen 
over de gehele wereld aan de 
lopende band. 

NIEUWE DIMENSIE 
Het begrip 'rouwzegel' heeft 
met de recente emissie van 
de Nederlandse PTT een 
nieuwe dimensie gekregen: 
de term slaat nu ook op bij
zondere zegels die gebruikt 
kunnen worden voor rouw
kaarten, zegels die qua sfeer 
passen bij deze post met een 
bijzondere gevoelswaarde. 
Enveloppen waarin rouw
kaarten worden verzonden 
zijn in de regel voorzien van 
een zwarte of grijze rand, 
waardoor ze duidelijk her
kenbaar zijn als post die bij
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zondere aandacht vereist. Ge
bruik van een rouwzegel op 
deze enveloppen draagt extra 
bij aan de postale herken
baarheid. 
Hoe vervelend dat ook kan 
zijn, toch gaat er soms iets 
mis met de bestelling van 
rouwkaarten, zoals blijkt uit 
de bij dit artikel afgebeelde 
Ierse brief {afleelding 5). Hij 
werd gepost na de laatste 
lichting en daarom voorzien 
van het stempel Dublin Pillars 
too late. Ook een onjuiste of 
onvolledige adressering kan 
tot ernstige vertraging lei
den. Dat was bijvoorbeeld 
het geval met een in 1985 uit 
Deurne verzonden rouw
kaart {afleelding 6). Het stuk 
werd door PTT daarom als 
expressestuk behandeld en 
kreeg het stempel Ambtshalve 
expresse. 

DE DOOD HEEFT GEEN ALMANAK 
Een Vlaams spreekwoord zegt 
Men kent het einde van zijn vin
ger, maar niet van zijn leven. In 
Friesland zegt men De dea hat 
gjin almenak ('De dood heeft 
geen almanak'). 
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Postzegels herinneren ons er 
aan dat geen mens de dood 
kan ontiopen. Het Vaticaan 
gaf in 1977 een serie van zes 
zegels over Franciscus van As
sisi uit {aßeelding 7). De zegel 
van 220 1. kreeg in de Michel
catalogus de volgende toelich
ting: ...durch unseren körperli
chen Tod, dem hein Mensch ent
kommen kann. 
Niemand kent zijn tijd van le
ven. Dankzij de filatelie wor
den we attent gemaakt op ex
treem hoogbejaarden, hoewel 
het soms de vraag is of de ge
portretteerde de op de postze
gel vermelde leeftijd inder
daad heeft gehaald. Zo zou Ja
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vier Pereira (17891956) als 
twee zegels van Colombia uit 
1956 mogen geloven maar 
liefst 167 jaar oud zijn gewor
den {afleelding 8). De zegels 
melden de levensfilosofie van 
Pereira: No se preocupe  Tome 
mucho café  Fume un buen dg
arro ('Maak je niet druk 
Drink veel koffie  Rook een 
goede sigaar'). 
Ook in Rusland kun je oud 
worden: op een zegel uit 1956 
is de toen oudste man in Rus
land, de 148jarige Machmud 
Aiwasow, afgebeeld. Aiwasow 
(18081959) was boer op een 
kolchoz in Azerbeidzjan. Van 
deze zegel bestaan twee ver
sies {afleelding 9), omdat de 
voornaam van Aiwasow aan
vankelijk verkeerd (Muha
med) was gespeld. 
Bangladesh gaf in 1996 een 
zegel uit met een portret van 
Maulana Mohammad Akrum 
Khan (18681968, afleelding 
10). 
De vele 'naamloze' hoogbe
jaarden die een eeuw weten 
vol te maken halen vaak wel 
de regionale media, maar 
brengen het niet tot een post
zegel. Koninklijke personen 
daarentegen behoeven de 
honderd niet te halen om op 
een postzegel te komen. Een 
bekend voorbeeld is de vitale 
Britse koninginmoeder (geb. 
1900, afleelding 11). Ook de 
prinsesmoeder (19001996) 
van Thailand zag er op 90jari
ge leeftijd nog verrassend 
goed uit {afbeeldingen 12a en 
12b). Tot ver in de negentig 
was ze nog actief. De konink
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lijke crematieplechtigheid 
vond plaats op 10 maart 1996. 

LANGER LEVEN 
In Amerika hield prof. Linus 
C. Pauling zich intensief bezig 
met life-extension (levensverlen
ging). Pauling ontving in 1954 
de Nobelprijs voor de chemie. 
Talrijke beroemdheden heb
ben gebruik gemaakt van de 
krachtige, maar dure celthera
pie, ontwikkeld door prof. Dr. 
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Paul Niehans uit Zwitserland. 
In die categorie vallen staats
lieden zoals Charles de Gaul
le, Winston Churchill en Kon
rad Adenauer (die op 73-jari-
ge leeftijd bondskanselier 
werd en dat tot zijn 87e jaar 
bleef!), maar ook filmsterren 
als Charles Chaplin, Marlene 
Dietrich, Marilyn Monroe en 
Gary Cooper. Deze mensen 
zijn allemaal op postzegels eif-
gebeeld^. 
Er bestaan ook minder weten
schappelijke methoden om 
het ouderdomsproces te ver
tragen en er zijn zelfs moge
lijkheden om de eeuwige 
jeugd te verwerven. In de vijf
de serie in de reeks 'Koreaan
se schoonheid' van Zuid-
Korea uit 1995 is op de eerste 
zegel de PuUomunpoort bij 
het Changdokkung-paleis af
gebeeld {afbeelding 13). Dit 
bouwwerk wordt ook wel 'de 
poort van de eeuwige jeugd' 
genoemd. 
In de Oosterse wereld denkt 
men heel anders over dood 
en leven en ook dat maakt de 
filatelie ons duidelijk. De god 
van een lang leven wordt uit
gebeeld als een man met een 
baard en vaak met een stok en 
een perzik. Macau zorgde in 
1994 voor een fraaie afbeel
ding van deze god, samen met 
die van de goden van geluk en 
welvaart; drie zegels in één vel
letje (afleeldmg 14). 
De god van een lang leven 
werd in 1993 ook door China 
afgebeeld op een briefkaart 
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met loterijkaartje (afbeelding 
15). 
Verschillende symbolen zijn 
te vinden in de uitgiften 'Tien 
symbolen van een lang leven' 
van Zuid-Korea. 
Volgens een Oostenrijks post
stempel op een gecensureer
de envelop {afleelding 16) is 
het kuuroord Bad Gastein 
(1083 m.) Eine Quelle neuer Ju-

In het Zwitserse Bad Ragaz 
werkt het water niet alleen ge
nezend maar ook verjongend 
{afbeelding 17) - het halt und 
verjüngt. 
Een opmerkelijk voorbeeld 
komt uit eigen land: de Leidse 
genees- en scheikundige Her
man Boerhaave (1668-1738) 
gaf een burgemeester van Am
sterdam het curieuze advies 
met twee jonge maagden te 
slapen teneinde hun rijkelijk 
aanwezige levensfuncties te 
verwerven. Deze remedie 
kreeg trouwens heel wat meer 
bekendheid dan zijn dieet 
voor het bereiken van een 
hoge leeftijd: het eten van ge
droogde en gezouten vlees en 
vis... 
Tot slot nog een 'aanverwant' 
voorbeeld uit Pakistan. Jaren
lang stelde het bergvolk de 
Hunza's de wetenschappers 
voor raadsels. Mannen en 
vrouwen van dit volk bereik
ten een extreem hoge leeftijd. 
De geleerden hadden het ver
moeden dat de eetgewoonten 
wel eens een rol konden spe
len. Uit onderzoek bleek dat 
de Hunza's grote hoeveelhe
den abrikozen - zowel vers als 
gedroogd-a ten . 

DOOD EN SYMBOLIEK 
De man met de zeis personi
fieert de dood. Martinus Nij-
hoff schreef al 'Hij met den 
zandlooper, viool en zeis.' Va
dertje Tijd wordt voorgesteld 
als een oude man met zeis en 
zandloper; zo is hij ook afge
beeld in een Engels stempel 
uit 1995 (aßeeldinglS). 
Op een Europazegel uit 1997 
van Grieks-Cyprus zien we een 
man met een zeis die in een 
gevecht is verwikkeld met de 
grootste Cypriotische sagen-
held Digenis Akritas (afbeel
ding 19). Op zogenaamde ou-
derenzegels is vaak een zand
loper te zien, zoals bijvoor-
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beeld op de zegel die Mexico 
in 1958 uitgaf ter gelegenheid 
van de Dag van de Ouderen 
(aföeelding20). 
In de late Middeleeuwen 
beeldden kunstenaars de 
dood veelvuldig af: meestal 
als een oude man, vaak op 
een knokig paard gezeten, 
voorzien van een zeis als ken
merkend attribuut. De dood 
werd geportretteerd door 
schilders als Dürer, de 
Holbeins en de Brueghels. In 
de periode 1513-1514 gra
veerde Albrecht Dürer (1471-
1528) zijn grootste meester
werken in koper, waaronder 
het werk 'Ridder, Dood en 
Duivel', dat werd afgebeeld 
op een zegel van vijf dollar 
van de Grenadinen van Gre
nada (afieelding 21). De rid
der te paard is Franz von Si
chingen, aanvoerder van de 
huursoldaten die Luther be
schermden (periode Worms). 
'Dood' is ook de titel van een 
schilderij van de Poolse schil
der Jacek Malczewski, door 
Polen in 1959 afgebeeld op de 
zegel van 1.50 z. {afieelding 
22) in een serie over Poolse 
schilderkunst. Op deze zegel 
ontbreekt de persoon met de 
zeis niet. 
In de late Middeleeuwen werd 
ook het doodshoofd een ge

liefd thema, zoals te zien is op 
het schilderij 'Oude man met 
doodskop' van Dirck Bouts 
(1415-1475), afgebeeld op de 
Roemeense zegel van 1.601. 
in de serie Schilderkunst uit 
1968 (afieelding23). 

DOODSOORZAKEN 
Op veel schilderijenzegels zijn 
de verschrikkingen van oorlo
gen overtuigend in beeld ge
bracht. Bekend is de zegel van 
Tsjechoslowakije uit 1966 met 
een afbeelding van het be
roemde schilderij Guernica 
van Pablo Picasso {afieelding 
24). Dit schilderij was Picas
so's protest tegen het uitroei
en van de burgerbevolking 
van het Spaanse stadje Guer
nica, dat op 28 april 1937 
door een luchtbombarde-
ment van de Duitse lucht
macht werd vernield. 
Gruwelijke oorlogstaferelen 
vinden we ook op schilderij
en van veldslagen uit vroeger 
tijden, afgebeeld op zegels 
van onder andere Dahomey 
uit 1968 en 1969 {afieelding 
25). 
De Tweede Wereldoorlog 
werd uitvoerig in de filatelie 
'gedocumenteerd' evenals 
rampen en plagen, zoals bij
voorbeeld de pest ('de zwarte 
dood') , watersnoodrampen 
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(Nederland!) en aardbevin
gen. 
Veel ziekten kunnen ons le
ven bekorten. Sommige sprin
gen daarbij in het bijzonder in 
het oog, omdat zo velen er 
door worden getroffen; een 
voorbeeld zijn hart- en vaat
ziekten. Van dergelijke ziek
ten is zoveel filatelistisch mate
riaal beschikbaar, dat ze elk 
als zelfstandig thema kunnen 
worden verzameld. Dat is bij
voorbeeld ook het geval met 
de ziekte Aids. 
Vooral in de afgelopen kwart 
eeuw verschenen er veel ze
gels die wijzen op de grote ge
varen van het roken, het over
matig gebruik van alcohol en 
niet te vergeten drugs. Daarbij 
worden gruwelijke beelden al 
lang niet meer geschuwd, zo
als blijkt uit de zegel die Mexi
co uitgaf om er op te wijzen 
dat roken de dood tot gevolg 
kan hebben {afieelding 26). 
Ouderen lopen het risico te 
worden getroffen door de 
ziekte van Alzheimer, een aan
doening die de hersenen aan
tast. Deze symptomen werden 
in 1907 voor het eerst beschre
ven door de Duitse arts Alois 
Alzheimer. 
In Frankrijk worden vlagstem-
pels gebruikt {afieelding 27) 
om te wijzen op de Dag van de 
ziekte van Alzheimer (21 sep
tember) . Het tienjarig bestaan 
van de Franse Alzheimerorga-
nisatie leverde in 1995 extra 
stempels op. O p één daarvan 
is een dame, gekleed in 
avondjurk afgebeeld {afieel
ding 28). Het is de bekende 
filmster Rita Hayworth, die op 
14 mei 1987 op 68jarige leef
tijd aan Alzheimer overleed. 

UITVAARTVERZORGING 
Veel taferelen rond de dood 
zijn door kunstenaars vastge
legd en ook op postzegels te
rug te vinden. Een voorbeeld 
daarvan is 'Aan het sterfbed' 
van de Bulgaarse schilder A. 
Schendov, afgebeeld in 1972 
op een zegel in de schilderij
enserie van Bulgarije. 
Op het schilderij 'De dood 
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van Socrates' van de Franse 
schilder Jacques-Louis David 
(1748-1825) wordt Socrates 
door verschillende personen 
op zijn sterfbed bijgestaan. De 
zegel werd in 1969 uitgegeven 
door Dominica ('Twintig jaar 
Wereldgezondheidsorganisa
tie', afieelding 29). Deze voor
stelling komt in een ander 
licht te staan als u zich reali
seert dat de Griekse filosoof in 
399 voor Christus veroordeeld 
werd tot het ledigen van een 
gifbeker. 
Van Jacques-Louis David is ook 
het schilderij waarop de 
moord op de Franse revolutio
nair Jean-Paul Marat (17423-
1793) wordt vastgelegd. Marat 
ligt vermoord in bad met het 
bloedige mes, dat net door zijn 
moordenares Charlotte Cor-
day is gebruikt, op de grond... 
Voor hun uitvaart (begrafenis 
of crematie) maken de meeste 
mensen in ons land gebruik 
van de diensten van begrafe
nisverenigingen. Ook zijn er 
instellingen die in uitvaartver
zorging zijn gespecialiseerd, al 
dan niet op verzekeringsbasis. 
Verder zijn er uitvaartvereni
gingen op coöperatieve basis. 
In het frankeerstempel van 
zo'n vereniging, 'de Volhar
ding' in Den Haag {afieelding 
30), staat de tekst Uitvaartver-
zorff,ng zonder winstoogmerk. 
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DELA uit Eindhoven vermeld
de in 1982 nog alleen de naam 
van de instelling. De tekst 
DELA - verzekeren voor als... da
teert uit 1991 (ajbeelding 31), 
terwijl DEIJ{ - Even denken over 
later... in 1994 volgde. 
De Monuta Stichting in Apel
doorn (aßeelding 32) gebruik
te al in 1981 de tekst onder
scheidt zich door zorgvuldigheid, 
en Uitvaartverzorging Drenthe-
Rolf in Assen in 1984 plaatste 
de tekst Voor een piëteitvolle be
grafenis- of crematieuerzorging te
gen de achtergrond van een 
kaart van Drente (afbeelding 
33). 
De Facultatieve in Den Haag 
speelde in 1981 al in op de 
trend om uitvaarten van een 
persoonlijk stempel te voor
zien: De Facultatieve - Uitvaart
verzekeringen zo persoonlijk als 
uw leven. 

BEGRAFENIS 
Een indrukwekkende begrafe
nisstoet met in het zwart opge
tuigde paarden wordt een 
steeds grotere zeldzaamheid. 
In Friesland komen begrafe
nissen met de koets nog maar 
ongeveer tien keer per jaar 
voor. 
Een voorbeeld van zo'n lijk-
koets is afgebeeld in het fran
keerstempel van Begrafenis-
en Crematie-onderneming D. 
van Vuure bv in Hilversum 
(afbeelding 34). 
De vormgeving van lijkkisten 
onderging ook al een grote 
verandering. Vroeger was een 
eenvoudige eiken- of vuren
houten kist meestal voldoen
de. René Coubeau beeldde 
zo'n kist af op het Belgische 
Postogram 'Hoop' (afbeelding 
35): let ook op de regenboog, 
die tegenwoordig ook wel op 
grafstenen voorkomt. Tegen-
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woordig hebben de kisten 
vaak een veel uitbundiger ui
terlijk en worden kunstenaars 
betrokken bij de vormgeving. 

CREMATIE 
Het verbranden van lijken (in 
prehistorische tijden gebrui
kelijk) verdween in onze stre
ken met de komst van het 
christendom. Pas in de negen
tiende eeuw kwam de crema
tie weer meer in zwang. 
De Koninklijke Vereniging 
voor Facultatieve Crematie in 
Den Haag meldt dan ook in 
een frankeerstempel uit 1983 
(afbeelding 36) dat ze meer dan 
100 jaar actief \s. In een stem
pel uit 1956 (afbeelding 37) 
heette deze vereniging nog 
'Vereniging voor Facultatieve 
Lijkverbranding'. 
In een Engels frankeerstem
pel (aßeelding38) wordt gewe
zen op de Cremation Centenary 
7574-7974 in Engeland. 
De oudste crematoria in ons 
land zijn die van Westerveld 
(aßeelding39) en Dieren. 
In Oosterse landen worden lij
ken in de open lucht ver
brand, tijdens een indrukwek
kende plechtigheid, omgeven 
met veel ceremonieel. 

NAGEDACHTENIS 
De meeste mensen worden op 
een begraafplaats ter ruste ge
legd. Het graf wordt daarbij 

meestal voorzien van een graf
steen die de nagedachtenis 
van de overledene levend 
moet houden. Op sommige 
begraafplaatsen zien we in
drukwekkende grafmonu
menten, waarin de leden van 
vooraanstaande of rijke fami
lies werden en worden begra
ven. 
Wie tegenwoordig over een 
begraafplaats wandelt, ziet dat 
de grafzerken steeds persoon
lijker worden. Er worden za
ken afgebeeld die voor de 
dode van grote betekenis wa
ren. Door versoepeling van de 
- soms per gemeente verschil
lende - regels is steeds meer 
mogelijk. Dat heeft ook in
vloed op de belettering van 
grafmonumenten en asurnen; 
de computer speelt daarbij 
een steeds belangrijkere rol. 
Behalve gedenkstenen - zie 
bijvoorbeeld de vier zegels die 
Joegoslavië in 1994 uitgaf (af
beelding 40) - zijn in de filate
lie allerlei nagedachtenisuitin-
gen vastgelegd. Zo vinden we 
de hunebedden in Drenthe, 
piramiden in Egypte, grafur
nen in diverse culturen (afbeel
ding 41), dodenmaskers (af
beelding 42), graftempels (af
beelding 43) en nog veel meer. 
Zo is op de rouwzegel, die 
door Thailand werd uitgege
ven na het overlijden van de 
prinses-moeder, ook het 'gou-
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den' koninklijk crematorium 
afgebeeld. 
Veel mensen kiezen op strikt 
zakelijke gronden voor crema
tie, bijvoorbeeld omdat het 
voor de familie een probleem 
kan zijn om het grafmonu
ment te (laten) onderhou
den. Sommige bedrijven spe
len daar op in, zoals blijkt uit 
een Duits frankeerstempel 
van een in de verzorging van 
graven gespecialiseerd bedrijf 
in Düsseldorf (afleeldmg 44). 
Via een langlopend contract 
(Gepflegte Grabstätten durch 
DauergrabPflegevertrdge) zijn de 
nabestaanden ervan verze
kerd dat een graf goed wordt 
onderhouden. 

ZORGEN VOOR LATER 
In de Pro Patnaserie van Zwit
serland uit 1986 is op de zegel 
van 80+40 r. {afleeldmg 45) 

het schilderij 'Na de begrafe
nis' van Max Buri (18681933) 
afgebeeld. Mogelijk is de fi
guur links een notaris, die het 
testament na voorlezing terzij
de heeft geschoven, waarna 
de heren het glas heffen ter 
nagedachtenis van de overle
dene. Duidelijk is dat in be
paalde gevallen een testament 
veel geharrewar  en dat is 
nog zwak uitgedrukt  na de 
begrafenis of crematie kan 
voorkomen. 
Over euthanasie en orgaando
natie wordt tegenwoordig ge
makkelijker gesproken dan 
vroeger (afleelding46). 
Frankeerstempels roepen u 
bijvoorbeeld op donor te wor
den van de Nierstichting: 
Vraag draag een donorcodial, zo 
lezen we in een stempel uit 
\99Q(afleeUing47). 
Een emotioneel gezien bijzon
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der zware beslissing  ook 
voor de nabestaanden  wordt 
door slechts enkelen geno
men: zij stellen hun lichaam 
na hun overlijden ter beschik
king van de wetenschap. Rem
brandt (16061669) toont op 
de schilderijen 'De anatomi
sche les van dokter Nicolaes 
Tulp' uit 1632 (Cameroun, af
beelding 48) en 'De anatomi
sche les van dokter Johan Dey
man' uit 1656 (Togo, aßeel
ding 49) wat er destijds met 
zo'n lichaam gebeurde. Het 
grote verschil met nu is dat in 
Rembrandts tijd lichamen 
vam misdadigers aan wie de 
doodstraf was voltrokken wer
den gebruikt. 
Op het schilderij uit 1632 ligt 
het lijk van de kokermaker 
Adriaan Adriaansz, bijge
naamd het Kint bij de praelector 
anatomiaevz.n het Amsterdams 
chirurgijnsgilde op de snijta
fel. Zulke gebeurtenissen trok
ken een enorme belangstel
ling; er werd zelfs entreegeld 
geheven. 
Op het doek uit 1656 wordt 
sectie op het lijk van de misda
diger Joris Fonteyn verricht 
door de opvolger van Tulp. 
Minder emotioneel, maar 
daarom niet minder belang
rijk, is het sluiten van een le
vensverzekering. Er is niets op 
tegen op het belang daarvan 
te wijzen in een poststempel, 
maar of dat zo moet als in het 
DDRstempel uit 1989 is de 
vraag {afbeelding 50). De tekst 
daarin luidt Lebensversicherung 
heute  Finanzieller Vorteil mor
gen ('Vandaag een levensver
zekering, morgen financieel 
voordeel'); misschien had het 
woord Vorteil beter kunnen 
worden vervangen door Sicher
heit (zekerheid). 
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Afbeelding 51 

Ter afsluiting nog een welge
meend advies. Veel verzame
laars verzuimen bij hun leven 
duidelijk aan te geven wat er 
na hun dood met hun verza
meling(en) moet gebeuren. 
Daarmee bezorgen ze niet al
leen hun nabestaanden een 
probleem, maar lopen we ook 
het risico dat belangrijk mate
riaal voor de filatelie verloren 
gaat. Gelukkig hebben steeds 
meer algemene en gespeciali
seerde filatelistische vereni
gingen een Commissie Nala
tenschappen, waarop nabe
staanden een beroep kunnen 
doen. 

ZIN VAN HET LEVEN 
Misschien ziet u niet meteen 
het verband tussen de zegel 
met een schilderij uit 1897 dat 
Paul Gauguin (18481903) op 
Tahiti maakte (afieelding 51) 
en het onderwerp rouwzegels. 
Gauguin schilderde links van 
de centrale figuur twee katten, 
een slapende en een spelen
de. De titel van het schilderij is 
een passende afsluiting van dit 
artikel: 'Waar komen we van
daan? Wie zijn we? Waar gaan 

LCBENS« 
VERSICHERUNG HEUTE 

f FINANZIELLER 
* VORTEIL MORGEI! 

we heen?'. Links en rechts op 
het schilderij beelden mensen 
toekomst en verleden uit. In 
het midden vraagt een man 
zich af wat de zin is van het be
staan. Of de schilder de katten 
opzettelijk 'middenin het le
ven' heeft geplaatst, is niet be
kend. Dit werk van Gauguin 
wordt gezien als zijn geestelijk 
en artistiek testament. De titel 
past bij de ernstige crisis die 
de schilder doormaakte en 
die hem uiteindelijk deed be
sluiten de rest van zijn leven 
door te brengen op eilanden 
in de Stille Oceaan, zoals Ta
hiti. 

Noten: 
': Filatelie van A tot Z door mr. A. 
van der Flier; Cantecleer/Philate
lie, 1994 
'': Bron; 120 jaar jong  de praktische 
wetenschap van gezond langer leven 
door prof. dr. J.G. Defares; Streng
holt, 1987. 

Dankbetuiging: 
De auteur is bijzondere dank ver
schuldigd aan mevrouw G. Nieuwe
linkRat te Soest voor haar onder
steuning bij de voorbereiding van 
dit artikel. Hetzelfde geldt voor de 
heer F.S.J.G. Hermse te Sittard voor 
de beschikbaarstelling van enkele 
postaal bijzondere rouwbrieven. 

Afbeelding 50 

FIUTELISTISCH EERBETOON 
Beroemde of bekende personen worden meestal pas na hun dood op 
een postzegel afgebeeld. In de regel valt filatelisten, hoe verdienstelijk 
ook, dit filatelistische eerbetoon niet ten deel. Een opvallende uitzon
dering is de Italiaanse gewoonte om op zegels ter gelegenheid van de 
nationale Dag van de Postzegel bekende figuren uit de wereld van de 
filatelie af te beelden. Zo werden op de zegel uit 1991 de twee Bolafi's 
afgebeeld: Guido (geb. 1902) en Alberto (18741944). De gebroeders 
Bolafi kregen naam als postzegelhandelaren en catalogusuitgevers. 
In de thematische filatelie geniet de Belgische pastoor Frans de Troy
er (19141977) grote bekendheid. Deze 'vader van de thematische fila
telie' was voorzitter van de thematische commissie van de FIP. Ook 
was hij thematisch jurylid op internationale postzegeltentoonstellin
gen en in de jaren zestig en zeventig de stuwende kracht achter de the
matische filatelie. Zijn belangrijkste verdienste was dat hij het thema
tisch verzamelen een volwaardige plaats in de filatelie heeft bezorgd. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Themabelga in 1975 verscheen 
zijn boek De thematische filatelie, dat nog vele jaren daarna als hét stan
daardwerk heeft gefungeerd. Het duurde echter nog twintig jaar voor
dat Frans de Troyer het ultieme filatelistische eerbetoon kreeg: een 
postzegel met daarop zijn portret, uitgegeven ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel in België. Stempels gewijd aan deze thematische 
voorvechter waren daarvoor al gebruikt door België, Brazilië, Portugal 
en Spanje. 

VEILINGHUIS P A S S O N 
voor uw aan en verkopen van POSTZEGELS  MUNTEN 
OUDE POSTSTUKKEN  NALATENSCHAPPEN  TAXATIES. 
Ca. 40 veilingen per jaar. Dagelijks inleveren mogelijk, ook 
bij u thuis. 
Keizershof 17  6834 DG ARNHEM  tel. 0263210013  fax 0263214110 

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

Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., Tel. 0206 974 978 
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P.R. BULTERMAN, AMSTERDAM 

De Nederlands-Indische emissie 'Inheemse dansers' uit 1941 

heeft posthistorisch gezien een bewogen leven gehad. De 

Japanse bezetting begin 1942 en het uitroepen van de 

Repoeblik Indonesia in 1945 waren daarbij wel de 

filatelistische smaakmakers. 

:̂ 

In 1941 waren de emissies in 
het type-Kreisler aan vervan
ging toe. Voor de reeks lage 
waarden, 'Karbouw' 1 tot en 
met 7'/2 cent, kwam de serie 
'Inheemse dansers', ontwerp: 
.F. Dickhoff, 2 tot en met 
Vs cent, in de plaats. De hoge 

waarden uit de Kreisler-reeks 
(portret van koningin Wilhel
mina, 10 cent tot en met f 2.50) 
kregen als vervanger de zegels 
in het type-Van Konijnenburg, 
10 cent tot en met f 25.-. 
De twee nieuwe emissies wer
den gedrukt door G. 
Kolff & Co in Batavia, omdat 
door de inval van de Duitsers 
in ons land het contact met 
Nederland en de firma Joh. 
Enschedé & Zonen onmoge
lijk was. 
Nadat de 'Inheemse dansers'-
zegels door Kolff waren ge
drukt en overgebracht naar 
de Dienst Post en Zegelwaar
den in Bandoeng, zouden ze -
zo was de afspraak - pas aan 

de kantoren worden verstrekt 
als de 'Karbouw'-zegels van 
Kreisler waren uitverkocht. De 
distributie geschiedde door 
drie centrale hoofdpostkanto
ren, te weten Bandoeng voor 
Java en Madoera, Medan voor 
Sumatra en Makasser voor 
Borneo en de Grote Oost. 

VÓÓR DE JAPANSE BEZEHING 
Aan de hand van de dagteke
ningstempels die voorkomen 
op de 'danser'-zegels uit 1941 
en begin 1942 kan een indruk 
worden verkregen van de zeld
zaamheid van de verschillen
de waarden en in welke delen 
van Nederlands-Indië deze in 
omloop zijn gekomen. Gelijk
tijdig krijgt men eveneens een 
idee van de toen nog aanwezi
ge Kreisler-waarden. De zegel 
van 2 cent, 'Menari-danseres', 
behandelen we apart. 

2'/2 cent 
Alleen op Java. Slechts twee 
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Briefkaart Solo 31 augustus 1946, tarief 10 cent, Republikeins gebied De distributie en 
de opbrengst van de zegel van 2 cent in fiet type-Danser waren gefieel in handen van 
de toenmalige vijanden van de Nederlands-lndiscfie staat 

brieven bekend (door verza
melaars verzonden) en enkele 
losse, gebruikte exemplaren, 
alle met stempel Batavia. 

3 cent 
Alleen op Java. Uiterst zeld
zaam, komt onder andere ge
bruikt voor op stukken van de 
veldpost. 

4 cent 
Java en Sumatra. Java: bekend 
zijn de kantoren Batavia en 
Samarang en veldpost 
(schaars). Sumatra: alleen be
kend van Medan (zeldzaam). 

5 cent 
Alleen op Java. Verscheidene 
postkantoren en veldpost (va
ker voorkomend dan de voor
gaande waarden). 

7^/2 cent 
Gehele archipel. Algemeen 
voorkomend, met als vroegst 
bekende datum van de 'dan-
ser'-emissie 4 augustus 1941 
(niet zeldzaam). 

TIJDENS DE JAPANSE BEZEHING 
Voor wat betreft het gebruik 
van de 'danser'-zegels ten tij
de van de Japanse bezetting 
(1942-1945) kan het volgende 
worden opgemerkt. 

Java 
Op Java waren de waarden 
2V2 tot en met 7V2 cent in ge
bruik zonder opdruk, dit in te
genstelling tot Sumatra en de 
Grote Oost. De zegel van 
5 cent is de meest voorkomen
de waarde (niet zeldzaam). 
De waarden 2'/2, 3 en 
7V2 cent zijn niet zeldzaam, 
maar ze komen minder voor 
dan de zegel van 5 cent. De ze
gel van 4 cent kan als schaars 
tot zeldzaam worden gekwali
ficeerd. 

Sumatra 
Overeenkomstig de opdracht 
van de Japanse autoriteiten 
werden op Sumatra alle post-
waarden van een opdruk voor
zien. Zegels zonder opdruk 

waren dus voor frankering on
geldig. Desalniettemin zijn 
voornamelijk van de eerste 
maanden van de bezetting alle 
waarden bekend zonder op
druk (zeldzaam). 

Borneo en Grote Oost 
Voor Borneo en Grote Oost 
golden dezelfde orders als 
voor Sumatra. Er zijn slechts 
enkele postwissels bekend met 
zegels (waarde 4 cent) zonder 
opdruk (zeer zeldzaam). 

NA DE JAPANSE BEZEHING 
Ook na de Japanse bezetting, 
in de periode 1945 tot 1949, 
bleven de 'danser'-zegels in 
gebruik. Dat gebeurde deels 
onder de vlag van de Repu
bliek Indonesië en deels Ne
derlands gezag. 

Repoeblik Indonesia 

Java 
De Nederlands-Indische post-
waarden waren officieel tot 28 
oktober 1946 in het door de 
republikeinen gecontroleerde 
gebied geldig, met dien ver
stande dat de oude lands-
naam diende te worden door
gehaald (order 2741 van 23 
oktober 1945). 
Op beide regels zijn echter 
veel uitzonderingen gemaakt. 
Behalve de verschillende 
handgeschreven teksten, zoals 
Rep. Indonesia, zijn er machi
nale opdrukken verschenen 
met de tekst Repoeblik Indone
sia. Een bijzonderheid is het 
gebruik van de kleurproef van 
3 cent in lichtbruine kleur 
zonder opdruk: dat gebeurde 
in 1946 te Soekaradja. Moge
lijk zijn een of meer vellen van 
deze kleurproef per abuis uit 
Bandoeng op dit kantoor te
rechtgekomen. 
Alle waarden waren in de hier 
beschreven periode algemeen 
in gebruik (niet zeldzaam). 

Sumatra 
Alle nog voorhanden waarden 
met Japanse opdrukken wa
ren van eind 1945 tot en met 



het begin van 1946 in gebruik. 
Daarnaast en nadien werden 
lokaal republikeinse opdruk
ken op de zegels geplaatst; dat 
gebeurde zowel met de hand 
als machinaal. Zonder enige 
opdruk zijn gebruikte 'dan-
ser'-zegels uiterst zeldzaam, 
met opdruk zijn vrijwel alle 
waarden zeldzaam tot zeer 
zeldzaam. 

Nederlands g e z ^ 

De oude Nederlands-Indische 
postwaarden mochten nog 
worden gebruikt tot en met 31 
december 1945. De door de 
Netherlands Indies Currencies Ad
ministration (NICA) overdruk
te zegels op Soemba en Timor 
vormen hierop een uitzonde
ring. Alleen van de zegel van 
5 cent zijn exemplaren op 
brief bekend (zeer zeldzaam). 

DE 2 CENT: EEN VERHAAL APART 
De zegel van 2 cent uit de se
rie 'Inheemse dansers' is een 
verhaal apart. Deze waarde 
werd - naar we mogen aanne
men - in 1941 of begin 1942 
bij de firma Kolff & Co. in Ba
tavia gedrukt, na of tegelijk 
met de andere waarden. De 
zegel van 2 cent is echter 
nooit gedurende het Neder
lands-Indisch gezag in de ver
koop geweest. 
Er kunnen bij deze waarde en
kele belangrijke verschillen ten 
opzichte van de andere waar
den worden geconstateerd: 
a. Bij de proeven zoals die ons 
bekend zijn, komt de zegel van 
2 cent niet voor in het stra
mien van de andere waarden; 
b. De zegel van 2 cent is nooit 
bij de Wereldpostvereniging 
(UPU) in Bern aangemeld 
(bron: J.H. Verschuur); 
c. Aan alle kantoren werden 
vóór de Japanse bezetting twee 
'danser'-series verzonden met 
de opdruk Specimen: één serie 
ter kennismaking van het pu
bliek (die achter glas, gevat in 
een lijst moest worden aange
bracht) en één serie voor in
tern gebruik. Ook bij de op 
deze wijze verzonden series 
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Brief Poerwakarta 13 januari 1949 na politionele actie onder Nederlands gezag De zegel van 2 cent in het type-Danser is door het 
Nederlands-Indisch gezag nooit geldig verklaard, vandoor dat de brief terecht Deport is met vijftien cent 

ontbrak de zegel van 2 cent. 
Of de zegels met de 'Menari-
danser' ten tijde van de capi
tulatie in 1942 nog in de druk
kerij aanwezig waren of op dat 
moment al aan Bandoeng wa
ren uitgeleverd is niet bekend. 
Pas gedurende de bezetting in 
1944 werd de zegel van 2 cent 
op Java door de Japanners uit
gegeven. De vroegste stempel-
datum is augustus 1944. Van 
de bewuste zegel komen ge
bruikte exemplaren voor die 
vóór de Japanse capitulatie 
zijn ontwaard; het gaat om 
tien verschillende kantoren. 
Na de capitulatie in 1945 gaf 
het republikeins bewind de 
zegel van 2 cent in geheel Java 
en Madoera (met en zonder 
opdruk) uit. Tijdens het Ne
derlands gezag van 1945 tot 
1950 waren deze zegels niet 
frankeergeldig. Er zijn enkele 
stukken gebruikt bekend. 

maar die zijn er 'tussendoor 
geglipt'. 

TOT SLOT 
Met uitzondering van de zegel 
van 7V2 cent uit de serie 'In
heemse dansers' zijn slechts 
heel weinig waarden door de 
Nederlands-Indische PTT ver
kocht. De zegel van 2V2 cent is 
vrijwel zeker uitsluitend aan het 
filatelistenloket in Batavia ver
kocht. Ruim tien jaar geleden 
heb ik de cataloguscommissie 
van de NVPH geadviseerd om 
de tekst in de catalogus en de 
notering van de gebruikte ze
gel van 2V2 cent aan te passen 
- tevergeefs. Op mijn aanbod, 
duizend gulden te betalen voor 
een zegel van 2 V2 cent met een 
datum van vóór de Japanse be
zetting werd niet ingegaan. De 
zegel (gebruikt) staat anno 
1997 nog steeds voor twee 
kwcirtjes genoteerd. 

Zo goed als de gehele op
brengst van de waarden 2V2, 
3, 4 en 5 cent kwam terecht in 
de kassa's van de toenmalige 
vijanden. De 8 miljoen exem
plaren die van de zegel van 
2 cent werden gedrukt lever
den de Nederlands-Indische 
PTT of de staatskas zelfs niet 
één cent - pardon, twee centen 
- op. Die zegel was daarom 
voor de Nederlands-Indische 
PTT een zogenoemde non-
émis. In de catalogi die betrek
king hebben op de Japanse 
bezetting van Nederlands-In-
dië en die van de Republiek 
Indonesia staan zij echter wel 
genoteerd, en terecht. Een 
aanpassing op de vermelding 
in de NVPH catalogus lijkt mij 
echter nog steeds op z'n 
plaats. 

P.R. Bulterman, 
Amsterdam 

* * 
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650 20,00 
681 17,60 
867 37,50 
868 15,00 
883 17,50 

884 32,50 
887 17,50 
888 52,50 
889 17,50 
890 17,50 

904 25,00 
998 32,50 
1025 50,00 
1032 35,00 
1099 40,00 

1127 35,00 
1134 50,00 
1180 50,00 

1370/1 250,00 
1408/9 40,00 
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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. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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FILATELIEBOEK BELGIË 1997: 
KLEURRIJKE VERRASSING 

In samenwerking met 
de Belgische uitgeverij 
La Renaissance du Li
vre heeft de Directie 
Postzegels & Filatelie 
van De PosMets bij
zonders samenge
steld: het Filatelteboek 
België 1997. 
Het gaat om een kleu
rig, tweetalig album 
waarin alle eenenvijf
tig zegels die vorig 
jaar in België zijn ver

schenen  acht gewone 
en 43 geleqenheidsze
gels  een plaatsje kun
nen vinden. 
Over elke zegel is in het 
album veel inrormatie te 
vinden. Zo zijn in het Fi
latelieboek zogenoemde 
technische fiches onder
gebracht: steekkaarten 
die belangrijke emissie
gegevens vermelden, zo
als de ontwerper van de 
zegel, het formaat en het 

■ EB 

gebruikte drukprocédé. 
Verder zijn er documen
ten (kunstwerken, foto's) 
opgenomen, terwijl er 
bovendien teksten van 
specialisten zijn afge
drukt, aan de hand 
waarvan een indruk kan 
worden verkregen van 
de geschiedenis van de 
postzegel en zijn ont
werp. 
In de inleiding wordt in 
grote lijnen geschetst hoe 
de Post en de filatelie 
zich in België hebben 
ontwikkelcT 
Bij het album behoort 
een omslag met daarin 
alle speciale Belgische 
postzegels van het afge
lopen iacr en voldoende 
Haw/dstroken om de ze
gels op de desbetreffen
de pagina's aan te kun
nen brengen. 
Het album telt 54 pagi
na's, is gedrukt op mooi 
papier en gebonden in 
zwarte imitatiestof. 
Het Fiiatelieboek België 
7 997 kost 1.650 Belgi
sche frank. Meer infor

Filaieliehoek België 

Le Livre philatélique beige 

motie krijgt u bij het 
adres dat onderaan 
deze pagina is vermeld. 

Illustratie links: een dubbele 

Cogina vol informatie. Hier
oven: omslag van het Filate

lieboel( België 1997 
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HOGESNELHEIDSLIJN OP BELGISCHE 
POSTZEGEL VAN 17 FRANK 

Ter gelegenheid van 
de beëindiging van de 
bouw van de eerste 
hogesnelheidslijn in 
Befgië geeft De Post 
op 19 januari een bij
zondere zegel van 17 
frank uit. 
Dankzij de nieuwe lijn 
was het mogelijk de 
reistijd tussen Brussel 
en Parijs (Thalys) met 
eenderde te verminde
ren. Reizen tussen de 
Belgische hoofdstad 
en Londen (Eurostar) 
gaat voortaan twintig 

Brocent sneller, 
e hogesnelheidslijn 

wordt geëxploiteerd 
door oe Nationale 
Maatschappij der Bel

gische Spoorwegen 
[NMBS], een naamloze 
vennootschap die 
ongeveer veertigduizend 
medewerkers in dienst 
heeft. De NMBS beheert 
ongeveer 3.400 kilome
ter spoorlijn, waarvan 
ongeveer zeventig pro
cent geëlektrificeerd is. 
Er zijn in België ruim 
zeshonderd spoorweg
stations. 
Zoals gezegd: het gaat 
om de eerste hogesnel
heidslijn in België. In Ne
derland zijn de blikken 
nu gericht op het volgen
de project, de hogesnel
heidslijnzuid, het ge
deelte van de lijn dat 
Amsterdam met Brussel, 

Parijs en Londen zal ver
binden. 
Hogesnelheidslijnen wor
den beschouwd als een 
goed alternatief voor het 
vliegtuig, dot wil zeggen, 
zolang net gaat om af
standen tot ongeveer 
duizend kilometer. On
derzoeken hebben uitge
wezen dat een kwart van 
alle vliegtuigpassagiers 
gebruik zal maken van 
de hogesnelheidslijn
zuid zodra deze een feit 
is. Van de toekomstige 
gebruikers van de lijn zal 
bijna de helft naar 
Frankrijk reizen, onge
veer dertig procent naar 
België en een kwart naar 
GrootBrittonnië. 
De toekomstige hoge
snelheidslijnzuid kost 
ongeveer acht miljard 
gulden. Nederland on
derhandelt op dit mo
ment noq met België over 
een bijdrage in de 
bouwkosten. Voor onze 
Zuiderburen is het geko
zen tracé namelijk on
gunstig, omdat het voor 
een relatief groot deel 
door België loopt. De 
kosten voor de aanleg 

zijn voor België dus ho
ger. Naar verwachting 
zal de Europese Unie in 
een deel van de aanleg 
bijdragen. 
Hoewel er van de kant 
van het publiek veel ver
zet is tegen de komst 
van hogesnelheidslijnen 
zijn ze  als het om de 
geluidshinder gaat 
veel milieuvriendelijker 
don ouderwetse spoor

lijnen. Een Franse ho
gesnelheidstrein 
maakt bij een snelheid 
van driehonderd kilo
meter per uur onge
veer evenveel lawaai 
als een Nederlandse 
Intercity h\\ 140 kilo
meter per uur. 
De hogesnelheidslijn
zuid moet omstreeks 
het jaar 2004 zijn vol
tooid. 

OPLAGEN TWEEDE 
HALFJAAR 1997 

Eind vorig jaar heeft De 
Posf bekend gemaakt, in 

welke oplagen de bij
zondere zegels van het 
tweede hal^ iar 1997 
zijn verschenen. U treft 
de bewuste aantallen 
hieronder aan. 

Emissie 
De Roos 

Toerisme 

Natuur (postzegelboekje) 
Ambachtelijke beroepen 

Zuidpoolexpeditie Belqica 
Eeuwfeest Koninklijk Museum voor 

MiddenAfrika 

Koningin Paola 
Kerstmis/Nieuwjaar 

Nr. 
13a 
13b 
13c 
14a 
14b 
14c 
15a15f 
16a 
16b 
16c 
16d 
17 
18a 
18b 
18c 
herdruk 
20 

Oplage 
5 060.250 
5 219.250 
5.039.250 
2.597.250 
2.201.340 
2.390.250 
1.052 850 
5.402.250 
5.126.250 
5.507.250 
5.399.250 
5.018.240 
5.309.250 
5.108.250 
2.030.250 

396.000 
12.659 250 

Deze pagina wordt u aangeboden door De Post, Directie Filatelie, Muntcentrum, B1000 Brussel (België). 
Informatie over een abonnement op de nieuwe uitgiften van België wordt op dit adres verstrekt. 

Telefoon +32(0 )2 2262718 of + 3 2 ( 0 ) 2  2 2 6 2 7 2 1 ; telefax +32(0 )2 2262786 



^ ^  ^ ■ ^ ^m Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 74e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 21 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 74e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
75e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1998. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

19febr. van 13.0018.00 
20 febr. van 13.0021.00 
21 febr. van 08.0012.00 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden medio 
16 mei, 5 september en 21 november 1998. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 

fax. 0582129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

"Compact" met het 
reusachtige inhoudsvermogen 
Compact albums bieden meer plaats in compact handig 
formaat. Het 4rlngsmechaniek met patent klemsysteem in de 
band geeft extra stevigheid. 

Maximum, Brief en Ansiclitlcaart album 
met 20 bladen voor 80 kaarten en zandkleurig tussenfolie, 
max. vermogen ca. 300 kaarten: 
Nr. 7893 Standaard album blauw FL. 49,— 
Nr. 7883 Luxe album lederkleur FL. 54,— 
Nr. 7873 aanvullingset bladen per 10 st. FL. 12,— 
Nr. 7891 Kassette, 'Standaard' FL. 28,50 
Nr. 871 Kassette,' Luxe' FL. 31,50 
Band + Kassette samen in één Itoop min. FL. 5,— 
Formaat band 250x230x80 mm, kass. 260x240x90mm 

Verkrijgbaar bij iedere postzegelhandel. 
Voor informatie en uitgebreide SAFE folder: 

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

P o s t B e e l d U n i e k 
Pcstzegelwinkel PostBeeld 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 MotiefNieuwties
Abonnement tegen een 
vast bedrag per maand! 
Motiefverzamelaars zijn een speelbal van de filatelistische 
diensten. Met een nieuwtjesabonnement kunt U soms voor 
onverwachte (ßnanciele) verassingen komen te staan. Voor een 
aantal motiefverzamelaars is dat reden om geen nieuwtjesabon

nement te nemen. PostBeeld heeft geluisterd naar de wensen van 
vele motiefverzamelaars en komt nu met het Motief VastAbonne

ment (MVA). Met een MVA betaalt U een vast bedrag per maand 
en krijgt U om de maand de zegels toegestuurd. Vraag vandaag 
nog geheel vrijblijvend onze folder nieuwtjesabonnementen aan 
met daann het MVA uitgelegd alsmede de vele andere mogelijk

heden voor abonnementen op landen en/of motieven. 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 0235272136 

de leukste pcstzegelwinkel fax: 0235272753 

Email: pstbeeld@worldonllne.nl 
Bezoek ons op internet: http://www.cronje.net/collectio 
Uiteraard hebben vvij 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. 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN 
LANDIJSLANDFINLAND en AU\ND postfris en gebruikt. 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 

6950 AA Dieren 
Tel. 0313421889 (geen winkel) 

Faxnr. 0313413295 
Email: pzhronh@glil.bart.nl 

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 

U VINDT PHILATEUI OOK 
OP HET INTERNET! 

DAGELIJKS EEN NIEUW BERICHTJ 
OVER POSTZEGELS EN ALLES W^:, 
DAARMEE SAMENHANGT... 

WWWJIP.NL/USERS/PHILATEUE 

mailto:pstbeeld@worldonllne.nl
http://www.cronje.net/collectio
mailto:pzhronh@glil.bart.nl
http://wwwjip.nl/users/philateue


lUBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4034 3502 HA UTRECHT 

BONOSADRESSEN 

Bondsbureou 
Zeelantban 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fox 030-2800128 

Voorzitter (a.L) 
J.G. Bolkestein, St. Willlbrorduslaon I 
5591BG Heeze, telefoon 040-2263032 

Secretaris/Redactie Bondspogino 
vocoture 

Penningmeester 
Mevr. CE. Weeber-Korlekoos 
Timorstroat 27,2612 EH Delft 
Telefoon015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzoken 
C. loth, J. van Eyckgracnt 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-2119654 

Jnryzoken 
C.B. van Nugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vlissingen, telefoon 0118-
463711 

Pnbftcoties en dommentotle 
R.H.M.faust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

Pers- en publiciteit 
P. Broun, Churchillloon 163" 
1078DWAmsterdom 
Telefoon 020-6795077 

Commissaris 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendom 
Telefoon 0598-626447 

Aadiovisoeel Centrum (AVC) 
Secrelam: 
J.J.M. footers, Ston Kentonstroot 35 
2324 LL Leiden, telefoon 071-5761726 
Materimkommissahs: 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstraot 13 
2024 KT Haarlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boom 
Telefoon 035-5412526 
Bonébiblioéecaris: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen von 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocunwntotiecentrum 
Sscretaris/pemingmesler: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraot 21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsinformotiebureau 
Mr. drs. S.U. Ottevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voonitter: P.F.1. von de Loo 
Bergweg 43,1217SB Hilversum 
Telefoon 035-6245169, fox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris: 
A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Bireclem: H.H. von Megen 
RigterskompB, 1261TNBIor{cum 
Telefoon 035-5314399 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbonkrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistroot 133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-5761720 

VIJFHONDERD VERZAMELAARS 
VAN AALSMEER TOT ZWOLLE 
in het seizoen 1 9 9 4 / 9 5 is d e N e d e r l a n d s e Bond v a n Filatelisten-
Veren ig ingen begonnen met de ople id ing v a n docenten voor d e 
cursus Begeleiding Bij Filatelie (BBF). Al heel snel d a a r n a k w a m e n 
d e eerste cursussen in het land bij d e veren ig ingen . Bijna v i j fhon
d e r d cursisten hebbenn inmiddels d e cursus BBF gevofgd . 

Wat fioudt de cursus BBF 
in? In fiet kort komt fiet 
hierop neer dot de deel
nemers van de cursussen 
gewezen wordt op een 
scala van filatelistische 
elementen. Iedereen 
tieeft tiier wel voorbeel
den van. Alleen ga je ze 
anders bekijken als je er 

op attent gemaakt wordt. 
Er zijn meer mogelijkfie-
den dan alleen maar 
postzegels verzamelen. 
Het opnemen van stem
pels, velranden, poststuk
ken, posttarieven, auto
maatstroken, postwaar-
destukken - om er maar 
enkele te noemen -

maakt de verzameling 
hierdoor wel aantrekke
lijker. 
De cursus duurt drie tot 
vier bijeenkomsten en 
voor de laatste bijeen
komst moet een werkstuk 
gemaakt worden van 
twaalf albumbladen, 
waarin tenminste zes fi

latelistische elementen 
zijn verwerkt. Bovendien 
moet er een logisch ver
haal in de opbouw zit
ten, 'een rode draad'. 
Het zal duidelijk zijn zijn 
dat een werkstuk niet al
tijd meteen 'tentoonstel
lingsrijp' is. 
Hebt u belangstelling 
voor de cursus BBF? 
Vraag dan uw vereni
gingsbestuur om een cur
sus te organiseren. Op 
het Bonosbureau in 
Utrecht is hiervoor alle 
informatie verkrijgbaar. 
Misschien is het hieron
der afgedrukte relaas, 
geschreven door Wim 
van Loon, voldoende om 
ook u over de streep te 
trekken! (CL) 

VOLSLAGEN LEEK 
Inderdaad heb ik mij 
najaar 1996 voor deze 
cursus opgegeven, na 
vooraf bij Kees Mulders 
enige voorinformatie te 
hebcien ingewonnen en 
na bijna nog te zijn af
geschrikt door zijn me
dedeling dat van de 
cursist verwacht wordt 
dat hij of zij aan het 
eind van de cursus een 
werkstuk in de vorm 
van een tentoonstel
lingskader inlevert. 
Achteraf gezien ben ik 
blij dat ik toch heb 
doorgezet. 
Alvorens mijn indruk
ken van de cursus te 
peven is het nodig uit te 
leggen dat ik een oe-
qinneling ben, een vol
slagen leek op het ge
bied van postzegels. Ik 
ben dus niet zo'n door
gewinterde filatelist die 
vanaf kindsbeen zijn 
passie heeft behouden, 
elke zegel met naam en 
toenaam, catalogus
nummer en -prijs uit 
zijn hoofd kent, op het 
eerste oog tandingen 
juist weet in te schatten, 
of smijt met plaatnum-
mers, kleurafwijkingen 
en nagommingen. 

FILATELIST BIJ TOEVAL 
Een jaar of acht gele
den vond ik bij een ver
huizing wat stockboe-
ken met postzegels van 
mijn zoon (een jeugd-
bevlieging) terug, ging 
dat eens wat uitzoeken, 
sprokkelde her en der 
nog wat zegels bij el
kaar en kwam een jaar 

ERVARINGEN MET DE CURSUS 
BEGELEIDING BIJ FILATELIE (BBF) 
Toen d e secretaris v a n de verenig ing mij 

en ige ti jd ge leden v r o e g een kle ine b i jdra
g e voor het c lubblad te leveren over mi jn 
bevindingen m e t d e cursus Beaeleiding Bij 
Filatelie, heb ik noga l ondoordacht ' j a ' ge

z e g d . V a n d a a r dit stukje p r o z a . 

voor ik in de VUT ging 
tot de ontdekking dot 
'postzegels sparen' best 
een leuke hobby zou 
kunnen zijn als de VUT 
echt daar zou zijn. 
U begrijpt dat ik een 
amateur van de eerste 
orde ben, iemand die het 
verschil tussen een post
stuk en een postv/aarde-
stuk niet kende, nog 
nooit van een filateTis-
tisch element (laat staan 
van fwaall) had gehoord 
en vroeger met verba
zing noor mensen keek 
die helemaal lyrisch wer
den bij hef zien van een 
oude envelop met veel 
stempels, verwijzingen 
en aantekeningen, ik zag 
daar de lol niet van in. 
Toen ik ongeveer twee 
jaar geleden lid werd 
van de Philatelisten Club 
Eindhoven voelde ik mij 
dan ook vreselijk opgela
ten tussen al die profes en 
bij zoveel deskundig
heid. Als u deze acriter-
gronden kent zal het u 
niet verbazen dat de cur
sus BBF mij meer dan uit
stekend is bevallen. 

VEEL OPGESTOKEN 
We begonnen met 
twaalf, dertien mensen 

waarvan er uiteindelijk 
acht overbleven. De ken
nismaking met leden van 
de Philips Philatelisten 
Vereniging, de ontspan
nen sfeer en de bijzon
der sympathieke en en
thousiasmerende wijze 
waarop de 'te behande
len stop door de cursus
leiders Cees van den 
Bosch en Kees Mulders 
werd gebracht (geduren
de vijfavonden, waar
van één extra belange
loos ingelast op verzoek 
van een aantal cursisten) 
heb ik als erg prettig er
varen. 
Maar het belangrijkste 
is, dat ik heel veel neb 
opgestoken en met ande
re ogen naar de filatelie 
ben gaan kijken. Met 
name het steeds weer te
rugkerend thema: 'Niets 
moet, alles mag' heeft 
mij van een aantal com
plexen afgeholpen. Ik 
moet dus niet per se 
postfris verzamelen om 
voor vol te worden aan
gezien, ik hoef dus niet 
noodzakelijkerwijs voor-
drukalbums te hebben en 
ieder jaar aanvullings-
bladen aan te schaffen, 
en ik hoef geen kapitalen 
te besteden om met post

zegels toch op mijn 
manier leuk bezig te 
zijn. 

MEERMALEN WINST 
Mijn grootste winst van 
deze cursus was de we
tenschap dat een hoge 
catalogus- of handeß-
waarde van een verza
meling beslist geen fila
telistische doelstelling 
is. 
De tweede winst is dat 
mijn werkstuk (een ka
der 'Republiek Indone
sië') in de ogen van de 
'docenten-keurmees-
ters' zoveel genade kon 
vinden dat het voldoen
de was voor uitreiking 
van een certificaat. 
Ook werd de aanbeve
ling gedaan het geheel 
in te zenden voor een 
tentoonstelling, een ex
positie die eind oktober 
is gehouden. 
Heren docenten, gewel
dig bedankt voor een 
aantal leuke en leerza
me avonden. Aan mij 
waren jullie vrije avon
den in elk geval goed 
besteed, ik neb er veel 
van geleerd en het was 
het cursusgeld dubbel 
en dwars waard. Als er 
ooit een vervolgcursus 
wordt gemaakt don 
ben ik een van de eer
sten die mij daarvoor 
zal opgeven! 
W i m v a n Loon 

Noot van de redactie: 
De heer Van Loon haal
de op Kempen-Phila 97 
in Veldhoven met zijn 
verzameling Brons 



IN MEMORIAM 
JAN WILLEM TEN GEUZENDAM 

Onverwacht kwam het 
bericht dat Jan Willem 
ten Geuzendam was 
overleden. Een rustige 
bescheiden, wat terugge
trokken levende filatelist 
is heengegaan. Toch was 
zijn naam bij velen be
kend, met name als sa
mensteller en uitgever 
van zijn catalogus over 
postwaardestukken. Die 
stukken vormden een van 
zijn grote filatelistische 
liefdes. De eerste editie 
van 'de Geuzendam' 
verscheen ruim vijfender
tig jaar geleden. Deze 
catalogus wordt nu, 
dankzij de door hem ver
leende toestemming, be
werkt en uitgegeven door 
Po en Po, onder de van 
oudsher bekende naam. 
Ten Geuzendam was 
handelaar, niet zozeer in 
postzegels als wel in 
poststukken en - vanzelf
sprekend - in postwaar
destukken. Velen zullen 
zich zijn winkel herinne
ren, vlak bij de Haagse 
Grote Kerk, waar zo 
goed in zijn voorraad 
gesnuffeld kon worden, 
hij vaak uit zijn magazijn 
poststukken tevoorschijn 
wist te toveren, waar hij 
waardevolle adviezen 
gaf en waar iedereen 
van zijn filatelistische 
kennis en kunde gebruik 
kon maken. 
Ten Geuzendam was 

ook een schrijver. Vele 
artikelen, al dan niet in 
combinatie met anderen 
geschreven, verschenen 
in het Po en Po-blad De 
Postzak. Toen wij samen 
De Postzak nummer 155 
vulden met een artikel 
over de Nederlandse 
veldpostcensuur in de 
Eerste Wereldoorlog was 
het een voorrecht zijn 
verzameling op dat ge
bied te kunnen bewon
deren en stukken daaruit 
te mogen afbeelden. 
Voor zijn verdiensten 
voor Po en Po werd hij in 
1986 met het erelid
maatschap van de ver
eniging geëerd. Zijn ver
diensten als schrijver en 
onderzoeker werden in 
1994 erkend met zijn 
opname in het Costerus 
Kapittel. Een groot filate
list is heengegaan, maar 
velen zullen zich zijn 
naam blijven herinneren. 
J. Voskui l 

FRIMSYN 97: GEZELLIGE FILATELISTISCHE 
EXPOSITIE IN REYKJAVIK (IJSLAND) 

Van 19 tot en met 21 
september werd in de 
üslandse hoofdstad 
Reykjavik de tentoonstel
ling Frimsy 97 gehouden 
ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van 
de plaatselijke postzegel
vereniging. Op uitnodi
ging van de IJslandse 
bond werd ook een aan
tal verzamelingen uit 
landen buiten Scandina
vië tentoongesteld. De 
heer P. Alderliesten werd 
door de Bond als com
missaris naar deze ten
toonstelling afgevaar
digd en nam daarbij be
halve vier Nederlandse 
verzamelingen ook drie 
verzamelingen uit Duits
land mee. De expositie 
omvatte 160 kaders met 
36 inzendingen in diver
se klassen, waaronder elf 
in de wedstrijdklasse, 
nog eens elf in de Open 
Klasse en vier in de 
jeugdklasse. 

Het aantal bezoekers be
droeg ongeveer vierhon
derd; niet geweldig, 
maar daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat 
IJsland slechts 265.000 
inwonders telt, waarvan 
overigens de helft in 
Reykjavik woont. Al met 
al dus geen grote ten
toonstelling, maar wel 
heel gemoedelijk en ge
zellig. Behalve de kaders 
met postzegelverzame

lingen was er ook een 
aantal vitrines met ande
re verzamelingen te zien, 
zoals vulpennen, aanste
kers, speldjes, vinger-
hoeden en zakhorloges. 
Tijdens de tentoonstelling 
werd van diverse zijden 
vernomen dat men bij
zonder blij was met de 
Nederlandse en Duitse 
inzendingen en dat men 
in de toekomst behalve 
met de Scandinavische 
landen graag ook filate-
lische contacten met an
dere Europese landen wil 
onderhouden. 
De heer Alderliesten 
heeft de IJslandse gast
heren uitvoerig geïnfor
meerd over onze cursus
sen Begeleiding Bij Fila
telie (BBF), de actie 
'Sneeuwbal' en de een-
kaderverzamelingen. 
Men bleek daarvan bij
zonder onder de indruk; 
vooral de eenkaderver-
zamelingen ziet men 
daar als een goed mid

del om de IJslanders aan 
het verzamelen te krij
gen. 
De voorzitter van de IJs
landse bond, de heer 
S.R. Pétursson, liet weten 
dat hij het zeer op prijs 
zou stellen als er ook 
meer individuele filatelis
tische contacten tot stand 
zouden komen tussen 
verzamelaars uit Neder
land en IJsland. Om taal
problemen te vermijden 
wil hj zelf daarvoor als 
contactpersoon optre
den. Nederlandse verza
melaars die contacten 
zoeken met hobbygeno
ten in IJsland kunnen dit 
dus in de Engelse taal 
kenbaar maken aan de 
heer S.R. Pétursson, 
Holtsbud24, IS-210 
Gardabaer (IJsland). Bij 
deze opgave ook graag 
het verzamelgebied, het 
thema en de wensen (ko
pen, verkopen, ruilen, 
e.d.) vermelden. 
Tenslotte de resultaten 
van de Nederlandse in
zendingen op Frimsy 97: 

G o u d : 
C.B. van Nugteren ('Fire, 
Man's Friend and Foe'). 
Groot ve rgu ld 
zi lver: 
L.H.J. Janssen ('Royal 
Mail Carriage'), P. Al
derliesten ('NATO - De
fender and Internation 
Intervener'). 
Vergu ld zi lver: 
CE. Weeber ('Around 
Queen Beatrix'). 

IN MEMORIAM 
MRARIEVANMAZIJK 

'No een ziekte die geen 
uitzicht op genezing 
bood' (zoals het in zijn 
overlijdenskaart stond 
verwoord) is op 27 no
vember 1997, op 74-ja-
rige leeftijd, mrA. van 
Mazijk, overleden. De 
heer van Mazijk was een 
verwoed verzamelaar 
van schepen op postze
gels. Die werden door 
riem zorgvuldig inge
deeld en Geschreven. 
Toch dankt hij zijn be
kendheid als filatelist niet 
aan deze verzameling. 
Hij trad daarmee niet 
naar buiten op tentoon
stellingen. Dat hing zon
der twijfel samen met het 
feit dat Arie van Mazijk 
een gruwelijke hekel aan 
regeltjes had. Hij vond 
dat de maatstaven en 
opvattingen van anderen 
niet bepalend voor ie
mands handelen moch

ten zijn. Zijn zoon ge
tuigde er in de afscneids-
dienst van dat zijn vader 
dat principe ook wist vol 
te houden waar het de 
opvoeding van zijn kin
deren betrof. Hij bege
leidde hen, was er voor 
hen, maar schreef niets 
voor. Met onder andere 
deze eigenschap is het 
natuurli|k geen wonder 
dat men Arie graag als 
bestuurder had; soms 
had hij wel vijfentwintig 
functies tegelijkertijd. De 
filatelistische wereld 
mocht in dit verband een 
beroep op hem doen als 
voorzitter van de (inmid
dels opgeheven) Thema
tische Commissie en als 
voorzitter van de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 
(NVTF). Die laatste func
tie bekleedde hij van 
1985 tot 1992. Kenmer

kende eigenschappen 
waren zijn beminnelijk
heid, zijn integriteit, zijn 
gevoel voor humor en 
zijn behoefte om zaken 
te doen. Geopperde be
zwaren werden vaak 
door hem weggewuifd 
met de woorden: 'dat zal 
zo'n vaart niet lopen en 
anders zien we dan wel 
weer'. De wat relative
rende, soms badineren
de toon waarop hij met 
zijn krachtige, neldere 
stem over dingen kon 
spreken, wekte bij bui
tenstaanders wel eens 
het misverstand op dat 
hij het onderwerp van 
gesprek niet belangrijk 
vond. Niets was minder 
waar. Het was voor hem 
een manierom duidelijk 
te maken dat hij absoluut 
niet van ophef en poes
pas hield. 'Doe maar ge
woon, dan doe je al gek 
genoeg,' kon hij (met de 
voor hem zo kenmerken
de pretlichtjes in de 
ogen) degenen voorhou

den die wat minder be
deeld waren met die 
voortreffelijke eigen
schap. 
Omdat hij na het beëin
digen van zijn voorzitter-
scriap toch nog wel wat 
voor de NVTF wilde blij
ven doen, wilde hij nog 
wel 'even' lid van de re
dactie van Thema zijn, 
een functie die hij tot zijn 
overlijden heeft vervuld. 
Zo zagen we toch gere
geld iets over zijn sche
pen (en andere onder
werpen) - want erover 

schrijven, dat wilde hij 
wel. Enkele dagen voor 
zijn overlijden kwam er 
nog iets, gezonden door 
zijn dochter omdat hij 
dat zelf niet meer kon. 
Bij zijn afscheid als voor
zitter van de NVTF ont
ving hij de hoogste on
derscheiding van de ver
eniging, namelijk de Van 
de Venmedaille. In dat
zelfde jaar werd hem 
door de Nederlandse 
Bond van Filatelisten- « 
Verenigingen de Spoor- ^ 
enberg-medaille uitge- — 
reikt wegens zijn ver- ~ 
diensten voor de themati- -* 
sehe filatelie. Ik zie zijn = 
verbaasde gezicht nog ^ 
voor me. Hij vond het ^ 
zelf namelijk allemaal zo ^ 
gewoon wat hij deed. 2 
Dat maakte hem ook zo = 
sympathiek. — 
Velen zullen hun herin- £< 
neringen aan Arie van ö ' 
Mazijk blijven koesteren. 
Pim v a n den Bold 



Jubileumeditie Filateliebeurs 
in Nieuw-Loosdrecht 

Ruim 2000 vierkante meter voor specialisten 
De jaarlijkse Filateliebeurs beleeft deze maand zijn tiende 

editie. De jubileumversie van dit evenement voor 

gespecialiseerde filatelisten wordt ook ditmaal weer in de 

Loosdrechtse Pandahallen gehouden. 

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en 
zondag 25 januari kunnen ge
specialiseerde en thematische 
verzamelaars hun hart opha
len in Nieuw-Loosdrecht. 
Daar wordt de tiende afleve
ring van De Filateliebeurs ge
houden, een evenement dat 
jaarlijks enkele duizenden fila
telisten trekt. 
Het is een ideale beurs voor 
verzamelaars van postzegels, 
poststukken, postwaardestuk-
ken, afstempelingen, auto
maatstroken, maximumkaar-
ten, postzegelboekjes, litera
tuur en wat er verder nog bij 
het gespecialiseerd of thema
tisch verzamelen komt kijken. 
Drie dagen lang kunnen ze 
hun hart ophalen bij de onge
veer honderd stands die in de 
Pandahallen zullen worden 
ingericht; de organisatoren 
hebben er ruim tweeduizend 
vierkante meter voor uitge
trokken. 

/ \ / \ 

Net zoals in voorgaande jaren 
het geval was staat de beurs 
ook nu weer in het teken van 
de gespecialiseerde filatelie. 
Er worden door meer dan vijf
entwintig gespecialiseerde ver
enigingen stands ingericht, 
een recordaantal. In deze 
stands geven de verenigingen 
en Studieclubs uitgebreide in
formatie over hun activiteiten. 
Ook is het mogelijk daar lid te 
worden van zo'n vereniging. 
Op onderstaande plattegrond 
kan worden nagegaan, welke 
gespecialiseerde verenigingen 
in Loosdrecht vertegenwoor
digd zullen zijn. 
Hetzelfde geldt voor de han
del, die ditmaal met ruim vijf
tig stands present is. Behalve 
een groot aantal NVPH-leden 
zijn er ook Duitse, Zwitserse, 
Engelse, Franse en Belgische 
handelaren aanwezig. Ge
streefd is naar een gevarieerd 
aanbod van materiaal, zodat 

er voor iedere verzamelaar 
iets te vinden zal zijn. 
Tijdens De Filateliebeurs wor
den ook weer lezingen gehou
den (zie kader); dat gebeurt 
op zaterdag 24 januari. 
Verder zal op zondag 25 janu
ari de 85ste Filatelistendag 
worden gehouden. Ter gele
genheid hiervan is op die dag 
een speciale envelop verkrijg
baar, met daarop het bijzon
dere PTT-stempel. Tijdens de 
beurs kunt u deze envelop ko
pen voor f 3.- per stuk. Schrif

telijk bestellen is ook moge
lijk: na overmaking van f 4.50 
op Postbankrekening 431610 
van W. Keller-Meindersma te 
Hilversum krijgt u het couvert 
thuisgestuurd. 
De toegang tot de beurs is gra
tis. De deuren zijn op vrijdag 
geopend van 13 tot 18 uur, op 
zaterdag van 10 tot 17 uur en 
op zondag van 10 tot 16.30 
uur. Op de drie dagen rijden 
er gratis bussen tussen het sta
tion van Hilversum en de Pan
dahallen. Dit zijn de tijden 
waarop de eerste (E) en laat
ste (L) bussen vertrekken: 

Hilversum: 
vrijdag: E 12.45 L 17.15 
zaterdag: E 09.15 L 17.15 
zondag: E 09.45 L 16.45 

Loosdrecht: 
vrijdag: E 13.15 L 17.45 
zaterdag: E 09.45 L 17.15 
zondag: E 10.15 L 16.45 

Voor alle duidelijkheid: De 
Filateliebeurs is geen ruilbeurs. 

STANDINDELING FILATELIEBEURS 1998 

Hel cijfer in de eerste kolom geeft het Standnummer oon, daarna volgt de naam van de standhouder. De afkortingen in 
de derde kolom hebben de volgende betekenissen: Isinformotiestond; S=gespecialiseerde vereniging; H=handelaren-
stond (niet-NVPH); N=handelarenstand (NVPH); T=tiidschriftenstond 
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iiÉIEIIlAIE POS' 
België 
De Post maakt bet u ge
makkelijk 
Met de slogan De Post 
maakt het u aemakkelijk 
propageert de Belgische 
post haar eerste boekje 
met zelfklevende postze
gels. Het ziin tevens de 
eerste zegels die voor
zien zijn van het nieuwe 
logo van De Post. De ze
gels zijn zonder waarde
aanduiding en kosten 
momenteer 17 f., hetgeen 
overeenkomt met het nui-
dige tarief voor een prio
ritaire brief voor binnen-
en buitenland (zone A). 
De postzegel draagt een 
afbeelding van Rhodo
dendron simsii, een va
riant van de azalea. De 
boekjes kosten 170 f. en 
zijn vervaardigd door 
Joh. Enschedé Security 
Printers Stamps bv. 

Het nieuwe Belgische boekje 
met zelfklevende zegels 

Faeröer 
Standvogels 
Twee postzegels met af
beeldingen van een 
spreeuw en een merel 
worden op 23 februari 
door de postdienst van 
Faeröer uitgegeven. Het 
zijn beide voorbeelden 
van vogels die ook op 
deze eilanden thuishoren. 
In een tien zegels tellen
de strip zijn deze zegels 
ook te vinden in een 
postzegelboekje. Prijs 
van het boekje is 45 k. 

Het melodieuze lied van de me
rel is ook op de Faeröer niet on
bekend 

Twee boekjes dit jaar 
Behalve het hiervoor be
schreven vogelboekje zal 
er op 14 september ook 
weer een boekje met 
kerstzegels verschijnen. 
Het bevat vijfmaal twee 
zegels met afbeeldingen 
van de kerk in Toftir. 

Finland 
Tango 
Finnen dragen hun hart 
niet op de tong. zegt 
men. Maar bij net dan
sen van de tanqo open
baren zich zelre bij de in
troverte Finnen lyriek en 
passie. Een op 19 mei 
van het afgelopen jaar 
verschenen postzegel 
met doarop^e foto van 
een dansend paar illu
streert dit. 
Jaarlijks wordt in Seinö-
joki een tangofestival ge
houden. De uitblinkers 
worden voor één jaar 
tangokoning en -konin
gin. Bij het festival hoort 
sinds jaar en dag het 
versturen van een kaart 
{MiniMoi, kleine groet) 
aan het thuisfront. Win
kels, hotels en cafés ver
strekken de kaarten gra
tis. Op inititatief van 
deze kaartleveranciers 
kwam de Finse post dit 
jaar op 14 juli met een 
postzegelboekje met vijf 
tangozegels. De zegels 
zijn bestemd voor het 
eersteklas tarief 
(2.80 m.) en werden in 
verticale strips uit de vel
len van twintig zegels 
gescheurd. Op de kaft 
zien we de desbetreffen
de postzegels met het 
danspaar, het logo van 
de post en een barcode. 
Het boekje onderscheidt 
zich dus niet van de nor
male boekjes. 
Toch is er een maar: de 
postkantoren verkochten 
het boekje niet. Ze waren 
uitsluitend verkrijgbaar 
bij bedrijven die de Mini-
Mo/'-kaorten verstrekten. 
De Finnen kunnen in hun 
winkels overigens vaak 
toch al terecht voor een
voudige postzaken. Net 
als in Nederland zijn er 
in Finland veel postkan
toren opgeheven. Op dit 
moment overtreft het 
aantal winkels met een 
beperkt postloket (ruim 
200) het aantal postkan
toren. 

De postdienst verstrekte 
ook geen persinformatie 
over dit bijzondere boek
je. Wel zou het inmid-

SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ, 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

dels in de postwinkel van 
het postmuseum (bij het 
Centraal Station) ver
krijgbaar zijn. Het zou 
zefre al op schrifteliike 
bestelling geleverd kun
nen worden. 
De eerste oplage be
droeg 2.000 boekjes. 
Andere bronnen spreken 
van 20.000 kaftjes, zo
dat naar behoefte ver
vaardigd kan worden. 

bruari. Op de achterzij
de kan naar hartelust ge
krast worden. Als het ra-
tex laagje verwijderd is, 
wordt zichtbaar welke 
prijs men gewonnen 
neeft (vakantie, rugzak, 
baseball cap, sleutelhan
ger, T-shirt) of verschijnt 
de mededeling dat men 
geen prijs heert. 
Het gaat om een boekje 
dat reclame maakt voor 

W 

Hinta/Pris 

14,00 

Postimerkkejä / Frimärken 
5 -I liMjkJia 

X 1 Um 

Kaftje van het Finse tango-boekje 

Groot-Brittannië 
Bloemen en chocolade 
Een nieuwe versie van 
het Engelse wenszegel-
boekje met bloemenze-
gels verscheen op 5 ja
nuari. Elk boekje bevat 
een aanbieding: £ 1 .-
korting op een doosje 
Belgische chocolade. 
ChocEpress stuurt de 
chocoladel ief hebbers 
dan tevens, te zomen met 
de pralines, een speciale 
wenskaart. 
Het boekje bevat tien 
eerstekloszegels en komt 
op een prijs van £ 2.60. 
De zegels zijn identiek 
aan de bloemenzegels 
van januari en februari 
1997. 

/Crossen 
Een tweede promotie
boekje verschijnt op 2 fe-

de nieuwe Disney-ottroc-
tie: Disney's Animal 
Kingdom'^ Park in Flori
da. Dit nieuwe pork 
wordt komend voorjaar 
geopend en is Disney's 
vierde themapark. 

Ierland 
Kerst 
Nogal loot liet de Ierse 
post weten dat ook zij af
gelopen jaar een kerst
boekje uitgaf. Het ver
scheen op 18 november 
en bevatte twintig zelfkle
vende kerstzegels met 
een totale verkoopprijs 
van 5.52 Ierse ponden. 
Daarvoor kreeg men don 
tevens één gratis zegel. 
Met dit boeKJe begeeft 
ook Ierland zich op het 
pad van de boekjes met 
zelfklevende zegels. 
Op de zegel stoot een 

^Hi 9 

Kaftje plus betaling van £ 3.95 brengt de Engelse snoeper in het be
zit van een doosje neerlijke Belgische chocolade 

kerstboom afgebeeld. De 
oplage bedroeg 1.2 mil
joen boekjes. 

Nieuw automaatboekje 
Op 6 december, een 
markante datum in de 
postgeschiedenis van de 
Ierse Vrijstaat, verscheen 
opnieuw een automaat
boekje van £ 1.-. Het be
vat evenals het boekje 
van begin 1997 drie ze
gels van 32 c. met een 
afbeelding van een 
slechtsvalk, plus één ze
gel van 4 c. met een 
kwartel kon ing. 
Deze zegel kwam in au
gustus van het afgelopen 
jaar uit en is nieuw in 
een boekje. 

Het nieuwe Ierse automaatboekje 

Israël 
Herdruk anemonenboek-

Het uit 1992 daterende 
boekje met twintig post
zegels zonder waarde
aanduiding (met een af
beelding van anemonen) 
is onlangs herdrukt. De 
kaft is op witter papier 
gedrukt. Een groter ver
schil is bij de postzegels 
te vinden: bij de eerste 
druk stond de fosforbalk 
rechts, bij de nieuwe 
links. 
De oorspronkelijke boek
jes waren al geruime tijd 
uitverkocht, tiet betreft 
zelfs een gezocht boekje, 
getuige de catalogus
waarde (100 dollar) in de 
vorig jaar verschenen 
World Booklet Catalogue. 

Italië 
Pakketzegels » 
Net als in Nederland zijn ^ 
er in Italië sinds kort ook — 
pakketzegels. Het gaat ~ 
om drie verschillende: " 
voor EMS-zendingen tot = 
1, tot 10 en tot 20 kg. Ze :^ 
zijn uitsluitend verkrijg- ~ 
baar in boekjes met twin- ^ 
tig exemplaren (er wordt 2 
dan ook korting ver- = 
leend), zodat het goot 
om boekjes van CQ 
300.000, 400.000 en W 
500.000 lire. 
Waar de handel en de 
verzamelaarswereld er 
in Italië op dit moment 



nog niet zo goed raad 
mee weten, heeft de Ne-
delcndse verzamelaar er 
- bij mijn weten - geen 
boodschap aan. Dat ik 
de boekjes in deze ru
briek vermeld, net als 
eerder de Nederlandse, 
is alleen ter informatie. 

Tsjechië 
Kersfboekje 
Voor het vierde achter
eenvolgende jaar ver
scheen er in Tsjechië een 
boekje met kerstzegels: 
vijfmaal 4 k. De oplage 
is, zoals bij vrijwel alle 
Tsjechische boekjes het 
geval is, erg loog: 
20.000 stuks. 

Boekjes met siervelden 
Op 10 december zouden 
ook de al eerder aange
kondigde boekjes met 
postzegels met de humo
ristische plaatjes van de 
dappere soldaat Schwjek 
uitkomen. Ze hadden ei
genlijk al op 10 septem
ber, te zomen met de 
drie zegels, moeten ver

schijnen. Het gaat om 
boekjes met siervelden 
tussen de zeghels. Meer 
informatie volgt. 

Zuid-Afrika 
Ncxiduitgifte 
Medio mei van het afge
lopen jaar blijken er in 
Zuid-Afrika boekjes te 
zijn verschenen met de 
bekende neushoornom
slag, maar met als in
houd tien postzegels van 
1 R. in het type-kraanvo
gel! Men besloot hiertoe 
nadat de postzegeldruk
ker er niet in slaagde 
voor 16 mei de zevende 
herdruk van de normale 
neushoornzegels uit te le
veren. De post besloot 
daarom een resh^oor-
raadje vellen van de 
kraanvogelzegels (opla
ge 1 tot 4 , met de Latijn
se naam) te gebruiken. 
De vellen werden over de 
perforatie in velletjes van 
tien stuks gesneden en 
met de linker- of rechter-
rand in het kaftje ge
plakt. In totaal zijn er 

Bij het Easipost -kaftje van het Zuid-Afrikaanse noodboekje gaat het om een vernieuwde uitvoerinq Op 
de achterzijde wordt al propaganda gemaakt voor de inlernattonale tentoonstelling llsapex 98 in Johan
nesburg (20 tot en met 25 oktober). 

193.000 van deze boek
jes vervaardigd. 
Enige weken Tater was er 
weer nieuwe voorraad 
neushoornzegels, zodat 
kaft en inhoud weer in 
overeenstemming met el
kaar waren. 

Zwitserland 
Pro Patria 1997: molen-
zegels in boekie 
Al eerder meldde ik het 
op 13 mei 1997 versche
nen molenboekje van 

Zwitserland. Pas nu blijkt 
dat er behalve de officië
le PTT-uitgifte ook een 
boekje bestaat dat door 
de stichting Pro Patria 
zelf is uitgegeven. Had 
het PTT-boekje een in
houd van 90+40 r. (ze
gel 'Kartuizer klooster'), 
het Pro Pofr/o-boekje be
vat een andere zegel uit 
dezelfde serie, namelijk 
de 70+35 r. Afgebeeld 
op zowel zegels als kaft 
is de uit het jaar 1821 

daterende molen van Lüt-
zelflüh in het Emmental. 
Uitvoering en kaftbe-
drukking van de beide 
boekjes zijn, behoudens 
de foto op de voorzijde, 
geheel identiek. Ze vor
men ook een bij elkaar 
passend duo: 90+40 
voor A-Post en 70+35 
voor B-Post. 

1998 
AC'S ("oiour Gita iogue 

NEW ZEALAND 
STAMPS 

hul« de 
UI \ojn n^ ot 

PRIi l CH^\GtS 
SftCHl ALBI M 

OPfEk 
CINDEREILAS 21st EDITION 

ATEST PRICliS OF ALL STAMfS. MlNIATVMe SHKETS AND I 
niLVr ILLUSTRATED IS' COIOtiR. 

NEW !!! 
1998 COLOUR CATALOGUE (64 PAGES) 

Send NLG 15 to: Auckland City Stamps 
P.O. Box 3496 Auckland New Zealand 
(Cash/Personal ChequeA'isa/Mastercard accepted) 

Specialist NZ, Australia, Pacific Islands 
Please ask for lists 

POSTZEGELHANDEL H. ZONDERVAN 
P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
Friesland Bank: 298057948 
Giro van de bank: 811542 

1. Onze partijenlijst bevat vele interessante 
aanbiedingen. 

2. Naast de genoemde kavels, Nederland en 
andere Europese landen uit voorraad 
leverbaar. 

3 . Inruil van uw doubletten of overtollige 
collecties mogelijk. 

4. Vermelde cataloguswaarde en kwaliteit met 
volledige garantie. 

5. Op verzoek ontvangt u onze partijenlijst 
geheel gratis. 

6. Bestellingen boven ƒ 2 5 0 , - portovrij; 
verzendkosten ƒ 9 , - per verzekerde 
zending. 

7. Bezichtiging van de kavels mogelijk ten 
kantore na telefonische afspraak 
van maandag t /m zaterdag van 
09 .00-17 .00 uur. 

8. Een bezoek aan Leeuwarden loont zich, 
want u zult versteld staan. 

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder 
nummer: 0 1 0 7 9 2 9 7 



Internationale 
Filatelistische 
Beurs 

(ingericht door de Belgische Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren) 

Deelname van Belgische en buitenlandse 
Posterijen 

Voorverkopen: 75ste verjaardag B.B.K.P.H. 

75ste verjaardag SABENA  reeks vier zegels 
"Natuur "  gezamenlijke uitgifte met Franse 

Posterijen (René Margritte). 

FransBelgische Maximafiele Tentoonstelling 

1 

'T iiLL '̂ 

Tentoonstellingspark (Heizel)  Paleis 10  BRUSSEL  België 

vrijdag 
zaterdag 
zondag 

17 april 
18 april 
19 april 

van 12 u. tot 18 u. 
van 10 u. tot 18 u. 
van 10 u. tot 18 u. 

toegang gratis 

Vooralle inlichtingen : B.B.K.P.H. Centrumgalerij343 
B1000 Brussel Tel.: 00 32 2 223.00.86  Fax: 00 32 2 223.25.07 

POSTZEGELGROOTHANDEL SMITS PHILATELY 
W i j hebben een grote voorraad verzamelingen, partijen, dozen 

en restanten, alle zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (sem() 
handelaren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc. 

O o k hebben v/ij 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 

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

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan; 

Smits Philately 
Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel/fax: 0553665543 
Internet http //www worldonhne nl/~smitphil 

Openmgstiiden: 
donderdag en vrijdag van 
11.00 uur tot 16.30 uur 
en volgens afspraak 
E mail <,mitphil@worldonline nl 

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

__¥ÄM VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelpartij

en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 parti|en zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan 

PZH Fa. V a n VLIET Geopend do/vr 
Ugchelseweg 50 zat 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 0555416108 of fax 0555340375 

14 0017 00 
10 0016 00 /// 

MUNT POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
INKOOP  VERKOOP  TAXATIE 

Dringend te koop gevraagd : 
^»■wmi 

Wij zijn op zoek 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 ! 



UITCIFTEiy SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart (3) 
opbladziide223. 

Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschrijving ervan (nogj niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen. 

Alleen nieuwe emissies von landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld; dit houdt 
echter niet automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscóllec-
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
2 -2 - ' 98 . Oogsiseizoen. 
2.-(of2.40),2.40Fm.Resp.ap-
pelpluk, komkommeroogst. 
27 -3 - ' 98 . Populaire jeugdactivi-
teiten. 
Postzegelboekje met tweemaal 
vier zegels van 2.40 Fm. Resp. 
motoren, informatietechnologie, 
aerobics, muziek. 

ALDERNEY 
2 1 - 8 - ' 9 7 . Honderdvijftig jaar 
cricket op Alderney; spelers. 
18,25,37,43,63 p.; blok. Resp. 
Horold Lorwood, Jonn Ariott, Sir 
Pelham J.Warner, Dr. William Gil
bert Grace, John Wisden. 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Ontwikkeling Alder
ney. 
18,25,26,3) p. Alle tweemaal in 
samenhang. Resp. bovenbouw, 
spoorwegbouw, aankomst konin
gin Victoria en prins Albert, konin
gin mookt tocht in poordentrom. 

ANDORRA FRANS 
Afbeeldina melding 12/842. 
Zonder datum. Fronkeerzegel. 
1.- F. Wapenschild. 
Zonder datum. 
3.- en 15.5- F. met verbindend 
viqnet. Resp. monstrans 'de Sant 
Isae i Santo Victoria', 'Portopou 
de Sant Père d Aixrivoll'. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
Aanvulling melding 10/674 inter
nationale dag van de vrede'; vier 
zegels in samenhang met waarden 
van 50,60,70,110 din. 
15-9 - '97 . Brand in Serojewo 
300 jaar geleden (melding 
11/762). 
110 din. Sarajevo na de brand in 
1697 en hedendaagse aan
blik. 
15-9 - '97 . Architectuur (melding 
11/762). 
40,50,130 din. Resp. huis met 
woongedeelte op bovenverdie
ping, Komer met tegelkachel, huis 
met zolder. 

BULGARIJE 
8 -9 - ' 97 . Honderd jaar diesel
motor. 
80,100,120,2001. Resp. 
scheepsdiesel, tractormotor, 
vrochtwogenmotor, vorkheftruck-
motor. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 12/842. 

FAERÖER 
2 3 - 2 - ' 9 8 . Ballade van Brynhild 
(Sigurd-gedicht)". 
4.50,6.50,7.50, lO.-kr. Vier 
verschillende afbeeldingen met 
aan de ballade ontleende tekst. 
23 -2 - ' 98 . Standvogels. 
4.50 kr. Tweemaal; postzegel-
boekje met vijfmaal twee zegels. 
Resp. Sturnus vulgaris (spreeuw), 
merel (Turdus meruia). 

FRANKRIJK 
15 -9 - '97 . Fronkeerzegels type 

'Marianne du 14 juillet'. 
0.10,0.20,0.50,1.-, 2.-, 3.50, 
4.20,4.40,4.50,5.-, 6.70,10.-F. 
28 -11 - ' 97 . Vijftigste st( " 
van maarschalk Ledere (generaal 
Philippe de Houteclocque, 1902-
1947). 
3.- F. Portret, landkaart, Lotho-
rings kruis. 
6-12-'97.'Philexfrance99';'Le 
Mondial du Timbre'. 
3.- F. Fronkeerzegel type 'Marian
ne du 14 juillet', tentoonstellings
logo (Eiffeltoren). 
13-12- '97 . Duizendste verjaar
dag van de abdij Moutier-d'Anun-
Creuse. 
4.40 F. Gotische toegangspoort, 
Romaanse klokketoren, Beeld
houwwerk van Simon Bauer (ze
ventiende eeuw). 
28-l-'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
3.- F. Tweemaal. Logo, spelmo
menten en vermelding van steden 
Bordeaux, Soint-Denis. 
Blok. 

GIBRALTAR 
18-11- '97 . Kerstmis 1997. 
5,26,38,50,62 p. 

GROOT-BRinANNIË 
Afbeelding melding 12/842. 
2 0 - l - ' 9 8 . Met uitsterven be
dreigde flora en fauna^^ 
20,26,31,37,43,63 p. Resp. 
Muscordinus ovellanorius (muis), 
Cypripedium calceolus (orchidee), 
Turdus philomelos (zanglijster), 
Segmentino nitida (slok), Gryllo-
talpa gryllotolpo (krekel). Boletus 
satonos (paddestoel). 

GUERNSEY 
21 - 8 - ' 9 7 . Communicatiemidde
len. 
18,25,26,37,43,63 p. Resp. ra
dio, televisie en video, telefoon en 
telex, pers, posterijen, computer 
en internetaansluiting. 
6 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997 (ted
dybeer viert kerstfeest). 

15,25,37,43,63 p. Resp. beer 
maakt kerstpudding, versiert 
kerstboom, leest bij kaarslicht 
kerstverhaal, vult sokken met ge
schenken, uitpakken, kerstdiner. 
Vel met de zes zegels en tekst 'A 
Teddy Bear's Christmas'. 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar. 
18,25,26,37,43,63 p. Foto's 
uit verschillende jaren; postzegel
boekje met vier series zegels. 

IERLAND 
18-11 - '97 . Kerstmis 1997. 
28,32,52 p. Gebrandschilderde 
romen met drie verschillende af
beeldingen van de Heilige Familie. 
28 p. Postzegelboekje met twintig 
zelfklevende ('peel 'n ' stick') ze
gels. Kerstboom, tekst 'Nolloig 
1997'. 
6 -12- '97 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de republiek Ierland, 
IV; laatste zegel van een serie van 
twaalf. 
32 p. Zegel op zegel, Yvert nr. 43 
(vijfenzeventig jaar postzegels), 
hoofdpostkantoor. 
Vel met alle twaalf zegels. 

ITALIË 
12 -12 - '97 . Nieuwe uitgifteda
tum en afbeelding melding 
12/842'Leinstituzioni, vijftig 
jaar Polizio Stradale'. 
800 L. Symbolische voorstelling 
(Itolioonse driekleur, embleem 
'Polizio Stradale', wapenschild, 
achtergrond met repeterende mo
toragenten). 

JERSEY 
Afbeelding melding 12/842. 

KROATIË 
17 -10 - '97 . Belangrijke Kroa
ten. 
1.40 kn. Viermaal. Resp. vierhon
derdste sterfdag van filosoof Fro
ne Petric (1529-1597, portret), 
vijfhonderdste verjaardag van het 
debuut van schilder Vicko Lovrin 

('Maria met Kind'), honderdste 
geboortedag van beeldhouwer 
FranoKrsinic (1897-1982, por
tret), vijftigste sterfdag van acteur 
DubravkoDujsin (1894-1947, 
portret). 
Vel met vijfmool vier zegels in sa
menhang. 
23 -10 - ' 97 . Kroatische taal. 
2.20,3.60 kn. Resp. honderdvijf
tig jaar Kroatisch (voorheen La
tijn) als voertaal bij de Krootische 
landdag (porlementszitting in Re-
dutazaal naar een tekening van 
Ivon Zasche, portret van Jvon Ku-
kuljevic, wapenschild); honderdste 
verjaardag van het Kroatische 
gymnasium in Zodor (stadsge
zicht, voorgevel gymnasium 
1897-1920, wapenschild). 
6 -11 - ' 97 . Paleontologische 
vondsten''. 
1.40,2.40 kn. Resp. olifant 
(Gomphotherium angustidens), 
schelp (Viviporus novskaensis). 
14-11- '97 . Moderne schilder
kunst; schilderijen"'. 
1.30,2.20,3.60 kn. Resp.'de 
schilder in het moeras' (Nikola 
Masic, 1852-1902),'Angelus' 
(Emanuel Vidovic, 1870-1953), 
'boom in de sneeuw' (Slavo Ros-
koj, 1877-1906). 

LIECHTENSTEIN 
Afbeelding melding 12/843. 

LITOUWEN 
20 -9 - '97 . Het rode boek; met 
uitsterven bedreigde paddestoelen. 
1.20 Lit. Tweemaal. Boletus 
oereus, Morchello elota. 

LUXEMBURG 
16-10- '97 . Europese samen
werking; gezamenlijke emissie 
van Duitsland, FronKrijk en 
Luxemburg. 
16 F. Symbolische voorstelling met 
'Sor.Lor.Lux' (Saarland, Lotharin
gen en Luxemburg). 
16-10- '97. Klokken. 
16,32,80F.Resp.'Kappauer' 



[hongklok uit 1816, bouwer Do-
Tiinique Neuens uit Wiltz), staan
de astronomische klok (negentien-
iJe eeuw, J.H. Lebrun), kopklok 
[1815, Mathias Hebeier). 
16-10-'97. 'Onze molens'. 
16,50 F. Resp. watermolen van 
Kolborn (naar een tekening/schil-
Jerij van Jean-Pierre Gleis, 1889-
1965), Ramelli(koren)molen 
[naor Agostino Ramellie, technische 
lekening van het maatwerk). 

MALTA 
24 -9 - '97 . Pioniers in opvoe-
Jlng/opleiding; portretten. 
M 6,19,26 c. Resp. Dr. Albert V. 
LoferloLLD (1887-1943), St. 
Emilie de Vialor (1797-1856), 
Monseigneur Paolo Pullicino M.A., 
D.D. (1815-1890), Mgr.Tommas-
ioGargollo(c.1544-1614). 
Oktober ' 9 7 . Honderd jaar 
'Victoria Lines'. 
Z,16c. 
Oktober'97. Vijftig jaar zelf-
lestuur. 
5,37 c. 
Zonder datum. Kerstmis 1997. 
Eén waarde. 

MAN 
afbeelding melding 11/762. 
17-9-'97. 'Tr ial des Notions' 
[motorsport). 
21,25,37,44 p. Motorrijders in 
actie. Resp. Steve Colley, Steve 
Saunders, Sammy Miller, Don 
Smith. 

MONACO 
3-7- '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
Helding 5/379 'zevenhonderd 
oar Grimaldi-dynastie in Monaco, 
III'. 
ï - 9 - ' 9 7 . Kunst. 
B.-, 9 F. Resp. portretschilderij 
ran Francois Grimoldi naar Ernan-
h Venonzi, schilderij 'Petrus en 
Paulus' van Rubens. 
6 -10- '97 . Zevenhonderd jaar 
Grimaldi-dynastie in Monaco, V; 
lerritoriole ontwikkeling (melding 
12/843). 
Slok met vier zegels van 5.- F. 
itwee aan twee doorlopend 
)eeld). Resp. Monaco in de der-
iende eeuw, in de vijftiende

negentiende eeuw; landkaart en 
gezicht op Monaco. 
20 -10 - ' 97 . Internationale wal
visconferentie. 
6.70 F. Bolenoptero musculus 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Ongetond speciaal 
blok. 
30.- F. Geen verdere gegevens. 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Tiende verjaardag 
van het arboretum van Marcel 
Kroenlein. 
9.-F. 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Stad Moskou acht
honderdvijftig jaar. 
5.- F. Russisch Dollet van Monte-
Corlo (deelname prinselijke collec
tie aan postzegeltentoonstelling 
'Moskou 97') 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Honderdste geboor
tedag van prinses Charlotte van 
Monaco, 1898-1977 (moeder van 
prins Rainier III). 
3.80 F. Portret. 
2 9 - 1 1 - ' 9 7 . Tekenwedstrijd voor 
scholieren van Monoco; onderwerp 
'zevenhonderd jaar dynastie Gri
moldi'. 
4. - , 4.50 F. Tekening van gesti
leerd poppetje van Jeon-Chris-
tophe Rioeiro (onder de 13 jaar), 
tekening van Ludovic Testo (ouder 
dan13joar). 
29 -11 - ' 97 . Olympische winter
spelen, Nagano 1998. 
4.90 F. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Verschillen
de disciplines. 
29 -11 - ' 97 . Honderdvijftigste 
geboortedag van prins Albert L 
8.-F. 
3 0 - 1 1 - ' 9 7 . Zevenhonderdvijf-
tigste verjaardag van de pauselij
ke bul. 
7.50 F. Portret van paus Innocen-
tiusIV. 
3 0 - 1 1 - ' 9 7 . Internationaal con
cours bloemsierkunst 1998. 
4.40 F. Bloemstuk. Campanula en 
Johonnesbroodboom. 
3 0 - 1 1 - ' 9 7 . Tweehonderdvijftig-
ste geboortedag van Louis David! 
5.20 F. 
3 0 - 1 1 - ' 9 7 . Tweeëntwintigste in
ternationaal circusfestival. 
3.-F. 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 12/843. 

OEKRAÏNE 
16 -8 - '97 . Eerste nederzetting 
van Oekraïense emigranten in Ar
gentinië honderd jaar geleden. 
20 k. Schwetschenko-monument, 
Buenos Aires. 
2 0 - 8 - ' 9 7 . Militaire onderschei
dingen. 
20 (tweemaal), 30,40,60 k. 
Resp. voor trouwe dienst, voor uit
stekende staat van dienst, voor 
dapperheid, orde 'Bogdon-
Chmelnizkij', orde van verdienste. 
Blok met twee zegels van 60 k. 
Resp. orde 'vorst Joroslow', ster 
'vorst Joroslow'. 
13-9-'97.Hetmannen(kozak-
kenhoofdmonnen). 
20 k. Tweemaal. Resp. Dmitro 
Wischnewezkij Boido, Pilip Oriik 
(1672-1742). 

POLEN 
18 -8 - ' 97 . Watersnoodhulp; loe-
slogzegel. 
60-f 30 gr. Ondergelopen dorp. 
2 8 - 8 - ' 9 7 . Maria-heiligdom. 
50 gr. Mariabeeld uit de kerk 'van 
de Moeder Gods en de aartsengel 
Michael' in Górko Dichowno. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 12/843. 
5-12-'97.Sintra-werelderf
goed (door Unesco* in 1995 als 
zodanig aangewezen). 
350.- e. Gezicht op Sintro. 

RUSLAND 
l - 1 0 - ' 9 7 . Rusland negenender
tigste lid van de Rood van Europa; 
topconferentie Raad van Europa. 
1000 r. met vignet. Europa-paleis 
in Straatsburg, Russische vlag; vig
net met vlag van Europa en tekst 
'democratische zekerheid en so
ciale stabiliteit in een verenigd Eu
ropa van de 21 e eeuw'. 
12 -11 - ' 97 . Honderdste verjaar
dag van het Russische staotsmu-
seum 
500,1000,1500,2000 r. Resp. 
icoon 'Boris en Gleb' (begin veer
tiende eeuw), 'bootslieden van de 
V/olgo'van U.Repin (1870/ 
1873), 'Promenade' van M. Cha
gall (1917),'thee drinkende 
Koopmansvrouw' van B.M. Kusto-

dijew(1918). 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 12/843. 

SLOVENIË 
18-11 - ' 9 7 . Kerstmis en nieuw-
joor. 
14,90 Sit. Resp. nieuwjaar (vro
lijk gezin voor raam, vogels op 
vensterbank en in besneeuwde 
boom), kerstmis (kerststal van 
beeldhouwster Liza Hribar, 1913-
1996). 
19-11 - '97 . Vijfendertig jaar 
'Golden Fox' (wereldkampioen
schap skiën voor vrouwen), Mari-
bor ('mannen hebben Kitzbühel, 
vrouwen Moribor'). 
90 Sit. Skister tijdens afdaling met 
'Moribor' op rug. 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Nieuw postcentrum 
in Ljubljana. 
30 Sit. Postcentrum, beeldmerk, 
postduif en brief. 

SLOWAKIJE 
1 - 9 - ' 9 7 . Vijf jaar nieuwe consti
tutie. 
4 Sk, Vlag, wapenschild, bladeren 
van de linde. 
17-9- '97 . Zesde wereldkam
pioenschap halve marathon, 
Kosice. 
9 Sk. Twee lopers, stadsgezicht Ko
sice. 
17-9 - '97 . Paddestoelen. 
Blok met drie zegels van 9 Sk. 
Resp. Morchella esculenta. Boletus 
aereus, Cotothelasmo imperiale. 

SPANJE 
Afbeelding melding 12/843. 
14-11- ' 97 . Honderdviiftig jaar 
faculteit voor diergeneeskunde, 
Cordoba. 
21 P. Universiteitsgebouw in Neo-
Mudjejor stijl. 
20 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997. 
32 P. Schilderij 'aanbidding door 
de koningen' van Pedro Berru-
guete (vijftiende eeuw). 

TURKIJE 
4 -8 - ' 97 . Dienstzegels. 
40.000,250.000 TL. Resp. versie
ring, tapijtpatroon. 
8-9 - '97 . Fronkeerzegels; flora. 

40.000,100.000 TL. Resp. Lllium 
condidum, Euphorbia pulcherrimo. 
13-9 - '97 . Internationale spelen 
'luchtsport'. 
40.000,100.000 TL. Beide twee-
maai. Resp. zweefvlieaen, draken-
vliegen, ballonvaren, kunst/stunt-
vliegen en portret Kemal Atatürk 
(1881-1938). 

VATKAAN 
11-11 - ' 9 7 . Reizen van paus Jo
hannes Paulus II in 1996. 
400,900,1000,1300,2000, 
4000 L. Resp. Guatemala, Nicara
gua, El Salvador, Venezuelo (Guo-
temoloanse piramide, kinderkop
je); Tunesië (zonsondergang, 'St. 
Francis de Paul-' en 'St. Olive'- ka
thedraal: beschermheiligen von 
Tunis, minaret); Slovenië (St.-Nico-
loaskathedraol in Ljubljana, 
droak: symbool von de stad, Ma
riabeeld in Moribor), Duitsland 
('Paderborn'-kothedroal, gewijd 
aan Moria, St. Liborius en St. Ki-
lioon. Brandenburger poort in 
Berlijn); Hongarije (St.-Mortinus-
obdij in Ponnonhalmo en kroon 
van St. Stefanus van Hongarije); 
Frankrijk (kathedraal in Reims, 
St. Martinas van Tours en de doop 
van Clovis). 
11-11 - '97 . Kerstmis 1997. 
800 L Detail von altaarstuk 'Ma
donna of the belt' (St. Thomas 
biedt Moria een gordel aan) von 
BenozzoGozzoli (1420-1497). 

WITRUSLAND 
7 -9 - ' 97 . Vierhonderdtochtigste 
verjaardag van de Witrussische 
boekdrukkunst. 
3000 (tweemaal), 4000,7500 r. 
Resp. Skorino-bijbel uit Vilnius, 
Skorina-bijbel uit Praag, Franzisk 
Skorina (1488-1535) in Polotzk, 
Skorina in Krokou. 

IJSLAND 
5-11-'97.Postbestellingophet 
platteland (1782-1873). 
50.- kr. Postbode te paard. 
5 -11- '97 . Kerstmis 1997. 
35.-, 45.- kr. Resp. de drie konin
gen met geschenken, de Heilige 
Familie met os, ezel, schaap en 
duiven, sterren. 
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29 N.V.P.H. 
POSTZEGELHÄNDELAREN 

(vakhandel filatelie) 
heten u 

van harte welkom op de 

(DE BEURS VOOR DE 
GESPECIALISEERDE 

VERZAMELAAR) 

Vrijdag 23 januari 1998 
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 

1^ Informatiestands van gespecialiseerde 
verenigingen 

1^ Tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

■Ä Tentoonstelling door het PTT museum 
1^ 85e Filatelistendag met speciaal 

stempel op zondag 25 januari 
1^ Dialezingen 

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 

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

_ _ ¥ Ä N ViBET 
DUITSE J{f\0/ 
KOLONIËN 4 v / 0 

MICHEL CATALOGUS 

V r a a g vrijblijvend onze lijst met aanbiedingen a a n . 

PZH Fa. Van VUET 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fox 0555340375 

Geopend do/vr. 14.0017.00 
zat. 10.0016.00 

E L STUNTVERKOOP 
Nederland en Overzee 
bijna alles vanaf 
33V3% cataloguswaarde 

Jaargangen compleet met blokken zonder luchtpost 

I S R A 
portfris full tab 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ƒ 40.— 
ƒ 11,00 
ƒ 13,-
ƒ 2,50 
ƒ110,— 
f 4,50 
ƒ 7,50 
f 60,— 
ƒ 20,— 
ƒ 22,50 
ƒ 35,— 
ƒ 30,— 
ƒ 25,-
ƒ 22,— 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

8,50 
7,50 

16,— 
23,— 
34,— 
26,— 
25,— 

7,50 
9,— 

12,— 
ƒ 1 6 , -
ƒ 2 1 , -
ƒ 12,50 
ƒ 1 9 , -

LP 1953/56 
LP 1960/61 
LP 1963 
LP 1968 

- ƒ 
- ƒ 
- ƒ 
- ƒ 

190,— 
45 ,— 
12,— 

4, -

Prijzen vrijblijvend. 
Oudere en losse series 
prijs op aanvrage. On
bekende adressen bij 
vooruitbetaling ook 
F.D.C, prijs op aanvrage. 
1950/94 ƒ1400,- zonder 
LR 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

21,50 
35 , -
54,— 
42,50 
62,50 
70,— 

- ƒ 62,50 
57,50 
90 , -
70,— 
67,50 
75,-

- ƒ 6 5 , — 
- ƒ 7 0 , -

INSTEEKBOEKEN 23x30.5, dubbele schutbladen, linnenversterkt, 64 pag., dubbel-
scharnierend. Boven ƒ 200,— portovrij. 
Vïit, 16pag. ƒ 8,— 
wit, 32 pag. ƒ 12,— 
wit, 64 pag. ƒ 24,50 

zwart, 16 pag. ƒ 9,50 
zwart, 32 pag. ƒ 15,50 
zwart, 64 pag. ƒ 35,— 

met fabrieksgarantie 

Postzege lhande l Tolhuizen lid N.V.P.H. 
Folkingestr. 35, 9711 JT Groningen, Tel. 050-3131577, Giro 837103. 

- grote sortering - kwaliteit - iage prijzen - ^ 
J^ Begin het nieuwe jaar goed en 
R voordelig: vraag naar onze gratis 
1 OPRUIMINGSLIJST 
(O 

met verzamelingen, restanten, 
series, albums, etc. 

gratis prijslijsten van o.a.: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen: 

O) 

c I 
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o 
H 

a 
Ol 

c 
5 

(C 

O) Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Dultsland, 
■ Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, "Jj 

^ Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
^ Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
(O rep.Surlname, Vatlcaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, 

Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
Auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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de venrayse 
postzegelhandel 
JuManaaingel 1  S802 AS Venray i 

tel./fax: 0478  531717 prij8llj8ten/b«atellingen ' 
tel. 0478  586391 winkel ' 
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Kwalitatief | 
de allerbeste 

IMPORTA 
JUWEEL ALBUMS 
LEVERBAAR IN WIJNRODE 
OF BLAUWE BAND MET CASSETTE 

MET hOUJICl KLEMSTROKEN 

IMPORTA SUPPLEMENTEN 1997 
Vanaf 14 januari 1998 zijn leverbaar 

Juweel Nederland 
Standaard Nederland (schroef- én ringband) 

SK Nederland (met klemstroken) 
Nederlandse Antillen en Aruba 

Republiek Suriname 
Republiek Indonesië 

Juweel supplementen buitenland verschijnen begin april 98 

Postbus 301 5400 AH Uden 
Tel 0413 265973 lAAPORTA 



ZWEDEN 
Afbeelding melding 12/844. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
20 11  ' 97 . Gouden huwelijk 
Engelse koningspaar. 
$ 2.50; blok met vier dezelfde ze
gels van $ 2.50; blok met zegel 
van $ 6.. Jeugdige paar met ou
ders koning George VI en koningin 
Elizabeth. 
2 1  1 1  ' 9 7 . Hoge v/oardefran
keerzegel; flora. 
$8.. Hibiscus. 

ANGUILLA 
3 0  4  ' 9 7 . Uitgiftedatum mel
ding 9/595 'frankeerzegels, 
vruchten'. 
Zonder datum. Fauna. 
20,50,75 c., $3 . Verschillende 
afbeeldingen van Iguana delicatis
sima, beeldmerk WWF*. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 12/844. 
2 7  9  ' 9 7 . Mercosur/Mercosul; 
gezamenlijke emissie met lidsto
ten (Argentinië, Brazilië, Para
guay, Uruguay). 
75 c. Vlaggen lidstaten, sterren
beeld het Zuiderkruis waarvan 
elke ster een lidstoot voorstelt. 
8 11  ' 97 . Nationale wedstrijd 
'teken een ecopostzegel'; 
fauna. 
50,75 c. Beide tweemaal. Van 
resp. Julian A. Chiapporo (4 jaar), 
Leondro Lopez Portal (7 jaar). 
Andres Lloren (11 jaar), José Sac
cone (16 jaar). 

ARUBA 
2 4  7  ' 9 7 . Toerisme; cruises. 
35,50,150 c. Resp. toeristen op 
weg naar schip, ontscheping, schip 
op weg naar hoven van Aruba. 
2 3  1 0  ' 9 7 . Kinderzegels 1997, 
themo 'kind en cultuur' (melding 
12/844). 
50^25,70^35,100■^50c.Resp. 
meisje temidden van oloëplonten; 
jongen met vlinder, cactus; dui
kend meisje, vissen, koralen. 

BAHAMAS 
411  '97 . Uitgiftedatum mel
ding 11/764'kerstmis 1997'. 

BENIN 
20 2  ' 97 . Pruisische uniformen 
uit 1740. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. grenadier, 
officier, musketier, kanonnier, 
veldpolitie, dragonder; voandel

109  '97 . Zeilboten. 
Zes waarden. 
510 '97 . Vissen. 
Zes woorden. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 12/844. 
22 7  ' 97 . Frankeerzegel serie 
vogels; zelfklevend. 
1° Porte Nacionol.Volatinia 
jacarino. 

BRUNEI 
1512'97.0nderwaterleven. 
60 s. Viermaal in samenhang. 

CAMBODJA 
3 0  9  ' 9 7 . Frankeerzegels, II. 
Zeven woorden. 
510 '97 . Paddestoelen. 
Zes woorden. 

CANADA 
311  '97 . Kerstmis 1997; ge
brondschilderde romen. 
45,52,90 c. Resp. 'Onzelieve
vrouw van de rozenkrans' van 
Guido Nincheri (kathedraal van de 
heilige rozenkrans, Vancouver), 
'de Heilige Familie' van Ellen Si
mon ('United Church' in Leith, 
Ontario), 'tafereel uit het leven 
van de gezegende Maagd'van 
Christopner Wallis (St.Stephonus
kerk, Calgary). 
Postzegelboekjes. 
611 '97 . Vijfenzeventigste ver
jaardag koninklijke londbouwwin
terbeurs/competitie, Toronto. 
45 c. Collage van londbouw'pro
ducten' (paard, koe, schoop, 
pluimvee, londopbrengst, beeld
merk met getal 75). 

CHILI 
62  '97 . Vijftig jaar marinebasis 

'Arturo Prat' op de zuidpool. 
$ 250,300. Resp. gezicht op de 
basis, gedenkteken 'Arturo Prat'. 
122 '97 . Frankeerzegels; my
thologie op eiland Chiloé. 
$40,110.LaPincoya($110in 
postzegelboekje). 
26 3  ' 97 . Zeventig jaar reken
kamer. 
$ 110. Vrouwe Justitio, nationale 
vlag. 
24  '97 . Ingebruikneming on
dergrondse nr. 5. 
$ 200. Station, spoorwagen 
NS 93. 
84  ' 97 . Vijftig joor InterAmeri
koonse bond van vrijmetselaars; 
zeventiende algemene vergade
ring, Santiago. 
$ 2 5 0 ; blok van $1200. Resp. 
vlaggen deelnemende landen, 
symbolen. 
154  '97 . Honderdste sterfdag 
van Heinrich von Stephan (1831
1897). 
S 250. Portret. 
23 4  ' 97 . Internationale dog 
van het boek en auteursrecht. 
$110. Boeken, beeldmerk. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 12/844. 

CHINA (Republiek, Toiwon) 
1  12  ' 97 . Nieuwjoarsgroeten; 
jaar van de tijger van de Chinese 
moonkolender**. 
3.50,13.; blokje met tweemaal 
twee zegels. Tijgers. 

COLOMBIA 
2810  '96 . Dertigste verjaardag 
van het theater 'Los Fundodores', 
Monizoles. 
Blok met twee zegels van $ 4000. 
Doorlopend beeld. Toneelgordijn 
van Luis Guillermo Vollejo. 
2211  '96 . Kerstmis 1996;'de 
blijde boodschap'. 
$ 400. Tweemaal. Resp. postbode 
overhandigt brief oon vrouw, 
vrouw leest brief terwijl postbode 
hoor observeert. 
2 9  1 1  ' 9 6 . Upaep*; folkloristi
sche kleding. 
$ 500. Tweemaal. Resp. visser, 
fruitverkoopster; beeldmerk. 
612 '96 . Cuhuur en natuurerf

goed van de mensheid. 
Blok met vier zegels van $ 400. 
Resp. kerkhof in net historisch 
centrum van Santo Cruz de Mom
pox, stenen tafel (tweede eeuw 
voor Christus) uit het archeolo
gisch park van San Agustin, paleis 
von de inquisitie (zestiende eeuw) 
uit het historisch centrum van Cor
togeno de Indias, ondergrondse 
begraafplaats met wanoschilderin
gen (vierde tot negende eeuw na 
Christus) uit het archeologisch 
park van Tierrodentro. 
282  '97 . 'Pocto de la Infoncio' 
(verdrag voor kinderen). 
$ 400. Jongen en meisje. 
183  '97 . Herdenkina sterfdag 
van jurist en politicus Afvaro Go
mez Hurtodo (19191995). 
$ 400. Portret. 
25 4  ' 97 . Honderd jaar film; 
drieënvijftigste congres FIAF (in
ternationale vereniging van film
archieven), Cartagena de Indias. 
$ 800. Uit filmstroken en filmrol
len samengesteld getal 100, toren 
bij de hoven van Cartagena de In
dias. 

COOKEILANDEN 
22 10  '97 . Vlinders tegen ach
tergrond von flora, I. 
5,10,15,20,25,30,50,70 c. 
Resp. Lompides boeticus (manne
tje), Vanessa atalanta, Lompides 
boeticus (vrouwtje), Popilio gode
froyi, Danaus homoto, Xois seso
ro, Vagrons egisto, Parthenos Syl
via. 
20 11  '97 . Gouden huwelijk 
Engelse koningspaar. 
$ 2.; blok met vier zegels van 
$ 2.; blok met zegel van $ 5.. 
Staatsiefoto. 
1211 '97 . Vlinders tegen ach
tergrond van flora, II. 
80,85,90 c., $1.90 . Resp. Hy
blaeo songuineo, Melonitis ledo, 
Ascolopho odoroto, Precis villida. 

CUBA 
20 2  ' 97 . Fauna uit de dieren
tuin. 
10,15 (tweemaal), 75,90 c. 
Resp. Comelus dromedorius, Ailu
ropodo melonoleuco, Ceratherium 
simum, Pongo pygmaeus, Bison 

bonosus. 
222  '97 . Chinees nieuwjaar; 
joor van de os/buffel. 
15 c. Driehoekig zegel met be
schilderde os. 
253'97.Wereidvoetbalbeker 
1998, Frankrijk (melding 
7/8/516). 
10,15 (tweemaal), 65,75 c.; blok 
van 1. P. Spelmomenten. 
4 4  ' 97 . Vijfendertig jaar UJC 
(bond van jonge communisten). 
15 c. Optocht met vlaggen, beeld
merk. 
24 4  ' 97 . Dog van de postzegel; 
honderdzeventig joor zeepost, ze
ventig jaar luchtpost. 
15,65 c. Resp. zeilschip 'Caledo
nia', Fokker F.1 OA Super Trimotor. 
159 '97 . Componisten. 
Zes woorden. 
279  '97 . Vogels. 
Zes woorden. 
309  '97 . Flora. 
Zes waarden. 
1  10  ' 97 . Vijftigste verjaardag 
van de 'University of Eost'. 
Eén waarde. 

DJIBOUTI 
171  ' 9 7 . Sprookjes en legen
den. 
60 F. Driemaal. Drie verschillende 
afbeeldingen uit 'de schildpad en 
de vos'. 
92  '97 . Vijftig jaar Unicef*. 
80,90 F. Resp. moeder met kind 
en beeldmerk, twee beeldmerken. 
145 '97 . Folklore. 
70 F. Dansers. 
56 '97 . Inheemse gebruiks
voorwerpen. 
30,400 F. Resp. schrijftafel, kom. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
1111 '97 . Nationaal natuurhis
torisch museum; inheemse vogels. 
Vel met 22 zegels van $ 2 en drie 
vignetten. Resp. Buteo ridwayi, 
Arotingo chloroptero, Amozona 
ventralis, Pioyo rufigularis, 
Sourothero vetula longirostris, Si
phonorhis americonus brewsteri, 
Chlorostolbon swoinsonii, Todus 
angustirostris, Todus subulatus, 
Temnotrogon roseigoster, Nesocti
tes micromegos, Melonerpes stria
tus, Turdus swolesi, Carduelis do 
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minicensis, Dolus dominicus, Mi-
croligea palustris, Vireo nanus, Xe-
noligeo montano, Turdus swolesi 
dodoe, Calyptophilus frugivorus 
tertius, Corvus leucognapnalus, 
Calyptophilus frugivorus neibae; 
vignetten met beeldmerk en tekst 
'Aves Endémicas Dominicanas'. 
2 5 - 1 1 - ' 9 7 . Internationale dog 
'geweld tegen vrouwen'. 
$ 5,10. Portretten van voorvech
ters Potria, Minerva en Maria Te
resa Mirobol, beeldmerk. 
27-12-'97.Fronkeerzegel; 
mausoleum van Columbus. 
SlO. 
3 0 - 1 2 - ' 9 7 . Fauna; bescherming 
zeeschildpod. 
Blok met vier zegels van $ 5 met 
doorlopend beeld. Resp. Der-
mochelys coriacea, Caretta coret-
ta, Chelonia mydos, Eretmochelys 
mbricata. 

EL SALVADOR 
26 -9 - ' 97 . Vierhonderdvijftigste 
geboortedog van Miguel de Cer
vantes Soovedra (1547-1616), 
schrijver van Don Quijote. 
4.- C. Portret, boek met Don Qui
jote en Sancho Ponza. 
3-10- '97 . Vijfenzeventig jaar 
scouting. 

50 C. Beeldmerk, getal 75. 
10-10-'97.Upaep*; de postbo
de. 
1.-, 4.-C. Resp. postbode geeft 
brief aan vrouw met kindje, post
bode op scooter en rennende 
hond. 
28 -10 - ' 97 . Zesentwintigste ver
jaardag van de outomobielclub 
'Aces'. 
lO.-C. Auto, beeldmerk. 

ERITREA 
24 -10 - ' 97 . Nationale grondwet. 
10,40,85 c. Resp. vergadering 
onder boom, symboliscne voorstel
ling (grondwet met weegschaal, 
duif), symbolische voorstelling 
(handen beschermen grondwet). 

GUINEE 
10-9 - '97 . Treinen. 
Zes woorden. 
2 0 - 9 - ' 9 7 . Prehistorische dieren. 
Zes waarden. 

HONGKONG 
9 -11 - ' 97 . Schelpen. 
S 1.30,2.50,3.10,5.-. Resp. 
'dam', 'cowrie', 'cone', 'murex'. 

INDONESIË 
Afbeelding melding 12/845. 
5-11 - ' 9 7 . Nationole dog van 
flora en founo 1997. 
300 R. Tienmaal. Vijfmaal twee 
zegels. Flora resp. Lonsium do-
mesticum, Salacca, zolocco, Sho-
rea stenoptero, Diospyros macro-
phyllo, Diplocaulobium utile; fau
na resp. Chitola lopis (vis), Ho-
liostur indus (vogel), Rhinoplox vi
gil (voqel), Cervus timorensis 
(zoogdier), Bubolus depressicornis 
(zoogdier). 

IRAN 
1 - 4 - ' 9 7 . Achttiende verjaardag 
islamitische republiek Iran. 
200 Ris. 
21 - 4 - ' 9 7 . Achtste internationale 
conferentie 'systeem voor opvan
gen van regenwater'. 
200 Ris. 
4 -5 - ' 97 . Congres 'martyred 
commander'. 
lOORIs.Achtmoal. 
2 2 - 5 - ' 9 7 . Post, telecommunica
tie en productiviteit. 
200 Ris. 
4 -6 - ' 97 . Herdenking sterfdag 
Khomeini. 
200 Ris. 

IVOORKUST 
1996. Bewerkte stokken. 
180,200,280 F. Resp. van jager 
Birifor, van stamhoofd Lobi, van 
stamhoofd Lobi. 

JAPAN 
Afbeelding melding 12/845. 

KENIA 
Afbeelding melding 12/845. 

KIRGIZIË 
10 -6 - '97 . Olympische zomer
spelen Atlanta 1996; toeslagze
gels. 
100-^20,140-^30,150+30, 
300-I-50 T. Resp. paardrijden, 
boksen/worstelen, boogschie
ten/arend, judo/bollonvaren/zei-

len/woterskiën. 

KOEWEIT 
25 -2 - ' 97 . Zesendertigste natio
nale feestdaa. 
25,50,150 f. Zonnenbloem, vlag, 
met zonnenbloempitten gevulde 
handen. 
26 -2 - ' 97 . Zes joar bevrijding. 
25,50,150 f. Portret van emir 
Jabir ol-Ahmod al-Sabboh (gebo
ren in 1926, regerend sinds 
1978), feestvierende bevolking. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 12/845. 

MACAU 
Afbeelding melding 12/845. 
19-11- '97 . Gevechtssporten. 
$1.50,3.50,4.-. Resp. kungfu, 
judo, karate. 

MARSHALLEIUNDEN 
12-2-'97.'HongKong 97'; in
ternationale postzegeltentoonstel
ling. 
Blok met strook waarin twee ze
gels van 32 c. in driehoekformaat. 
Resp. kano, jonk (met doorlopend 
op strook gezicht op Hongkong). 
28 -3 - ' 97 . Komst van de eerste 
christelijke zendelingen 140 jaar 
geleden; de apostelen. 
60 c. Twoolfmaol. Resp. Andreas, 
Mattheüs, Filippus, Simon, Thad-
deüs, Thomas, Bortholomeüs, Jo
hannes, Jacobus de jongere. Jaco
bus de oudere, Paulus, Petrus. 
Blok von $ 3. Schilderij 'het laatste 
avondmaal' van Rubens. 
15-4 - '97 . De twintigste eeuw, I; 
ontwikkelingen uit de jaren 1900 
tot 1909. 
Vel met vijftien zegels van 60 c. 
Resp. emigrantengezin op weg 
naar Amerika, Chinese rebellen, 
fotografie, vooruitgang medische 
wetenschap, archeologie, radio
techniek, bandopname, vlieaerij, 
relativiteitstheorie, meteorologie, 
natuurrampen, geweldloos verzet, 
expressionisme, auto-industrie, 
oliewinning in Nabije Oosten. 
21 -4 - ' 97 . Sterfdag van Deng 
Xiaoping (1904-1997). 
60 c. Portret. 

29-5-'97. 'Pacific 97'; interna
tionale postzegeltentoonstelling, 
San Francisco; zegel op zegel; 
postzegelboekje. 
50 c. (zesmaal), S I . Resp. Yvert 
nrs. 1-6, Verenigde Staten nr. 1-2. 
29 -5 - ' 97 . Inheems handwerk. 
32 c. Waaiers knopen. 
6-6-'97.WWF*;Numeniustahi-
tiensis (vogel). 
16 c. Vier verschillende afbeeldin
gen. 
l - 7 - ' 9 7 . Overdracht Hongkong 
aan China. 
Blok met zegel van 50 c. Bonk 
von China, Hongkong. 
10 -7 - ' 97 . Zeilboten. 
32 c. Viermaal, in samenhang. 
Resp. sportkono 'kor kor', 'wa-
lop'von Enewetok, 'tipnol' van Ai-
luK, 'walop' van Joluit. 
I -11 - ' 9 7 . Tweehonderdste ver
jaardag van de 'U.S. Novy'. 
Vel met vijftig zegels van 20 c. 
Slogschepen von de vijftig staten. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2 -12 -97 . Kerstmis 1997; zelf
klevende zegels. 
35,150 c. Resp. strohoed met 
kerstster als vervanging van tradi
tionele zak of kous met cadeau
tjes, kerstman in Antilliaanse set
ting. 

NIEÜW-CALEDONIË 
13 -8 - '97 . Frankeerzegel vogels 
type Cagou (Rhynochetos juba-
tus). 
95 F. 
22-9-'97. 'Federation des cour
ses hippiques'; ruitersport. 
65 F. Tweemaal. Resp. paard met 
sulky, twee ruiters; beide zegels 
met trofee. 
2 3 - 9 - ' 9 7 . Verkiezingen. 
150 F. Hond stopt stembriefje in 
stembus, beeld met 'vrijheici, ge
lijkheid, broederschap'. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 11/765. 
II - 2 - ' 9 7 . Opening museum 'Te 
Papa' ('Our Place') van Nieuw-
Zeeland. 
40 c, S1.80. In ruitvorm. Twee 
verschillende ofbeeldingen van 
het museum. Resp. met mensen, 

met vogels. 
l l - 2 - ' 9 7 . Katten. 

PENRHYN 
17-11 - ' 9 7 . Hoge woarde fran
keerzegel; onderwoterleven. 
S B . . . ' 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Gouden huwelijk 
Engelse koningspaar. 
S 3.-; blok met vier zegels van 
S 3.-; blok met zegel van $ 4.-. 
Huwelijksfoto. 

POLYNESIË 
15-10- '97 . Kunstenaars in Poly-
nesië. 
85,96,110,126 F. Resp.'de 
fruitdrager' (door Monique 'Mono' 
Gornier-BIssol beschilderde poreo: 
veelkleurige omslagdoek), 'Revi
val of Our Resources' (kunstwerk 
met paarlemoer van Comélio Mo-
roea), 'Tohitioonse geest' (door 
Peter Owen beschilclerde vaas), 
'MonoT (surrealistisch schilderij 
van Elisabeth Stefonovitch). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
9-7 - '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
en aanvulling melding 7/8/519 
'vissen'. 
Wetenschappelijke nomen resp. 
Prionoce glauco, Oncorhynchus, 
Cyclopterus lumpus, Scomber 
scomorus. 
13-10- '97 . Openbare gebou
wen; postkantoor. 
3.80 F. 
13-10- '97 . Frankeerzegels type 
'Marionne' met opdruk 'St-Pierre 
et Miquelon'. 
0.10,0.20,0.50,3.50,4.40, 
10.-F. 

SYRIË 
8 -4 - '97 . Vissen. 
£17. Tweemaal. 
8-4 - '97 . Dog van de boom. 
£10. Appelboomgaard. 
8-4 - '97 . Moederdag. 
£ 15. Moeder en dochtertje voeren 
duiven. 
8-4 - '97 . Internationale toeris-
medog. 
£ 17. Borstreliëf van de 'mooie 
vrouw van Palmyra'. 
17-4 - '97 . Eenenvijftiqste ver
jaardag van de terugtocnt van 
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Britse en Franse troepen. 
£15. Gewapende ruiters met 
vlaggen van Syrië (1946) en 
Palestina. 
l-5-'97. Dog van de arbeid. 

£15. Aanleg pijpleiding. 

TSAAD 
15-5-'96. De'Beatles'. 
Twee vellen met negen zegels van 
resp. 170,300 F.; twee blokken 
van 1500 F. Portretten van Paul 
McCartney, John Lennon, George 
Harrison en Ringo Storr. 

TUVALU 
21-3-'96.'Indonesia 96'; inter
nationale jeugdpostzegeltentoon-
stelling, Bandung. 
Opdruk op blok 'Jakarta 95'. 
11 -9-'97. Olympische zomer
spelen Atlanta 1996. 
40,50,60 c., $1.50. Resp. 
strondvolleybal, zwemmen, ge
wichtheffen, boksen. 

VANUATU 
12-11-'97. Vissen. 
25,55,60,70,140 vt. Resp. Po-
macanthus xanthometopon, Cen-
tropyge loriculus, Centropyge fla-
vissimus, Pomccanthus imperator, 
Centropyge multifasciatus. 

VENEZUELA 
23-9-'97. Tweehonderd jaar 'la 
Quinto de Anouco' (nationaal his
torisch monument). 
Vel met tien zegels van 110 Bs. 
Resp. handtekening van Don Juan 
Javier Mijores de Solórzono y Pa-
checo, interieur en exterieur van 
'la Quinto de Anouco'. 
2-10-'97. Vijftigste verjaardag 
onafhankelijkheid van lndiâ ^ 
Vel met tien zeaels van 200 Bs. 
met doorlopena beeld; blok met 
zegel van 250 Bs. portret Jawo-
horlol Nehru, portret Sordor Patel, 
congresgebouw, Mahatma Gandhi 
(over verschillende zegels), reini-
aingsbod in de Ganges, portret Ro-
bindranoth Tagore, rilmindustrie, 
strijkinstrument, satelliet Insot-JB, 
moderne technologie; Toj Mohol. 
9-10-'97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (1831-1897). 
Vel met vijfmaal twee zegels van 

110 en 280 Bs. Resp. portret 
Heinrich von Stephan, UPU-monu-
ment in Bern. 
24-10-'97. Oorspronkelijke be
woners, IV. 
Vel met tien zegels van 140 Bs.; 
blok met zegel van 250 Bs. Ge
vlochten manden, tassen, schalen, 
vazen, dienbloden. 
31-10-'97. Kerstmis 1997. 
Vel met tien zegels van 110 Bs. 
Het kerstevangelie. 
5-11 -'97. Zevende Ibero-Ameri-
kaonse topconferentie van staats
hoofden en regeringsleiders. Isla 
de Margarita. 
Vel met twee stroken van vijf ze
gels van 200 en 165 Bs. Resp. 
rechten van de mens, betrouwbare 
berichtgeving, beeldmerk confe
rentie, 'transporencia electoral' 
(eerlijke verkiezinaen), sociale 
justitie; op velrond tien verschil
lende uitspraken van Simon Boli
var. 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 12/847. 

VERENIGDE ARABISCHE EMI
RATEN 
Afbeelding melding 12/847. 
25-10-'97. Kunst; schilderijen. 
50 fils. Zesmaal; blok van 5 Dh. 
Resp. 'Reunion' van Sheikjo Hes-
sah Moktoum Al Maktoum, 'Bu-
hoor 1' (The Seos I) van Sheikha 
Sowson Abduloziz Al Qasimi, stille
ven van Sheikho Bodour Sultan Al 
Qasimi, 'Blue Musings' von Moho 
Abdullo Al Mazroui, 'Al Isteraha' 
(The Pause) von Khulood Mottar 
Rashid, 'Mindscape' von Sarah 
Mojid Al Futtoim; 'Moqqobis' ('The 
Opening') van vrouwencollectief 
onder leiding van Tino Ahmed. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Afbeelding melding 12/847. 
14-10-'97, Supersonische vlucht 
(melding 12/847). 
32 c. Vliegtuig, tekst 'first superso
nic flight 1947'. 
18-10-'97. Vrouwen in militaire 
dienst (melding 12/847). 
32 c. Vrouwen In vijf verschillende 
uniformen. 

22-10-'97. Serie'Holiday Cele
brations'(melding 12/847); 
Kwanzaafestival: Afrikaans-Ame
rikaans festival 'gezin, gemeen
schap en cultuur' met zeven 
grondbeginselen en symbolen 
(eenheid, zelfbeslissina, collectief 
werk en verantwoordelijkheid, 
coöperatieve economie, doel, 
creativiteit, geloof). 
32 c. Drie kleurlingen met kande
laar met zeven kaarsen (symbool 
voor afkomst), oogstopbrengst, 
beker, geschenken. 
18-1 l-'97.Landina op Mars. 
Blok van $3.-.'Pathfinder'. 

WALLIS EN FUTUNA 
15-10-'97. Sport; karate. 
24 F. 

ZAÏRE 
29-7-'96. Olympische zomer
spelen Atlanta 1996; medaillewin
naars Duitsland, Frankrijk, Ver-
eniode Staten, China en Rusland. 
Velfetjes met vier zegels van 
2.000,3.500,4.000,5.000, 
15.000 Nz.; twee blokken van 
105.000 Nz. 
1996. Mineralen. 
Velletjes met vier zegels van resp. 
40.000,100.000 Nz.; blok van 
105.000 Nz. Resp. uraniniet, 
malachiet, robijn, diamant (twee-
moal), dioptoas, cupriet, chryso-
kol; cuprosklodowsKlet. 
1996. Prehistorische dieren. 
20.000 Nz. Viermaal. Resp. Scu-
tellosaurus, Compsognothus, 
Dryosourus, Velociraptor; Tyran
nosaurus. 
1996. Insecten. 
15.000 Nz. Viermaal. Resp. losius 
niaer, Colopterygidis, Peucetia, 
Spnecides. 
1996. Flora; orchideeën. 
25.000 Nz. Viermaal. Resp. Eulo-
phio streptopetoia, Oeceociodes 
soundersiona, Eulophlo gracilis, 
Bulbophyllum folcatum. 
1996. Fauna; pandaberen. 
25.000 Nz. 
1996. Paddestoelen. 
35.000 Nz. Viermaal. Resp. Termi-
tomyces aurantiacus, Tricholomo 
loboyensis, Lepioto esculenta, 
Phleoopus sudanlcus. 

1996. Roofvogels. 
50.000 Nz. Viermaal. 
1996. Vlinders. 
70.000 Nz. Viermaal. Resp. Cymo-
thoe sangoris, Colotis zoe, Phys-
coeneuro ledo, Choroxes candiope. 
1996.Wereldvoetbalbeker, 
Frankrijk 1997. 
2.000,2.500,3.500,4.000, 
5.000 Nz. Alle ochtmoal. Spelers 
uitAfiiko, Engelond, Frankrijk, 
Italië en Duitsland. 
Vier blokken van 105.000 Nz. 
Spelers uit resp. Duitsland, Brazi
lië, Italië, Duitsland. 

ZUID-AFRIKA 
9-10-'97.Wereldpostdag; 
UPU*. 
Miniotuurvel van 1.- R. Brieven
bussen uit de loop der tijd. 
3-11 -'97. Vijftigste verjaardag 

van SANTA (South African National 
Tuberculosis Association). 
Tien zegels 'standard rate'. 

Verklaring "*: 
De oanduiding"' wil zeggen dot de 
bewuste emissie ook in ae rubriek 
Thematisch ponoroma wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen 
Unesco United Notions Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espoiia y 
Portugal 

UPU Universal Postal Union 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Het jaar van de tijger loopt 
van 28 januari '98 tot 15 februari 
'99. De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwijn/vorken. 

In deze rubriek vindt u reacties en vragen 
van lezers Stuur uw brief(kaart) oan 'Phila 
lelie', Klipper 2,1276 BP Huizen, zend een 
telefax (035-5240926) ol stuur een Email 
{phla>elie@lil> n/) Sluit geen originelen 
maar goede (kleuren)kopieen bij. De redac
tie bepaalt of uw vroog af reactie geplaatst 
wordt Houdt uw tekstKort en snijd bii voor
keur actuele onderwerpen oon 

STEMPEL UB64 OP 
RUSSISCHE POST 
Al geruime tijd probeer 
ik oe achtergrond te ach
terhalen van twee post
stukken die men in 1917 
- tevergeefs - poogde te 
verzenden van Rusland 
naar Apeldoorn. Zijn er 
lezers die de betekenis 
kennen van het stempel 
UB64. Wat zou de bete
kenis kunnen zijn van de 
handgeschreven aandui
ding UßoofU04 ;944? 
Hebben deze poststuk
ken enige waarde van 
betekenis? 
Patrick Janssens 
Brasschaat (België). 

LAAT GEBRUIK DUBBEL-
RINGSSTEMPEL 
In aansluiting op het be
richt in de rubriek 'Le-
zerspost' over ontwaar
dingen met een dubbel-
rinigsstempel kan ik mee
delen dat ik een zegel 
van 10 cent in het type 
hangend haar in mijn 
bezit heb met de dubbel-
ringsafstempeling 's-
Gravenhage28FEB 94. 
J.F. de Pierre 
Den Haag 

TELEGRAM.MET 
ORCHIDEEËN GEZOCHT 
I am a philatelic j^ourna-
list ancl interested in or
chid postal stationary. I 
wrote to some Dutch col
lectors in order to get a 
mint or used copy of the 
telegram form with regis
tration number LXII, used 
in your country. Inside of 
this form there is an illus
tration of a Cymbidium 
orchid. I received no re
ply from the people I 
wrote to. The Philatelic 
Bureau in Groningen did 
not have it. 
I am writing articles on 
orchids in Orchideeën 
Report and for The Or
chid Stamp Club Interna
tional ana I would be 
very happy to get a copy 
of the mentioned tele
gram form. I can pay in 
American dollars or with 
stamps of Italy, San Ma
rino or the Vatican City. 
Prof. Fr. Brunone 
Via R. Campi 21a 
(Rotonda) 
89126 Reggio Calbria 
Italië 
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/OLKSLIEDJES 
Dp 23 februari verschijnt 
Je vierde serie in een 
eeks volksliedjes van 
'aeröer. In 1982 ver-
icheen de eerste serie, 
Harra Poetur og Eling-
jorg. In april 1986 werd 
Je (tweede) serie, Skrim-
>la, in deze rubriek be-
iproken. Na Skrimsla 
'olgde in 1994 Brusajo-
c/7. 
3e serie Skrimsla werd in 
1986 besproken omdat 
Je afbeelding op de ze-
je\ van 420 ö een relatie 
leeft met het thema scha-
cen. In Stamps and Story 
of the Faroe Islands on-
Jerschrijft Don Brandt in 
1996 mijn conclusie van 
Jestijds: de zeqel hoort 
nderdaad thuis in een 
verzameling schaken. 
Dit jaar is het thema 
Brynhild's ballade. Veel 
volksliedjes van Faeröer 
zijn geïnspireerd door de 
rogenaamde grote Si-
aurd-gedichten: Regin 
5m;>/7(131 coupletten), 
Bfynf7;ü'sBo//oc/e(238 
:oupletten) en 
4ogne's Ballade (254 
:oupletten). De afbeel-
Jingen op de vier zegels 
Drengen, ook door de 
zwarte ondergrond, de 
nythische sfeer van deze 
gedichten over. Hoewel 
Je thematische toepas-
iingsmogelijkheden be-
Derkt zijn, verdient deze 
lerie aandacht in deze 
ubriek. Het verhaal is 
sen bijzondere variant 
3p het bekende verhaal 
Dver Romeo en Julia. 
Jrynhild is de dochter 
'on koning Budle. Ze 
leeft het niet zo op de 
luwelijkskondidaten en 
aat haar vader een 
loge muur van vuur om 
iet huis bouwen, zodat 
alleen de allergrootste 
leld haar kan bereiken. 
!)ie held is Sigurd. Als 
lem ter ore komt dat 
Jrynhild Budledatter hem 
vil ontmoeten, springt hij 
5p zijn paard Grane. 
Jnderweg komt hij langs 

de boerderij van Juke. 
Sigurd treft daar de 
vrouw des huizes Grim-
hild. Die wil dat hij haar 
dochter Gudrun ontmoet, 
maar Sigurd weigert en 
rijdt verder. Aangeko
men bij de berg Hildar, 
laat hij Grane over het 
vuur springen. Hij dringt 
Brynhild's Kamer binnen 
en treft haar slapend in 
een maliënkolder aan. 
Met zijn zwaard snijdt 
hij ditopen. Brynhild 
ontwaakt en begroet Si
gurd. De liefdesvonk 
springt over. Als bewijs 
van hun liefde legt Si
gurd twaalf gouden rin
gen in de scfioot van 
Brynhild, alsmede de 
grote koninginnering. 
Na een verblijf van ze
ven maanden op de berg 
Hildar gaat Sigurd naar 
huis, afle protesten van 
Brynhild ten spijt. Ze 
waarschuwt hem niet 
langs de boerderij van 
Juke te gaan, waar de 
mooie Gudrun Jukesdat-
ter woont. Sigurd be
zweert haar altijd trouw 
te blijven, maar onder
weg slaat het ongeluk 
toe. Een verschrikkelijk 
monster blokkeert verde
re doorgang. Ten einde 
raad rijdt Sigurd naar de 
boerderij van Jokul. Op 
aandringen van Grim-
hild laat Gudrun hem iets 
drinken waardoor hij 
zijn geheugen verliest. 
Kort daarna trouwt hij 
met de mooie Gudrun 
Jukesdatter. Het komt tot 
een heftige strijd tussen 
Brynhild en Gudrun. 
Brynhild sluit een ver
bond met Gunnar en 
Hog^ne, de broers van 
Gudrun, om Sigurd te 
doden. Als die daarin 
slagen, sterft ook Bryn
hild van verdriet. Gudrun 
zweert wraak op haar 
broers. Haar weder
waardigheden vormen 
het onderwerp van het 
derde Sigurd-gedicht, 
Hogne's Ballade. 
In deze serie zitten ver

schillende thema's 'ver
scholen'. Zo komen bij
voorbeeld de vroegere 
ideeën over het wereld
beeld en de rol van de 
zon, de maan, het leven 
en de dood ter sprake. 
De afbeelding op de ze
gel van 1.000 ö. verwijst 
naar het sterrenbeeld Pe
gasus. Verzamelaars van 
het thema 'geboorte' 
kunnen de zegel van 
750 ö. gebruiken; daar
op zien we hoe Brynhild 
haar kind (van Sigurd) in 
de rivier laat gooien. 
Twee van de vier zegels 
zijn geschikt voor paar-
denverzamelingen. The
matische verzamelaars 
die zich verder willen 
verdiepen in deze zegels 
kunnen een folder van 
deze emissie aanvragen 
bij Posfverk Foroya, Fri-
merkjadeildin FR, 159 
Torshavn, The Faroe Is
lands. 

WINTER? 
Een Kroatische zegel, 
onderdeel van de serie 
'Moderne Kroatische 
schilderkunst', brengt 
ons in winterse sferen. 
Op de bewuste zegel is 
het schilderij 'Boom in de 
sneeuw' van Slava Ros-
kaj (1877-1906) te zien. 
Slava Raskaj werd ont
dekt in een instituut voor 
doofstomme kinderen in 
Wenen. In haar te korte 
leven maakte zij niet zo
veel werken; dit schilderij 
is een waardig voor
beeld van de Kroatische 
schilderkunst uit haar 
tijd. 

BEDREIGDE DIEREN EN 
PLANTEN 
Het thema Endangered 

Species ('bedreigde dier
soorten') is een bekend 
verzamelonderwerp. De 
Europazegels uit 1986 
zullen in weinig themati
sche verzamelingen ont
breken. De serie Endan
gered Species die op 20 
januari in Groot-Brittan-
nië uitkomt is thematisch 
nog beter. De zegels zijn 
als net ware op maat 
ontworpen voor themati
sche verzamelaars. Niet 
alleen zijn behalve het 
thema ook nog zowel de 
Engelse als de Latijnse 
namen van de afgebeel
de dieren vermeld, maar 
bovendien is linksboven 
de specifieke reden van 
de bedreiging te lezen. 
Grenst dit voor themati
sche verzamelaars al 
aan perfectie, de ontwer
per ging nóg verder: hij 
voegde een grafische 
voorstelling van de afna
me in aantallen toe. 
Deze statistische toevoe
ging is anders uitgewerkt 
dan bijvoorbeeldbij de 
Nederlandse bruinvisze
gel ('Bedreigde dieren 
1995') het geval is. Er is 
geen gebruik gemaakt 
van de geijkte grafiek-
vorm, maar de onder
grond is in twee lichte 
tinten gehouden met een 
'getrapte' scheiding tus
sen de tinten. Het gaat 
dus om een heel globale 
'grafiek'. Het silhouet 
van de Engelse koningin 
in de rechtbovenhoek 
staat in het lichte deel. 
De tekst vormt op geen 
van de zegels een sto
rend element. 

Op de zegel van 20 p. is 
een hazelmuis (A^uscar-
dinus avellanarius] afge
beeld. Het venusschoen
tje [Cypripedium calceo-
lus), te zien op de zegel 

van 26 p., kwam vroe
ger veel voor in het noor
den van Engeland, maar 
werd in het Victoriaanse 
tijdperk te populair. De 
op de zegel van 31 p. 
afgebeelde zanglijster 
(Turdus philomelos) komt 
nog wel overal voor, 
maar in steeds lagere 
aantallen. Voor de slak, 
te zien op de zegel van 
37 p., is mogelijk geen 
Nederlandse naam voor
handen. Het is de Shi
ning Ram's-Horn Snail 
(in het Latijn: Segmentina 
nitida]. Van de veenmol 
{Gryllotalpa gryllotalpa), 
afgebeeld op de zegel 
van 43 p., is in Engeland 
nog moor één kolonie 
over. De satansboleet 
[Boletus satanas) wordt 
in Engeland nog maar 
op zes plaatsen aange
troffen. Deze paddestoel 
is te zien op de zegel 
van 63 p. 

DERDE BOMENREEKS 
LUXEMBURG 
Op 8 december 1997 
gaf Luxemburg de derde 
serie in de reeks 'Bomen 
in onze omgeving' uit. 
De vormgeving is gelijk 
aan de series uit 1995 
en 1996; de reeks van 
1996 werd besproken in 
januari 1997. 

Op de twee staande ze
gels van 16+2 f. zijn re
spectievelijk de Noordse 
esdoorn {Acer platanoi-
des] en een iepsoort iUl-
mus glabra) afgebeeld. 
De afgebeelde iep is mo
gelijk een treuriep. Op 
de eveneens staande ze
gel van 20+3 f. zien we 
Prunus avium, een zoete 
kers of kriek. De boom 
op de liggende zegel 
van 32+7 f. is Jugïans 
regio. 
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LUXEMBOURG; 

DE HOND EN DE 
POSTBODE 
Zo ingewikkeld als het 
relatiepatroon in ßryn-
hild's Ballade is, zo een
voudig is het bij honden 
en postbodes. De wijze 
waarop de waakzame 
viervoeters en de volhar
dende bezorgers van 
post tegen elkaar aankij
ken wordt nog eens dui
delijk gemaakt op een 
zegel van 110b . die Ve
nezuela op 29 augustus 
uitgaf. De serie heeft als 
thema 'de lotgevallen 
van de postbode' en be
staat uit twee zegels in 

een velletje van tien ze
gels (tweemaal vijf). 
Op de zegel van 280 b. 
zien we een zomers ge
klede postbode met zijn 
scooter in de regen. Op 
de andere zegeTpro-
beert de Venezolaanse 
postbode met een ver
schrikt gezicht een brief 
te overhandigen aan een 
roodharige aame met 
een honcTop de arm. Het 
beest maakt aanstalten 
zijn tanden in de opge
heven arm van de post
bode te zetten. 
Het zou me niet verba
zen als dit de eerste ze

gel is met zo'n afbeel
ding Het 'tegenoverge
stelde' bestaat wel: de 
serie die België in 1982 
uitgaf ter gelegenheid 
van Belgica 82 bevat een 
zegel van 10+3 f. waar
op een hond vrolijk een 
postbode uit Neurenberg 
begeleidt. In de catalo
gus 'Honden op postze
gels' van de firma Inpeg 
wordt deze postbode la
coniek 'wandelaar met 
hond' genoemd; de af
beelding toont echter 
duidelijk een postbode. 

OPEN KLASSE 
Er is nog geen stormloop 
ontstaan op deelname in 
de nieuwe Open Klasse 
op tentoonstellingen. 
Misschien komt dat om
dat men in ons land niet-
filatelistische elementen 
al in een vroeg stadium 
uit de tentoonstellingska-
ders heeft geweerd. 
Zogenoemde Cinderel
la's worden gerekend tot 
het materiaal dat in 
Open-Klassekaders mag 
worden ondergebracht. 
Een voorbeeld zijn de 
Ju/-zegels, kerstzegels 
die we vooral van Scan
dinavische landen ken
nen. Hoewel deze zegels 
door de postadministra-
ties worden uitgegeven, 
zijn het geen postzegels 
in de ware zin van het 
woord; ze vallen daarom 
in de categorie niet-fila-
telistisch materiaal. 
In een verzameling voor 
de Open Klasse kunnen 
de Ju/-zegels worden ge
rekend tot het betere ma
teriaal. Jammer genoeg 
krijgen thematiscne ver
zamelaars zowel bij 
deze wensenzegels als 
bij het echte filatelistische 
materiaal steeds vaker te 

maken met zelfklevende 
zegels. 
Peel en Stick staat er bij
voorbeeld op het Ierse 
postzegelboekje met 
twintig Kerstzegels voor 
1997. Zulke boekjes zijn 
nog niet eens het groot
ste probleem - velletjes 
en vellen wel. Het pro
bleem wordt nog ver
sterkt als de ontwerper 
gekozen heeft voor een 
totaalbeeld, waardoor 
de beelden op de afzon
derlijke zegels 'gekort
wiekt' worden. Een voor
beeld van deze aanpak 
is het vel God Jul van 
Aland. Op de twintig ze
gels zijn details te zien 
die samen één kerst
boom vormen. Dat is zo 
vernuftig gebeurd, dat 
de afbeeldingen op de 
zegels herkenbaar blij
ven. Zoals de zegel met 
een uil met een rode 
puntmuts op, een zegel 
die zou kunnen worden 
gebruikt in een verzame
ling over uilen in de 
Open Klasse. De slapen
de poes staat echter 
weer op de velrand. 

Faeröese betekenis. De 
voorwerpen gaan verge
zeld van een Kabouterfi
guur. Huishoudelijke 
voorwerpen worden af
gewisseld met gereed
schappen en speelgoed, 
meestal gemaakt van na
tuurlijke materialen. Een 
uitzondering vormt de 
ouderwetse Koffiemolen. 
Goed vertegenwoordigd 
zijn zuivelbereiding, vis
vangst, wolspinnen en 
verlichting. 

UILEN-CINDERELLA'S 
In aanvulling op de the
matische uilencatalogus 
die Detail in november 
1996 uitgaf, is onlangs 
het deel Owls-Eulen-Hi-
boux et Chouettes - Loco 
& unofficial stamps ver
schenen. In dit deel wor
den niet-filatelistische ze
gels behandeld waarop 
uilen te zien zijn. Net als 
bij de echte uilencatalo
gus het geval is zijn ook 
Flier alle zegels (in zwart
wit) afgebeeld. De aan
vulling kost f 28.10 (in
clusief verzendkosten). 
Bestellen kan door het 
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Het vel 'kerstzegels' 
1997 van de Faeröer is 
gelukkig nog traditioneel 
van opzet, waardoor alle 
dertig zegels afzonderlijk 
kunnen worden gebruikt. 
Nog leuker zijn echt ge
lopen kaarten of enve
loppen waarop zo'n Jul-
zegel is geplakt. Op de 
zegels zijn voorwerpen 
afgebeeld die vroeger in 
het dagelijks leven in de 
noordelijke landen wer
den gebruikt. Sommige 
hebben een speciale 

genoemde bedrag over 
te maken op Postbankre
kening 7233461 ten 
name van Detail, Grote 
Rozenstraat 18b, 9712 
TH Groningen. 

NACHTDIEREN IN 
AUSTRALIË 
In november 1997 kwam 
een Australisch velletje 
met zes zegels ter sprake 
waarop nachtdieren uit 
dit werelddeel te zien 
zijn. De vertaling van 
Spotted-tailed Quoll (in 



iet Latijn: Dasyurus ma-
:ulafus] was me op dat 
noment niet bekend. Le
gers wezen me erop dat 
iet naar alle waarschijn-
ijkheid om de grote bui-
Jelmarter gaat. Het dier 
comt voor aan de oost-
cust van Australië en het 
vestelijk deel van Tas-
nanië. Deze buidelmar-
er werd eerder op ze-
jels afgebeeld: door 
Australië (1960 en 
1990), de Comoren 
1976) en Laos (1984). 
/on de familie Dasyuri-
:lae (roofbuideldieren) 
:ijn vier soorten bekend, 
vooronder ook de ge
dekte buidelmarter 
Dasyurus quoll). 
:en andere lezer wist te 
nelden dot de twee mui
ren die te zien zijn op de 
zesde zegel bruine breed-
'oetbuidelmuizen zijn. 
Weer een andere reactie 
cwam uit Koudum (Fr.j: 
iet velletje is ook goed 
Druikboor in een spin-
lenverzameling. Niet al-
een vanwege ae spin in 
Je rechterbenedennoek, 
naar ook omdat het vel-
etje als geheel voorzien 
s van een opdruk. Deze 
>pdruk heeft de vorm 
ran een spinnenweb met 
n het midden een spin, te 
:ien in de rechterbene-
Jenhoek van de tweede 
iege\ met de Yellow-bel-
iea Glider. De opdruk is 
n fosfor aangebracht en 
vordt - heel toepasselijk 

alleen in het donker 
lichtbaor! Ook in het 
serstedagstempel is een 
ipinnenweb afgebeeld. 

EVEN IN DE OCEANEN 
De basis van het leven in 
e oceanen wordt ge-

rarmd door plankton, 
lietige, miscroscopische 
deine diertjes en algen, 
'lankton is netonder-
verp van de serie van 
'ier zegels en een velletje 
net twee zegels die Por-
ugal op 5 november 
1997 uitgaf. Het is de 
serste serie in een nieu-
ve reeks 'Oceanen'. Op 
Je zegels zijn de Portu-
jese en de Latijnse no
nen vermeld, terwijl de 
:egels tevens zijn voor-
ien van het logo 

zxpo 98. De diertjes zijn 
Juidelijk te zien; de wa-
erochtergrond verschilt 

per zegel. Op de vier ze
gels zijn een vis, een 
schelpdier en twee 
schaaldieren afgebeeld. 

Op de zegel van 49 e. is 
een pijlinktvis {Loligo 
vulgaris) te zien, een 
koppotig weekdier. Het 
afgebeelde diertje is bij
na een halve centimeter 

Op de zegel van 80 e. is 
een drie maanden oude 
larve van een rivierkreeft 
[Scyllarus arcfus) afge
beeld Dit schaaldier kan 
vijftien centimeter long 
worden. 

Een roeipootkreeft (Pon-
fellina plumafa) is te zien 
op de zegel van 100 e. 
Een volwassen exem
plaar wordt ongeveer 
eenderde millimeter 
lang. 

Op de zegel van 140 e. 
zien we een larve van 
een tongsoort {Solea se-
negalensis). Deze larve is 
zeven dagen oud en is 
ongeveer vier millimeter 
long. Opvallend aan dit 
dier is dat het linkeroog 
zich naar de rechterkant 
van de kop kan verplaat
sen. 

Op de linkerzegel van 
100 e. in het velletje is 
Calcidiscus leptoporus 
afgebeeld. Deze is maar 
0.006 millimeter lang en 
kan alleen met een elec-
tronenmicroscoop wor
den bekeken. 

Op de rechterzegel van 
100 e. staan diatoma-
ceae. De afgebeelde 

soort heet Tabellaria. 
Deze eencellige organis
men vormen groepen in 
de vorm van een ster; 
zo'n groep bestaat uit 
acht individuele cellen ter 
grootte van eentiende 
millimeter. 

INDIA 50 JAAR 
ONAFHANKELIJK 
Venezuela besteedde 
opmerkelijk veel aan
dacht aan de herdenking 

van vijftig jaar onafhan
kelijkheid van India. Op 
2 oktober 1997 gaf het 
Zuid-Amerikaanse land 
een vel van tien verschil
lende zegels uit. Hoewel 
de meeste zegels ook af
zonderlijk bruikbaar 
zijn, zit in dit vel een 
aantal overlappingen, 
die alleen goed tot hun 
recht komen als het vel 
intact blijft. Dat geldt 
vooral voor het portret 

van Mahatma Ghandi, 
dat zes zegels in beslag 
neemt. Verder zijn afge
beeld Jawaharlal Neriru, 
Sardar Patel en de be
kende dichter Robindra-
nath Tagore. 

Op de overige zegels 
staan het Congresge
bouw, een kijkje bij het 
baden in de heilige rivier 
de Ganges, een beeld 
van de filmindustrie, ie
mand die een traditio
neel muziekinstrument 
bespeelt, een vrouw ach
ter een computer en de 
meteorologische satelliet 
Insat-IB. Het velletje heeft 
een royaal formaat: 12 
bij 21 centimeter. 
Behalve de serie is een 
velletje uitgegeven met 
een zegel van 250 b.. 
waarop de Taj Mahal te 
zien is. Dit velletje heeft 
ongeveer hetzelfde for
maat. 

PALAEONTOLOGISCHE.. 
VONDSTEN IN KROATIË 
Kroatië gaf op 6 novem
ber 199 / een serie van 
twee zegels uit met daar
op polaeontologische 
vondsten die in dit land 
zijn gedaan. 
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Hoewel afbeeldingen 
van olifanten op postze
gels ruimschoots voor
handen zijn, springt de 
zegel van 1.40 k. eruit 
door zijn opmerkelijke 
detaillering. In Kroatië 
zijn tussen 1994 en 
1996 grote beenderen 
opgegraven, afkomstig 
van oerolifanten [Prodei-
notherium bavaricum en 
Gompboterium angusfi-
dens). Laatstgenoemde 
olifant is op de zegel te 
zien; de naam is op de 
zegel vermeld. Resten 
van deze olifanten zijn 
gevonden bij het dorp 
Gornja Jelenska nabij 
Popovaca in Moslovina. 
De ouderdom wordt ge
schat op ongeveer 18 
miljoen jaar. 

Op de zegel van 2.40 k. 
is Viviparus novskaensis 
te zien; het tweede deel 
van deze naam slaat op 
de vindplaats, de stad 
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Novska. Het gaat om 
een alikruik (eetbare 
zeeslok). 

INDIA 500 JAAR GELEDEN 
De Portugese zeevaarder 
Vasco da Gama (1468

1524) ontdekte vijfhon

derd jaar geleden de 
route naar India. Portu

gal gaf op 5 november 
een serie zegels en een 
blokje met een zegel uit 
om deze voor de wereld

economie zo belangrijke 
ontdekking te herdenken. 
Ontdekkingsreizen zijn 
overigens een favoriet 
thema van de Portugese 
posterijen. 

Vasco da Gama vertrok 
met zijn vloot van vier 
schepen op 8 juli 1497 
uit Lissabon. tHet vlogqe

schip Sf. Gofar/'e/werd 
vergezeld door het zus

terschip S\. Raphael, de 
Berrio en een bevoorra

dingsschip. Op 21 mei 
1498 wierpen de drie 
schepen hun ankers uit 
voor Calicut, een grote 
haven aan de zuidwest

kust van India. Vasco da 
Gama verbleef hier drie 
maanden. Tijdens zijn 
verblijf lukte net hem uit

eindelijk een toezegging 
van de machtige Hindoe

staanse vorst te krijgen 
voor het openen van 
handelsbetrekkingen met 
Portugal. 

De Portugese serie en het 
velletje tonen beelden 
van zo'n ontdekkingsreis 
naar de Oosterse we

reld. Dankzij het ruime 
formaat van de zegels 
(vijf bij vier centimeter) 
komen de beelden goed 
tot hun recht. Het doel 
van de uitgifte is in het 

500 anos da descoberta 
do cammho maritimo 
para j India 

Portugees vermeld, met 
op de tweede regel een 
korte omschrijving van 
de afbeelding. Uit de 
Portugese tekst valt af te 
leiden dat het schip op 
de zegel van 80 e. voor 
ankerligt bij Mozambi

que. Op de zegel van 

100 e. varen de drie 
schepen de haven van 
Mombassa binnen. Het 
beeld in het eerstedag

stempel correspondeert 
met deze afbeelding. De 
zegel van 140 e. toont 
de ontmoeting met de 
sultan van Malindi. Op 

het velletje (11.5 bij 14 
centimeter groot) met eer 
zegel van 315 e. zien we 
hoe twee zeelieden op 
het strand contact heb

ben met de plaatselijke 
bevolking. Zo vredig 
ging het er echter niet al

tijd aan toe... 

THEMATISCHE M I X 
Beren 
Canada begon op 15 
oktober met een nieuwe 
serie permanente zegels 
met hoge waarden 
waarop Canadese zoog

dieren worden afge

beeld. Wie beren in zijn 
verzameling heeft, is 
duur uit. De eerste zegel 
heeft namelijk de tot nu 
toe hoogste waarde voor 
een Canadese zegel, na

melijk 8 dollar. Afge

beeld is de grizzlybeer 
(Ursus arctos). Er is ge

bruik gemaakt van een 
staalgravure, wat een in

drukwekkende beer op

leverde 

TIC Op 9 oktober gaf Fin

' V land een postzegelboek

je uit met klassieken uit 
de literatuur. Op één van 
de acht zegels staan 
twee leuke Deren die 

kennelijk een rol spelen 
in het boek UppoNalle 
Ja Kumma. 
Op de Rode Kruis/Kerst

zegel, die Frankrijk op 6 
november uitgaf, zit een 
olijk kijkende Deer met 
zijn kerstgeschenken in 
een ruimtevaartuig in de 
vorm van een ster. 

Frankrijk gaf verder op 
20 november een zegel 
uit met als thema 'de na

tionale actie ter bescher

ming van het mishandel

de kind' {protection de 
l'enfance maltraitée), 
waarop een beer met 
een speelgoedmoientje 
in zijn poot is afgebeeld. 

Boeken 
Op 12 november gaf 
Tsjechië drie kunstzegels 
uit. Op de zegel van 
16 k. is een schilderij 
van T.F. Simon (1877

1942) uit 1909 afge

beeld met een beeld van 
de bekende boekenstal

letjes langs de Seine in 
Parijs. 

Condooms 
Aan de afbeelding van 
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condooms op Aidsze

gels zijn we inmiddels 
gewend. Tanzania heeft 
een primeur door de eer

ste zegel ter wereld uit te 
geven waarop ook recla

me wordt gemaakt, na

melijk voor het con

doommerk Salama). Op 
de zegel zien we links de 
tweetalige tekst Con

dooms beschermen te

gen Aids. De uitgifte van 
deze zegel is bedoeld 
om de naamsbekendheid 
van het condoommerk te 
vergroten; dit valt onder 
de zogenaamde social 
marketing: promotie van 
ideële producten via 
commerciële kanalen. 

Kat en muis 
La Poste (Frankrijk) liet 
op 8 november kotten

verzamelaars zien dat 
de relatie kat en muis 
toch nog op een aparte 
manier in beeld te bren

gen is. Op een wensen

zegel biedt een parman

tige muis aan een stoï

cijns kijkende zwartwitte 
kat zijn geschenk aan 
Een leuke zegel, die door 
de felrode acritergrond 
van de kat er echt uit

springt. 

Vrede 
NieuwZeeland gaf op 
12 november vier zegels 
uit met een cartoon op 
basis van het thema Ki
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3,00 
wis taking the world. Op 
de zegel van 1.80 dollar 
staat de cartoonfiguur 
Bogor, die zojuist met 
een kettingzaag het vre

dessymbool in een pijn

bomenbos heeft ge

zaagd 
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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 landen-
pakketten vanaf ƒ 125,- nu ƒ 75,- + 
porto Inter-Stamps, Ged Burgwal 
47, 2512 BS Den Haag tel 070-
3465016 

300 wereld grfn veel motief met 
compl ser alle verschil zond 
Ned ƒ 7 5 , - franko huis Geld in 
brief of giro 2812322 G Geerdink 
Voogdgeertstr 43, 7553 EM Hen
gelo Ov 

Kilowaar* Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend Hfl 20,-
in een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in English, 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norköping, Zweden 

Greenland Special-offer 1960/ 
1990 ** only 200,- G ld , 1991/ 
1996 ** only 250,- Gld All main-
numbers and sheets Free Green-
landpricehst Knud Jespersen, 
Frederiksdal Allé 34D, DK-7800 
Skive 

Engeland Aanbieding veel grf 
Deze maand 150 gest ƒ 15,- 500 
gest ƒ40 , - Giro 2300785 RSD 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden
meer Ook het adres voor uw 
mancolijsten Europese landen 

Enige verz. Ned. Gebr of ongebr 
a 18% en frankeergeldig a 100% 
nominaal Tevens postfnsse series 
en velletjes Ned van 1956-1976 a 
27% Castehjns, Tel 0497-384515 

Stort ƒ 30/50 op giro 528770 van 
A Groflen Sou U ontvangt 600 / 
800 verschillende Nederland 

USA bureau precancels, alles le
verbaar, uw mancolijst naar Kui
pers, Diepen brocks traat 109, 
7604 CX Almelo, 0546-852449 

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, Israel 

Def uitg Jap. Bez. + revolutie-pe-
n o d e Indonesië Prijslijst op aan-
vr [ Slangen 045-5751934 

100 versch. telefoonkaarten ƒ 50,-
giro 1537084 H Garrelds-Henge-
lo 

Zichtzendingen goed materiaal 
alle landen West-Europa, Eng 
Kol USA, Canada, Australië, Nw-
Zeeland, Israel, Japan, ook div 
motieven, (geen nieuwtjes) Gun-
süge prijzen meest 10 et per Yv 
Frank Inlichtingen J H Acker-
mann-Rosendael 2-1121 H H 
Landsmeer 

Aangeboden ** Era, Griek, Gr 
Brit, Skand volgens Wertcat a 
0,10 per ffr Gestempeld D Rijk, 
BRD, Berhjn, Italië, Liecht, Lux, 
Zwits volgens Michelcat ä 0,35 
per DM ** a 0,40 per DM Manco-
lijsten /ijn welkom F Zwanen
burg, Alkmaarseweg 303, 1945 
DH Beverwijk, tel 0251-251367 

Duitsland 85 versch vanaf (an 95 
tot heden voor ƒ 20,- 450 versch 
vanaf jan 86 heden ƒ99 , - Prijslijst 
Giro 5312882 Verseveld-Bosch-
man, De Olmen 80, 6903 BP Ze-

NZ/Australie enz Regelmatige 
verkoop lijsten 8c ruil mogelijk bij 
Phila NZ - P O Box 39-014 Ho-
wick-Auckland New Zealand 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje
choslowakije PZH Robert Wik

tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit-
tard Tel /Fax 046-4512751 Ook 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL. pi en Eventueel te ruilen te
gen uw overtollige franke erge ld i-
ge zegels NL Vanaf nr 1050 W 
Fher, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Nederland en Ver. Europa***, 
© V d No 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zon-
egge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
T e l / F a x 0316-529241 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc I Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Baltische Staten op brief ook klei
nere plaatsen w o aangetekend 
A P van Ooyen, Dijkwater 170, 
Zoetermeer, Tel 079-3510520 

Duitsland & Berlijn Gest 10-40% 
Postlris 35-50% Vraag pnjshjst 35 
versch vanaf 1-1-96 tot heden 
voor ƒ 10,- Giro 1257797 tnv B C 
van Verseveld De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar 

GEVRAAGD 
Vatikaan postfnsse jaargangen 
1992/1997 G van den Haak, 
Zaanenlaan 154, 2024 ZD Haar
lem 

Zoekt langs deze weg zegels 
USA/Australië, heeft zelf veel 
ruil, interesse schrijf of bel mij 
P H V d Schans, De Iep 14, 2912 
RC Nieuwerkerk a / d IJssel Tel 
0180-318285 

Postfnsse frankeergeldige zegels 
Nederland P J Rotgers, tel 010-
420527b, fax 010-4552991 

Frankeergeldige postzegels Ne

derland en alle West-Europese 
landen JFP Peerenboom 0499-
475622 

Gebr insteekalbums kleine be
schadigingen geen bezwaar Emha 
R'dam 010-4223208 

Frankeergeldige zegels Ned. tot 
85% verzamelingen partijen en 
gros FDC C Cruyssen, IJsvogel-
hoek 6, 3201 HR Spijkemsse 
0181-624635 of 010-4153844. 

Voorloper besteuerst, van Amst 
1853, Breda, Culemborg, Dor
drecht , Haarlem, Harderwijk, Nij
megen, Velp R Pijning, Dom-
melstr 12, Alkmaar, tel 
0725112270 

Collectie China Postfns of onge
bruikt, ook losse series en of blok
ken Tevens Macau collecties M 
Pnns .Te l 020-6960165 

Frankeergeldige zegels NL Vanat 
nr 1050, ook zonder gom, eventu
eel te niilen voor zegels NI Geef 
tot 80% van de f ran keerwaarde 
W Fher, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora
ties koop of ruil WJ Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk, 0341-417980 

DIVERSEN 
Verzamelt u Spanje/Portugal of 
kolomen geef u dan op voor 
rondzendingen van 'Iberia' L 
Persoon, Ln v Meerdervoort 
201, 2517 BB Den Haag, Tel 070-
3456905 

Filitalia Contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
ruildagen rondzending veilingen 
inl L Meeuwesse 030-6956916 

Adres gevraagd van een bureau 
V d zending, missie of andere in

stelling, dat de door haar ingeza 
melde postzegels aan particuhe 
ren verkoopt Gaarne bericht aan 
G Schonewille, Pr Beatnxl 144 
Rijswijk/ZH) tel 070-3941745 
portokosten worden vergoed 

Ruilen: zend mij 1000 DE-pun 
ten 75/25 grl/klf Zuid/Z-wcst/ 
Oost-Afnka terug Zend mij 200( 
DE-punten 140/40 gfr/klf Zuid/ 
Z-west/Oost-Afnka terug P C 
Hoogerdijk, Wildforster 8, 377^ 
WB Barneveld 

Fil. ver. Duitsland 4x per jaar bij 
eenkomst en veiling, clubblac 
rondzendingen Info secr \ Lin 
schotenlaan 176, 1212 EX Hilver 
sum, Tel 035-6837715 

Aangeboden grote aantallen En 
geland Wert 26 gevraagd 27 A P 
V Ooyen, Dijkwater 170 Zoeter 
meer 2715 EJ Tel 079-3510520 

Fil. Vereniging Zuidelijk Afrilu 
rondzending, veilingen, eigen bi 
bhotheek, nieuwsbrief Infoima 
tie FVZA pb 33223 3005 EE Rot 
terdam 

Studiegroep Britannia de verza 
meiaars van Engeland en Eng 
Geb. organiseren 4 keer per jaai 
een bijeenkomst in Nieuwegem 
Rondzending, veilingen en eiger 
clubblad L van Di]k, Lek 54 
1703 KJ Heerhugowaard, 072 
5711935 http / / h u i z e n nhka 
naai nl /~bri tanni 

Studiegroep Zwitserland, kom 
bijeen op 7 /3 , 13/6, 19/9 er 
12/12 Wilt u komen^ U bent var 
harte welkom' Secretaris W Jaco 
bi. Postbus 95, 3970 AB Dneber 
gen 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-4335500 (pnvé 053-^321317) Fax 0534341094 

NIEUWE VEILINGDATUM 
VEILING 146: 30/31 januari. 
De catalogus met ruim 6300 kavels is verzonden! 

Interesse? 

Op aanvraag is een exemplaar verkrijgbaar! 

WILT U OOK EEN KLEINE ANNONCE PLAATSEN? 

Wilt u als abonnee gebruik maken van de mogelijkheid om 
een kleine annonce te plaatsen? Stuur dan de bon op de 
adreswikkel in en voeg een betaalkaart (rekeningnummer 
490485774 ABN/Amro, t.n.v. Brouwer Media te Baarn) bij 
Het adres is 

Brouwer Media 
Afdeling Advertenties 
Postbus 345 
3740 AH Boorn 
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